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RESUMO 

 

Este artigo investiga as compreensões de algumas abordagens psicológicas sobre o uso 

abusivo de substâncias psicoativas, ou para fins deste trabalho, a dependência química. 

Inicialmente, apresentamos o desenvolvimento deste conceito por refletir as transformações do 

entendimento sobre fenômeno, influenciado por fatores que não se restrigiam somente à esfera 

biológica. Entre os estudos encontramos hipóteses formuladas por abordagens baseadas na teoria 

sistêmica, fenomelógico-existencial, cognitiva e comportamental, antecedidas por compreensões 

de disciplinas como a medicina e a sociologia. No entanto, no campo das compreensões 

psicológicas, a teoria psicanalítica foi a que mais se deteve sobre o tema, refletindo numa extensa 

produção, e portanto, sendo trazida com maior ênfase. Para tal, empreendemos uma revisão 

bibliográfica expositiva, servindo-se de obras de referência e artigos indexados nas bases de dados 

SciELO, LiLACS, PePSIC, tendo como critério a seleção dos trabalhos sua contribuição para a 

identificação dos conceitos de dependência, das hipóteses etiológicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, realizado em 

2005, aponta que 12,3% das pessoas pesquisadas, com idades entre 12 e 65 anos, preenchem 

critérios para a dependência do álcool (BRASIL, 2005). Frente a esse e outros resultados, de 

pesquisas nacionais e internacionais, é necessário nos perguntarmos: de qual fenômeno estamos 

falando?   

Uma relação de dependência se estabelece quando há um investimento desproporcional do 

sujeito sobre um objeto específico, de tal forma que, esse envolvimento prejudique a participação 

em outras esferas da vida do sujeito (laboral, afetiva, social) (MORGADO, 1985). 

No caso da dependência de substâncias psicoativas, estamos diante de um fenômeno que se 

constitui a partir de três elementos: a substância, o indivíduo e o contexto sócio-cultural 

(SILVEIRA, 1996).  O que nos leva a considerar cada vez mais, a impossibilidade de uma única 

instância ser capaz de fornecer o conhecimento sobre etiologia, seja ela biológica, psicológica ou 

social (MOTA, 2007).  

Inicialmente, a medicina ocupou o lugar central na tentativa de dar respostas ao uso massivo 

de opiáceos, cocaína, álcool, considerando suas implicações para a saúde, a economia e a política, 

num momento em que essa era uma questão abordada por julgamentos morais e respostas penais. 

A aquisição de status que a profissão ganhava, especializando-se e reivindicando o reconhecimento 

de sua autoridade científica, contribuiu para que o discurso médico assumisse uma posição de 

destaque em relação à adição (BERRIDGE, 1994; MACRAE, 2001).  

No que se refere à psicologia, não há uma teoria comum sobre as causas da dependência, mas 

explicações construídas a partir de abordagens distintas, com enfoques diferentes. Nesse contexto, 

as teorias da personalidade (modelo psicanalítico) e de aprendizagem (modelo comportamental) se 

destacaram na produção de possíveis explicações para uma conduta adicta (MOTA, 2007). As 

primeiras em decorrência do papel decisivo que teve para a refutação das teorias da degeneração 

hereditária e também, por expandir o foco da psiquiatria para além de um público restrito 

(indigentes, dementes e degenerados) (BERRIDGE, 1994). No segundo caso, a conformação com 

o método científico, confere um lugar dentro dos debates intelectuais e maior aceitabilidade entre 

os modelos biológicos que estudam o problema (SONENREICH; ESTEVÃO; FILHO, 2001). 

Tendo em vista a dimensão psicológica, o presente trabalho visa investigar como a psicologia 

compreende a dependência química, através de um enfoque na teoria psicanalítica. Para tal, a 

experiência de estágio em um centro de convivência que tinha como objetivo facilitar o acesso à 
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rede de serviços (saúde e sociais) foi de fundamental importância para despertar a curiosidade 

sobre as particularidades que estão encobertas pelo rótulo da dependência química. Como 

estudante de psicologia, me interessou a compreensão sobre os sentidos e as funções que as drogas 

(como são conhecidas as substâncias psicoativas), ocupavam na vida das pessoas. No entanto, ao 

entender que nem todo consumo de substância psicoativa, resulta em um problema para o sujeito, 

é importante esclarecer que neste trabalho, nosso objetivo é investigar o uso na sua forma mais 

problemática, ou seja, a dependência. 

Para tal, utilizamos como metodologia, a revisão bibliográfica expositiva, selecionando 

textos encontrados em obras de referência e artigos indexados nas bases de dados SciELO, 

LILACS e PePSIC.  O critério de seleção foi a relevância da obra e sua possível contribuição para 

a identificação dos conceitos, das hipóteses etiológicas e das hipóteses comportamentais e 

psicodinâmicas da dependência. Selecionamos trabalhos que apresentavam: a evolução dos 

conceitos de dependência e suas possíveis etiologias, as perspectivas sociológicas sobre o 

problema, as contribuições no campo da psicologia e a abordagem da Organização Mundial da 

Saúde, órgão responsável para tratar dos assuntos relacionados ao consumo de substâncias 

psicoativas (BERRIDGE, 1994; BABOR, 1994; MORGADO, 1985; MOTA, 2007; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2004). 

O consumo de substâncias psicoativas nem sempre foi entendido como uma doença. Até o 

séc. XIX atrelava-se à uma deficiência de caráter, cujo indivíduo tinha o poder de escolha entre o 

consumo ou não. No entanto, com a distinção entre o controle sobre o uso e a falta dele, a 

concepção de doença sobre este último, passa a ser largamente adotada. Dessa maneira, por ser 

considerada como doença, diversos investimentos são feitos com o objetivo de identificar a(s) 

causa(s) da dependência (BERRIDGE, 1994; GARCIA-MIJARES; SILVA, 2006). 

Na década de 50, a influência das tendências científicas enfatizava o nível bioquímico da 

dependência, acarretando num postulado que atrelava, em grande parte, os fenômenos da 

dependência às propriedades farmacológicas das substâncias psicoativas (BERRIDGE, 1994; 

MORGADO, 1985). 

No entanto, ao dispor de recursos teóricos imprescindíveis, a abordagem sociocultural 

contribuiu para uma compreensão interdisciplinar da questão através das análises sociais e 

históricas, que devem ser estudadas em consonância com as interpretações biológicas e 

psicológicas, evitando assim uma abordagem unidimensional (BUCHER, 1992). 
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2. DEPENDÊNCIA QUÍMICA: A EVOLUÇÃO DO CONCEITO 

 

Uma relação de dependência se estabelece quando há um investimento desproporcional do 

sujeito sobre um objeto específico, de tal forma que, esse envolvimento prejudique a participação 

em outras esferas da vida do sujeito (laboral, afetiva, social) (MORGADO, 1985).  

Ao se tornar o órgão responsável pelos assuntos relacionados às substâncias psicoativas, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), antes de buscar medidas para lidar com o problema da 

dependência, deu início a produção de definições que objetivavam designar o consumo compulsivo 

de uma determinada substância e suas características. A partir dessas definições, surgiam também, 

formas diferentes de abordar o fenômeno (BERRIDGE, 1994).  

Inicialmente, houve uma separação dos conceitos de hábito e vício, e posteriormente sua 

substituição pelo conceito de dependência, devido à conotação moral imbuída no termo vício. 

Surge então, a proposta de diferenciar as drogas que produziam apenas dependência física, das que 

produziam apenas dependência psicológica. Por observar o consumo compulsivo de substâncias 

que aparentemente não produziam dependência, bem como, casos em que ocorriam a interrupção 

do uso, sem grandes dificuldades, de substâncias como a morfina, que se associavam a grave 

dependência física (CRUZ, 2002).  

Duas situações específicas nos servem para ilustrar a diferenciação feita sobre as 

dependências físicas e psicológicas.  Durante a Guerra de Trincheira, o tratamento das neuroses de 

guerra motivou pesquisas que levaram ao reconhecimento dos fatores psicológicos envolvidos na 

dependência. Refutando o argumento sustentado pelas teorias da degeneração hereditária, que 

defendiam a existência de uma causa orgânica, transmitida hereditariamente. Influência que se 

manteve presente durante várias décadas no pensamento psiquiátrico (DRUMONND, 1992; 

STONE, 1985 apud BERRIDGE, 1994).   

Da mesma maneira, um estudo emblemático realizado com soldados enviados à Guerra do 

Vietnã, constatou que durante o período da guerra, 43% da amostra (13.760 soldados) consumia 

alguma substância psicoativa, e dentro desse percentual, 20% tornou-se dependente de heroína, 

reconhecida pela alta capacidade de causar dependência. No entanto, ao contrário do esperado, ou 

seja, a permanência dessas taxas após o regresso da tropa, o que ocorreu foi que dos 20% de 

soldados que haviam se tornado dependentes, apenas 1% manteve-se nessa condição. Esses 

resultados apontaram para a evidente importância do contexto sociocultural, no estabelecimento 

de relações de dependência com determinada substância psicoativa (ROBIN e col. 1974 apud 

MORGADO, 1985).  

Ainda assim, mesmo com as descobertas envolvendo a dependência, as mudanças das 

definições oficiais adotadas não representavam as evoluções obtidas no entendimento do 
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fenômeno, já que mantiveram o postulado de que eram as propriedades farmacológicas que 

engendravam a dependência (MORGADO, 1985). 

Na década de 50, a influência das tendências científicas enfatizava o nível bioquímico da 

dependência, acarretando num postulado que atrelavam, em grande parte, os fenômenos da 

dependência às propriedades farmacológicas das substâncias psicoativas (BERRIDGE, 1994; 

MORGADO, 1985). Por sua vez, as críticas embasadas por evidências que invalidavam esse 

pensamento, impulsionaram a continuidade na formulação de conceitos que visassem abranger 

todos os fatores (biológicos, psicológicos e sociais) envolvidos no desenvolvimento e 

estabelecimento do problema (CALANCA, 1991).  

Frente a essa situação é importante trazermos as tentativas sociológicas de definir a 

dependência, que nos ajudam a ampliar o entendimento do problema, para além do sujeito em sua 

dimensão biológica. 

 As perspectivas mediacionais, destacavam as desigualdades das estruturas sociais, que 

criariam condições para o desenvolvimento e manutenção da dependência. Na perspectiva 

construcionista, a dependência é entendida como um conceito cultural, que envolve uma variedade 

de significados e funções, independente das sequelas fisiológicas que muitas definições apresentam 

(BABOR, 1994). De acordo com essa compreensão, não existiriam droga a priori, pois são a 

atividade simbólica e o conjunto das motivações do consumidor, que transformariam uma 

substância psicoativa em droga. Esta perspectiva privilegia a noção do sujeito ativo e não, 

necessariamente, dotado de uma personalidade patogênica (BUCHER, 1992; MACRAE, 2001).  

A terceira e última perspectiva chamada é chamada de rotuladora, e se relaciona com a 

anterior (construcionista), ao apresentar a dependência em termos do que seria o papel do doente, 

criado pelas expectativas sociais. Essas expectativas interfeririam no comportamento, no padrão 

de uso e no estabelecimento da dependência, a medida em que o sujeito que faz o uso de alguma 

substância psicoativa, aceitasse o rótulo que lhe é conferido. (BABOR, 1994). 

Ao dispor de recursos teóricos imprescindíveis, a abordagem sociocultural contribuiu para 

uma compreensão interdisciplinar da questão através das análises sociais e históricas, que devem 

ser estudadas em consonância com as interpretações biológicas e psicológicas, evitando uma 

abordagem unidimensional (BUCHER, 1992). 

No conceito de farmacodependência, desenvolvido em 1969, os fatores sociais ainda não são 

mencionados entre causas:  

 

Estado psíquico e algumas vezes físico resultante da interação entre um organismo vivo e 

uma substância, caracterizado por modificações de comportamento e outras reações, que 
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sempre incluem um impulso a utilizar a substância de modo contínuo ou periódico, com 

a finalidade de experimentar seus efeitos psíquicos e, algumas vezes, de evitar o 

desconforto da privação. A tolerância pode estar presente ou não (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 1969 apud SILVEIRA, 1996). 

 

Atualmente, a mudança é percebida nos fatores considerados pela OMS -  prejuízos sociais, 

ocupacionais e psicológicos, além dos fisiológicos – para o estabelecimento do diagnóstico de 

dependência. Porém, o reconhecimento da complementaridade entre os fatores biopsicossociais, 

na configuração de um consumo compulsivo de uma ou mais substâncias, não foram suficientes 

para mudar o pensamento hegemônico, de que cabem as abordagens biológicas (médicas e 

farmacológicas) o papel de tratar a questão (CRUZ, 2002).  

 

2.1 Hipóteses etiológicas 

O consumo de substâncias psicoativas nem sempre foi entendido como uma doença. Até o 

séc. XIX atrelava-se à uma deficiência de caráter, cujo indivíduo tinha o poder de escolha entre o 

consumo ou não. No entanto, com a distinção entre o controle sobre o uso e a falta dele, a 

concepção de doença sobre este último (sem controle), passa a ser largamente adotada. Dessa 

maneira, por ser considerada como doença, diversos investimentos são feitos com o objetivo de 

identificar a(s) causa(s) da dependência (BERRIDGE, 1994; GARCIA-MIJARES; SILVA, 2006). 

Nas ciências biológicas, as hipóteses etiológicas, baseiam-se na ideia de predisposição 

orgânica e hereditária de alguns sujeitos, que interferem na vulnerabilidade para o desenvolvimento 

da dependência. Essas concepções surgiram num contexto em que as ciências positivistas, 

ganhavam notoriedade ao propor medidas combativas para os problemas sociais, a exemplo da 

criminalidade, do alcoolismo e da prostituição (MOTA, 2007).  

No trecho abaixo, podemos vislumbrar o entendimento do fenômeno, no século XIX, através 

das ideias da predisposição fisiológica: 

 

[...] a insanidade hereditária deve-se à transmissão de pai para filho, não de pensamentos 

anormais, mas sim do próprio tecido cerebral mórbido, onde originam-se tais pensamentos. 

De maneia similar, o bebedor não transmite a sua prole o desejo intenso pelo álcool, mas 

sim o tecido corporal orgânico anormal, que dá origem a este desejo (HARLEY, 1884 apud 

BERRIDGE, 1994, p. 18). 
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A medicina foi uma das disciplinas que se entusiasmaram, com as possibilidades de resolução 

dos problemas sociais, através da aplicação dos conhecimentos hereditários, que caracteriza a 

eugenia, utilizando-as para fundamentar suas práticas (MOTA, 2007). 

Seguindo essa tendência, as associações entre a hereditariedade e a dependência continuam 

a ser pesquisados, com vistas a esclarecer os enigmas da etiologia que as categorias diagnósticas 

psiquiátricas, não foram capazes de solucionar. Para tal, emprega-se o modelo epigenético que 

“compreende a herança genética das vulnerabilidades e sua modulação ao longo dos anos pelos 

efeitos ambientais” (p.55) Por seu caráter complexo, a dependência química é comparada a doenças 

como a diabetes e a hipertensão, em decorrência do seu efeito genético ser proveniente de vários 

genes que atuam em conjunto, gerando uma situação de vulnerabilidade, junto à ação ambiental 

(MESSAS; VALLADA FILHO, 2004).  

No relatório de neurociências sobre o consumo e a dependência de substâncias psicoativas, 

produzido pela OMS, a dependência é vista como um transtorno cerebral, que causa alterações nas 

funções cerebrais, desde o nível molecular e celular até alterações em processos cognitivos 

complexos. A possibilidade de herança genética, que venha a explicar as variações de consumo 

também é abordada no documento (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2004). 

Além da perspectiva dos determinantes hereditários, as ciências biológicas se valeram de 

outro modelo explicativo, baseado nas descrições dos quadros explicativos da abstinência, que 

justificavam o uso contínuo de uma substância, para evitar o sofrimento causado por sua falta no 

organismo. Mesmo não sendo corroborada pela prática, a ideia da abstinência como suficiente para 

explicar a causa da dependência e outras questões do uso de drogas, foram e são até hoje, bastante 

difundidas (CRUZ, 2002; GARCIA-MIJARES; SILVA, 2006). 

A compreensão do fenômeno da dependência, pelo modelo biológico de doença é criticável 

na medida em que:  

 

[...] baseia-se em modelos genéticos controversos e em generalizações questionáveis de 

determinados experimentos para o fenômeno da dependência como um todo; não descreve 

uma história natural da relação do indivíduo com o produto, prescindindo, portanto, de uma 

teoria da dependência; não abrange grande contingente de casos que, embora não 

preencham critérios para sua inclusão nesta categoria nosológica, correlacionam-se com 

taxas de morbidade e mortalidade diretamente ligadas ao consumo de álcool e drogas 

(SILVEIRA, 1996 p.11). 

 

Se por um lado, a ideia de doença implica na ausência ou abrandamento da responsabilidade 

do sujeito sobre seus atos, principalmente sobre a condição de estar doente, acompanhado por 
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concepções que perpetuam a noção de incurabilidade e impotência diante do mal (CRUZ, 2002). 

O compartilhamento massivo da perspectiva que analisa o problema através de suposições sobre 

distúrbios de personalidade, oriundos de causas orgânicas, endossam o imaginário de que o 

contexto social, pouco tem a ver com o desenvolvimento e a manutenção da condição de 

dependente (MOTA, 2007). 

 

3. COMPREENSÕES PSICOLÓGICAS 

 

Formada por sistemas teóricos distintos, a psicologia não dispõe de uma teoria comum sobre 

a (s) causa (s) da dependência de substâncias psicoativas. Como resultado, encontramos a 

elaboração de diferentes hipóteses, que dão destaque a determinados elementos, de acordo com 

sua leitura acerca do funcionamento psíquico e/ou as relações estabelecidas entre os homens e o 

meio. Contudo, as teorias da personalidade (modelo psicanalítico) e de aprendizagem (modelo 

comportamental) se destacaram na produção de possíveis explicações para uma conduta adicta. De 

forma resumida, nos modelos psicanalíticos, a dependência é compreendida como um sintoma e 

não necessariamente como causa. Na tentativa de viver continuamente sobre o domínio do 

princípio do prazer, o sujeito incorpora a sua rotina um hábito de consumo de substâncias 

psicoativas que vem a gerar a dependência (MOTA, 2007).  

Por sua vez, no modelo inspirado nas teorias de aprendizagem, a dependência se originaria a 

partir de uma estratégia habitual de automedicação, na tentativa de debelar sentimentos como 

ansiedade, raiva ou depressão (MOTA, 2007). 

Neste capítulo, apresentaremos as concepções psicológicas sobre o fenômeno, baseadas em 

aportes teóricos distintos, para em seguida, nos determos sobre as perspectivas comportamentais e 

psicanalíticas. 

Na abordagem sistêmica, o foco da atenção terapêutica recai sobre as relações interpessoais 

que se dão no seio familiar, entendida como um sistema de forças (SEADI, 2007). Nessa 

perspectiva, o conceito de dependência é entendido enquanto um mecanismo natural de adaptação, 

em que o sujeito busca uma solução para questões que exigem uma resposta adaptada. Desta 

maneira, recorre-se a droga como algo que irá conferir ao sujeito uma competência relacional que 

lhe falta em determinados contextos (SUDBRACK, 2000). 

Outra visão, dentro da abordagem sistêmica, enxerga o sujeito dependente como portador do 

sintoma da disfunção familiar, que contribui para a manutenção da mesma, na medida em que seu 

consumo retira o foco dos problemas relacionais existentes entre os outros membros da família 

(ORTH, 2005).  
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Na abordagem fenomenológico-existencial, a dependência constitui-se como uma 

possibilidade de escolha dentre as possíveis disponíveis no mundo. Essa escolha, pelo uso de 

psicoativos, é tida como inautêntica e deliberada, ao transferir para a droga o seu projeto de existir 

(OLIVEIRA, 2007). Para a Gestalt-terapia, de base fenomenológica- existencial, as pessoas 

reconhecidas como dependentes, estão fora de seu equilíbrio ótimo, frequentemente incapazes de 

perceber quais as suas necessidades. Ocorrendo então, alterações nos processos funcionais de 

contato e afastando, distorcendo a existência do sujeito enquanto ser unificado (TELLEGEN, 1984; 

PIMENTEL, 2003 Apud OLIVEIRA, 2007). 

Com o foco na reestruturação de cognições disfuncionais, a teoria cognitiva acredita que a 

dependência é resultado da interação entre o contato inicial com a droga e as cognições que se 

formarão por influência das crenças básicas (SILVA; SERRA, 2004).  

A partir de crenças básicas disfuncionais, o sujeito faz suposições de como deverá agir diante 

de situações específicas, criando uma espécie de ciclo, repetindo o mesmo comportamento em 

ocasiões similares. Para aliviar o desconforto, em decorrência dos sentimentos suscitados pela 

crença básica disfuncional, criam-se então as chamadas estratégias compensatórias. Nesse caso o 

consumo de uma substância psicoativa, como estratégia compensatória, poderá desenvolver um 

novo grupo de crenças que manterá relação com a crença básica (SILVA, 2004).  

Por representarem os modelos que mais contribuíram para o entendimento da dependência, 

iremos discorrer sobre as hipóteses comportamentais mais atuais para a etiologia do problema. 

 

3.1 Perspectiva comportamental 

Para a teoria comportamental, todo comportamento é conseqüência da interação do indivíduo 

com seu ambiente. São os eventos ambientais que determinam o comportamento, e não a 

consciência e o autocontrole. No modelo do reforço, a manutenção e a extinção de determinados 

comportamentos são explicadas pelos conceitos de reforço e punição.  

Pensando no consumo de substâncias psicoativas, estas são entendida como um estímulo cuja 

função dependerá das consequências produzidas e do contexto em que é administrada. A repetição 

do consumo ocorreria pelo papel reforçador da substancia, ou seja, a substancia pode desempenhar 

um papel de reforçador positivo, onde o aumento da probabilidade de repetir o uso estaria 

relacionado às consequências recompensadoras, prazerosas, desse consumo. Na função de 

reforçador negativo, o aumento do consumo da substância se justificaria pela retirada de algo 

aversivo, desagradável, à exemplo, afastar/ aliviar os sintomas da abstinência (GARCIA-

MIJARES; SILVA, 2006). 
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Entretanto, o modelo do reforço possui restrições para explicar a dependência. Se o 

comportamento não é controlado somente pelos reforçadores, mas também pelos punidores (que 

diminuem a probabilidade do comportamento), como justificar a manutenção do comportamento 

de consumir substâncias psicoativas, quando as conseqüências aversivas (na saúde, trabalho, 

família) são maiores do que os reforços propiciados pelo consumo (GARCIA-MIJARES; SILVA 

2006)?  

Frente a essas objeções, teorias atuais da dependência que entendem o problema como 

resultante de um processo de aprendizagem, onde a substância e os estímulos associados a seus 

efeitos adquirem controle potente sobre o comportamento, são propostas para explicar a etiologia 

da dependência. Apresentaremos essas teorias, que se diferenciam quanto aos processos de 

aprendizagem envolvidos (GARCIA-MIJARES;SILVA 2006). 

A teoria comportamental como escolha, desenvolvida por Heyman (1996 apud GARCIA-

MIJARES; SILVA, 2006), entende que a dependência é um processo em que o consumo repetido 

da substância, diminui progressivamente o valor reforçador de outras atividades, por serem as 

substâncias psicoativas um reforçador atípico (GARCIA-MIJARES;SILVA 2006). 

 A estratégia de escolha que controla o comportamento do indivíduo é base da explicação 

para o desenvolvimento da dependência. Nesses casos, o sujeito se vale da estratégia de melhoração 

(sic), que tem como objetivo obter o maior benefício no momento, ou seja, escolhem-se as 

alternativas, que possuam maior taxa de reforço local. A escolha em recorrer a essa estratégia varia 

de acordo com as contingências. (GARCIA-MIJARES;SILVA 2006).  

Outra teoria que visa explicar a dependência é a teoria da sensibilização, que propõe que a 

dependência acontece porque a administração repetida de uma substância psicoativa causa 

mudanças cerebrais (sensibilização neural), que tornam os sistemas associados à motivação, 

hipersensíveis aos efeitos das substâncias. Desta forma, qualquer estímulo associado à substância 

psicoativa acarretará num comportamento de procura e consumo da substância (GARCIA-

MIJARES;SILVA, 2006).  

Por fim, a teoria neurobiológica de Kalivas e outros (2005 apud GARCIA-MIJARES; 

SILVA, 2006), integra as duas primeiras, descrevendo as mudanças no circuito do reforço que 

acontecem no processo de dependência. O consumo repetido de psicoativos produziria mudanças 

no sistema nervoso, em vias dopaminérgicas e glutamatérgicas especificas, que ocasionariam a 

diminuição do valor reforçador de estímulos naturais, com o aumento da resposta à estímulos 

associados com a substancia, alterando o comportamento de escolha (GARCIA-MIJARES; 

SILVA, 2006).  
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No que concernem as técnicas, a abordagem comportamental possui grande reconhecimento 

no tratamento da dependência, sendo largamente recomendados por guias terapêuticos médicos, 

pela sua aceitabilidade na área psiquiátrica (SONENREICH; ESTEVÃO; FILHO, 2000). 

 É importante ressaltar a existência de diversas terapias denominadas cognitivo-

comportamentais, havendo em comum entre elas a influência da cognição sobre o comportamento 

e a modificação do comportamento que pode ser realizado por mudanças cognitivas (MARQUES; 

SILVA, 2000). 

Entretanto, mesmo com o reconhecimento e a recomendação sobre a utilização das técnicas 

oriundas das teorias comportamentais e cognitivas, nos casos de dependência de álcool, cerca de 

50 a 60% dos pacientes não se beneficiam desses procedimentos (RAMOS; WOITOWITZ, 2004). 

Para nós, esse tipo de dado é importante na medida em que aponta para a necessidade de produção 

de explicações plurais, que explorem elementos distintos do fenômeno, e assim, contribuam na 

construção de propostas terapêuticas capazes de agregar aqueles que não se beneficiem dos 

métodos padrões. 

 

3.2 Perspectiva psicanalítica 

O foco deste trabalho na compreensão da teoria psicanalítica, em relação ao fenômeno da 

dependência, se deu em virtude do reconhecimento da influência fundamental da psicanálise, para 

a clínica psicológica. O método psicanalítico, operou uma mudança em relação aos métodos 

terapêuticos da clínica médica, ao dar à escuta o lugar central na busca diagnóstica, em contraponto 

às observações e uso de complexas tecnologias, lançados mão pela clínica biomédica (MOREIRA 

et al., 2007).  

A tarefa diagnóstica passou a objetivar o conhecimento e reconhecimento das formas de 

aparecimento dos transtornos, indo além da identificação categórica, mas detectando e 

interpretando o funcionamento de organizações psíquicas inconscientes, próprias das alterações 

manifestas (SAURÍ, 2001). 

Para a investigação de um consumo prejudicial de substâncias psicoativas (dependência), o 

método psicanalítico foi além das constatações biológicas e observáveis através do comportamento 

do sujeito. Pois, diante das particularidades que diferenciam as toxicomanias dos outros fenômenos 

psicopatológicos, o conhecimento sobre este, só se dá a partir da fala do sujeito identificado como 

toxicômano (BUCHER, 1992). 

 Então, à constatação de que a dinâmica inconsciente possuía um papel importante no 

desenvolvimento da dependência, abriu-se espaço para a produção de várias teorias dinâmicas 

sobre a gênese dos comportamentos aditivos (MOTA, 2007). 
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A produção dessas teorias não garantiu à psicanálise um corpus teórico consistente, que se 

atenha sobre a drogadição, em suas diversas formas de uso, incluindo a toxicomania. Essa 

constatação é vista com surpresa, tendo em vista que o fenômeno pode suscitar diversos 

questionamentos passíveis de serem explorados pela psicanálise (BUCHER, 1992). 

No entanto, as críticas apresentadas por Bucher (1992), sobre a escassez de estudos na teoria 

psicanalítica sobre a toxicomania, não desconsidera as reflexões psicanalíticas sobre o assunto, 

mas a falta de articulação entre as hipóteses desenvolvidas pelas diversas escolas. 

Porém, antes de expor algumas interpretações, é preciso fazer algumas considerações sobre 

o termo toxicomania, que nasceu no campo médico, no fim do século XIX, associado aos sentidos 

de degenerescência, imoralidade e paixão. A psicanálise passa a utilizá-lo para se referir à 

intoxicação crônica de substâncias psicoativas (BENTO, 2006; RIBEIRO, 2008).  

As primeiras investigações de Freud, sobre as substâncias psicoativas, em especial a cocaína, 

foram realizadas enquanto atuava como neurologista. Seu interesse era em relação aos possíveis 

benefícios da cocaína ao organismo. Desde este momento que podemos chamar de pré-

psicanalíticos, a abordagem empreendida por Freud ia de encontro com as formulações 

psiquiátricas da época, que creditavam à cocaína a causa por alguma espécie de lesão funcional 

(RIBEIRO, 2008). 

Inicialmente, as hipóteses freudianas sobre o consumo de cocaína, acreditavam que o 

organismo poderia ser capaz de realizar uma maior quantidade de trabalho com um menor gasto 

de energia, promovendo um efeito econômico. Em seguida, surgiu a proposição de que os efeitos 

da cocaína seriam diferentes para cada pessoa. A semelhança entre os efeitos da cocaína e os efeitos 

da libido, que intoxicam o corpo, produzindo o efeito da economia da energia, também é observada 

nas formulações pré-psicanalíticas e são reconsideradas quando, uma possível relação entre as 

toxicomanias e o narcisismo são propostas. Foi a partir da fundação da psicanálise, que Freud 

passou a enfatizar o papel desempenhado pelas substâncias psicoativas na economia psíquica 

(RIBEIRO, 2008). 

Em suas teorizações e constantes mudanças, Freud situou a dependência não na relação do 

humano com a substância, mas no vinculo desenvolvido com o objeto, ou ainda, na forma como o 

objeto permite ao sujeito relacionar-se com os outros ao seu redor (RIBEIRO, 2008). 

Apesar dessas investigações com a cocaína, a problemática das toxicomanias se encontra 

escassa no percurso freudiano. Existem referências esparsas à psicose alcoólica e indagações sobre 

a relação da mania com a ingestão das drogas estimulantes (BIRMAN, 2005). 

Foram as investigações de Radó (1926), com a elaboração do conceito de orgasmo 

farmacogênico (apoiado no conceito de orgasmo alimentar do erotismo oral), que tiveram um efeito 

marcante no pensamento psicanalítico. O consumo da substância psicoativa é articulado no registro 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 03.11.2017 

 

Amanda Magalhães Souza 13 facebook.com/psicologia.pt   
 

da oralidade, de forma que o sujeito toxicômano viveria a demanda repetida da incorporação de 

um objeto capaz de lhe restituir a completude perdida do orgasmo alimentar. (BUCHER, 1992; 

BIRMAN, 2005).  

A influência dessa perspectiva fez com que surgissem interpretações que abordam uma 

relação materna insatisfatória, como se o toxicômano buscasse com a substância psicoativa, uma 

figura materna preenchedora, que lhe faltou na história infantil (BUCHER, 1992; BIRMAN, 2005; 

MOTA, 2007). 

As críticas direcionadas a essa interpretação da toxicomania, se dão pela falta de relação com 

uma dimensão estrutural dessa modalidade de funcionamento mental (BIRMAN, 2005). A busca 

por uma estrutura exclusiva da toxicomania provoca discordância entre os trabalhos pós-

freudianos, Zafiropoulos (1984) e Olivenstein (1983) pressupõem uma estrutura, ou uma 

preexistência para a toxicomania, que é de difícil definição (BUCHER, 1992). Por outro lado, 

Melman (1989), acredita que é a droga que cria o estado de adição por provocar “a suspensão da 

existência” (MELMAN, 1989 apud BUCHER, 1992). Ao questionar essa ideia, Freda (1989), 

endossa o lugar do sujeito no desenvolvimento de uma dependência, dizendo que “é o toxicômano 

que faz a droga”, pois conceder aos efeitos das substâncias psicoativas a preeminência sobre o 

desenvolvimento da toxicomania é concordar com um determinismo mecânico que torna inviável 

uma concepção de sujeito (FREDA, 1989 apud BUCHER, 1992).  

Sem chegar a uma resposta final, sobre a existência ou não de uma quarta estrutura, 

permanece a ideia de que a manifestação toxicomaníaca, não é exclusiva de uma das três estruturas 

propostas (neurose, psicose, perversão). Sendo a importância de cada estrutura, na relação 

estabelecida com o objeto droga (GIANESI, 2005).  

A manutenção das hipóteses do estado-limite e a hipótese da problemática narcísica, por 

considerá-las mais cautelosas, críticas, autocríticas e mais adequadas para passarem pelo “crivo da 

experiência clínica” (BUCHER, 1992 p.281), é defendida por Bucher (1992), tendo o estado atual 

da questão. A primeira, desenvolvida por Glover (1932), postula que tal estado é criado por uma 

reação específica em decorrência de fantasias sexuais primitivas. Estas operariam uma transição 

entre a fase psicótica precoce e a fase neurótica (BUCHER, 1992). 

A referência ao narcisismo, concebida por Freud, destaca as substâncias psicoativas como a 

alternativa mais interessante na tentativa de amenizar o mal-estar, causado pela renúncia da 

satisfação total dos desejos. Essa característica dos psicoativos passou a ser vista, como capaz de 

promover um redirecionamento da libido investida nos objetos, para o eu (ego), de tal forma que 

há um desinvestimento do mundo externo, que quando bem-sucedido, ocasiona o abandono de 

outras atividades (RIBEIRO, 2008). 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 03.11.2017 

 

Amanda Magalhães Souza 14 facebook.com/psicologia.pt   
 

Por fim, o recurso da droga pode ser usado para lidar com a dor de existir, o sofrimento de 

sua divisão subjetiva, o insuportável do impossível da relação sexual e o mal-estar existente na 

cultura e nos laços sociais. E é essa diversidade de objetivos, para os quais as substâncias 

psicoativas podem ser utilizadas, que denotam as singularidades que cada sujeito irá estabelecer 

com as drogas (OLIVEIRA, 2010). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, percebemos que as investigações sobre a etiologia da dependência 

química encontram diversos caminhos a serem trilhados, até mesmo dentro de uma disciplina, 

como é o caso da psicologia, bem como de um campo, pensando então na psicanálise. 

A própria definição do conceito, serve para exemplificar a diversidade de entendimentos que 

se construíram ao longo dos anos. O lugar, antes ocupado pela medicina, ainda precisa ser 

questionado, não no intuito de deslegitimar os avanços conferidos por esse discurso, mas para abrir 

espaço para outros saberes que ampliam a compreensão de um fenômeno de bastante 

complexidade, e consequentemente, passível de leituras diversas. 

Longe de esgotar o assunto, buscamos contribuir para a difusão do pensamento de que, em 

se tratando de dependência de drogas, uma única resposta não é possível. Sendo necessária a 

consideração de diversos fatores que configuram o problema e que estão para além da dimensão 

biológica do sujeito. 
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