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Uso de drogas
e problemas familiares

m Valores familiares e uso
abusivo de drogas, livro
recém-publicado pela Edi-
tora Fiocruz, a psicóloga
Miriam Schenker encara o

desafio de abordar uma questão bas-
tante delicada: como princípios e práti-
cas comportamentais apreendidas no
seio da família podem implicar no pro-
cesso de dependência química de al-
guns de seus membros, em especial, os
jovens. Fruto da tese de doutorado con-
cluída em 2005, seu estudo tem base
na narrativa da história de quatro famí-
lias de classe média urbana do Rio de
Janeiro, selecionadas em centros de tra-
tamento para o uso indevido de drogas,
do ponto de vista de três gerações –
avós, pais, e filhos.

“Miriam nos conduz por uma
senda muito pouco trilhada por auto-
res brasileiros”, comenta a antropólo-
ga Maria Cecília Minayo no prefácio da
obra, que também aponta a dificulda-
de intrínseca ao tratamento do tema,
já que a busca por implicações pode
acarretar em uma inclinação pela
culpabilização das famílias, sobrecarre-
gando-as com um sofrimento a mais.
“Seu trabalho apresenta uma aborda-
gem teórica, metodológica e empírica
realmente muito profunda, fundamen-
tada numa séria, elaborada e minucio-
sa pesquisa de campo”.

A autora explica que os princípios
e práticas adquiridos a partir da convi-
vência familiar constituem, para os fa-
miliares, marcos de ideologia e condu-

ta a serem seguidos ao longo de suas
vidas. Eles começam a ser transmitidos
pelos adultos para as crianças quando
essas são ainda bem pequenas, seja por
meio de linguagem verbal ou não-ver-
bal, em um contexto de afeto, condi-
ção necessária para a sua internalização.
O entendimento desses princípios pode
auxiliar, assim, a compreensão de alguns
fatores que levam os jovens a recorrer
ao uso abusivo de drogas. “A busca e a
compreensão dos valores são aqui
efetuados percorrendo-se três eixos
norteadores: valores familiares, conflito
entre gerações e processo educativo”,
esclarece Miriam no livro.

O estudo da autora também é
balizado pela tentativa de resposta a cin-
co questões correlacionadas ao tema de
sua obra. O estilo de criação dos pais
influencia a aquisição de valores famili-
ares? A expectativa deles em relação à
realização pessoal e profissional de seus
filhos causa conflitos? A infantilização
dos filhos contribui para a não interna-
lização dos valores familiares? A orga-
nização da hierarquia no sistema fami-
liar fornece informações sobre a forma
como os valores são construídos atra-
vés das gerações? E o uso de drogas
por parte de um dos pais ou por ambos
comunica princípios conflitantes para os
membros da família?

“Considero que este estudo con-
tribui para a prevenção e o tratamento
do uso de drogas”, afirma a autora,
que acrescenta que seu intuito é apon-
tar caminhos para a construção de va-
lores que possam ser saudáveis para as
famílias, tendo como conseqüência
fundamental uma influência positiva
para a vida social. “A promoção dos
relacionamentos, dos vínculos e das
relações saudáveis é a melhor forma de
prevenir o uso abusivo de drogas, pois
estimula a autonomia e o protagonis-
mo dos jovens. No entanto, quando a
drogadicção ocorre, a família precisa se
engajada no tratamento, uma vez que
esse sintoma que ‘aparece’ em um de
seus membros denuncia problemas no
sistema familiar”.


