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RESUMO 

O presente trabalho objetiva investigar os possíveis efeitos de uma prática orientada pela 

psicanálise nos tratamentos oferecidos aos usuários de substâncias psicoativas a partir da 

abordagem da redução de danos. No âmbito específico do uso de álcool e outras drogas, a 

redução de danos é uma estratégia de saúde pública que visa amortizar os agravos associados 

ao uso de psicoativos e que se opõe aos modelos de tratamento que visam unicamente à 

abstinência. De forma semelhante, a psicanálise também se posiciona de forma crítica em 

relação aos modelos de abstinência. Assim, em um primeiro momento, pareceria possível 

afirmar uma aproximação entre psicanálise e redução de danos na medida em que ambas 

combatem estes tradicionais modelos de desintoxicação. Porém, as possibilidades de 

convergência desses dois campos precisam ser investigadas mais aprofundadamente. Isso 

porque, enquanto a psicanálise adota conceitos e pressupostos que colocam em primeiro plano 

a singularidade da posição subjetiva e da modalidade de gozo obtida através das práticas de 

intoxicação, a redução de danos, como estratégia de saúde pública, preconiza o bem-estar 

biopsicossocial dos usuários dos serviços de saúde. Portanto, a relevância da pesquisa consiste 

na possibilidade de pensar como a psicanálise poderia, em articulação com a redução de 

danos, oferecer novos aportes aos tratamentos para usuários de drogas. Desse modo, o 

problema de pesquisa que norteará a condução desse trabalho é: quais são os efeitos de uma 

prática orientada pela psicanálise nos tratamentos oferecidos aos usuários de drogas no 

ambulatório de uma instituição que adota a proposta da redução de danos? A partir da 

observação de alguns dispositivos clínicos de uma instituição que oferece tratamento a 

usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da redução de danos em articulação com a 

teoria psicanalítica, foi realizado um estudo de caso com fragmentos de casos clínicos 

atendidos no ambulatório da instituição. Tais casos permitiram a verificação das 

convergências e divergências entre a abordagem de redução de danos e o arcabouço teórico-

clínico da psicanálise. Assim, foi possível constatar que o diálogo da clínica psicanalítica com 

a política da redução de danos contribui para os tratamentos oferecidos aos usuários de drogas 

na medida em que os permite contemplar tanto a dimensão social que perpassa o fenômeno da 

drogadição quanto os aspectos subjetivos implicados na relação que cada usuário estabelece 

com as drogas.   

 

Palavras-chave: Usuários de drogas. Tratamento. Abstinência. Redução de danos. 

Psicanálise.
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ABSTRACT 

                                                              

This work aims to investigate the possible effects of a practice oriented by psychoanalysis in 

the treatment offered to drug users from the approach of harm reduction. In the specific 

context of alcohol and other drugs, harm reduction approach is a public health strategy that 

aims to recoup the damages associated with the use of psychoactive drugs and opposes the 

model of treatment that are designed solely to abstinence. Similarly, psychoanalysis also is 

critically positioned in relation to the withdrawal model. Thus, in the first instance, it would 

be possible to identify an approximation between psychoanalysis and harm reduction, insofar 

as they both problematize the model of treatment guided by the logic of detoxification. 

However, the possibilities for convergence between these two fields need to be more deeply 

investigated. Whereas psychoanalysis adopts concepts and assumptions that foregrounds the 

subjective position and the modality of jouissance achieved by the intoxication practices, the 

harm reduction approach, being a public health strategy, advocates in its principles the bio-

psychosocial well being of the health services users. Therefore, the relevance of research is 

the ability to think how psychoanalysis could, in conjunction with the harm reduction 

approach, contribute to treatments for drug users. Thus, the research‟s problem that will guide 

the conduct of this work is: what are the effects of a practice oriented by psychoanalysis in the 

treatment offered to drug users in the clinic of an institution that adopts the proposed harm 

reduction? From the observation of some therapeutic devices of an institution that offers 

treatment to users of alcohol and other drugs from the perspective of harm reduction approach 

in conjunction with psychoanalytic theory, there will be a case study of fragments of clinical 

cases treated at the outpatient clinic of the institution. Such cases allowed the verification of 

convergence and divergence between the approach of harm reduction and theoretical-clinical 

psychoanalysis. Thus, will be possible find that the psychoanalytic dialogue with the policy of 

harm reduction contributes to the treatments offered to drug users to the extent that it covers 

both the social dimension that permeates the phenomenon of drug addiction as the subjective 

aspects involved in relationship that provides each user with drugs. 

 

Key-words: Drug users. Treatment. Abstinence. Harm reduction. Psychoanalysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse pelo tema do uso de drogas e da redução de danos surgiu, primeiramente, 

da minha experiência com a clínica das toxicomanias. A prática clínica, realizada em um 

estágio, possibilitou meu contato com pacientes que se denominavam toxicômanos e que se 

tratavam paralelamente em instituições que trabalhavam com o imperativo da abstinência, tais 

como os Alcoólicos Anônimos (A.A.) e os Narcóticos Anônimos (N.A.).  

A partir dessa experiência, eu pude perceber a demissão subjetiva implicada nos 

modelos que visam, única e exclusivamente, à abstenção do uso de drogas e que não levam 

em consideração o fato de que este uso pode representar uma forma de gozo encontrada pelo 

sujeito para lidar com o mal-estar que afeta todo ser humano. Outro efeito nocivo percebido 

na forma de trabalho de tais dispositivos que visam exclusivamente à abstinência, era a 

promoção de uma identificação massiva dos usuários com os significantes “toxicômano”, 

“alcoólatra” ou “doente”, o que fazia com que mesmo ex-usuários continuassem a se 

denominar desta forma, independentemente do tempo decorrido desde a última utilização da 

substância psicoativa. A concepção implícita nessa prática é a de que a dependência química 

consiste em uma doença incurável. Nessa perspectiva, a noção de cura adotada remete à ideia 

de extirpação do sintoma, o que, no caso, equivaleria à abstinência total e por toda a vida de 

qualquer substância psicoativa.  

Porém, é necessário salientar que, se considerarmos a drogadição como uma formação 

sintomática na qual há uma cristalização da posição do sujeito em uma relação de 

exclusividade com a droga (TOROSSIAN, 2004), aquele que estrutura a sua vida em função 

da abstinência de drogas continua a delegar à substância um papel central e, portanto, 

continua a fazer dela seu sintoma. Desse modo, os tratamentos que visam unicamente à 

abstinência parecem não propiciar uma mudança de posição do sujeito em relação ao seu 

sintoma, tal como propõe a psicanálise.   

Outra experiência que possibilitou a minha aproximação com o tema do uso de drogas 

e dos tratamentos oferecidos aos usuários de substâncias psicoativas foi a realização da minha 

pesquisa de mestrado. Em tal pesquisa, investiguei as diferenças entre o uso de drogas e o 

fenômeno chamado de toxicomanias a partir do referencial psicanalítico. Através da análise 

dos dados encontrados, foi possível identificar a existência de diferentes modos de utilização 

das drogas: enquanto o uso de drogas caracteriza-se como uma modalidade na qual as 
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substâncias psicoativas desempenham a função de objeto a ser consumido pelo sujeito, no 

fenômeno chamado de toxicomanias, é o próprio sujeito que acaba sendo consumido pelas 

drogas (RIBEIRO, 2008).  

Dessa forma, a partir da constatação da existência de diferentes formas de uso de 

drogas, eu pude reconhecer a necessidade, também apontada por outros autores, de que sejam 

oferecidas aos usuários de drogas formas de tratamento que levem em consideração esta 

variabilidade (TOROSIAN, 2004; SÁ, 2009). E, de fato, levando-se em consideração as 

formas de tratamento em voga na atualidade, é possível identificar a coexistência de pelo 

menos três propostas distintas, que são a abstinência, a redução de danos e a psicanálise 

(QUEIROZ, 2001; CONTE, 2004). Porém, duas dessas propostas, a abstinência e a redução 

de danos, são geralmente concebidas como excludentes entre si, o que acaba fazendo com que 

os serviços de saúde que adotam uma ou outra, não ofereçam aos usuários de drogas a 

possibilidade de se pronunciar acerca da proposta de tratamento que julga mais adequada ao 

seu caso (FARIA; SCHNEIDER, 2009).     

A partir de uma revisão de literatura, é possível constatar o quanto a psicanálise, 

enquanto campo de saber, há muito propõe uma problematização das propostas de tratamento 

existentes para o uso de drogas baseadas no imperativo da abstinência (MELMAN, 2000; 

QUEIROZ, 2001; CONTE, 2004). Também a redução de danos, enquanto estratégia de saúde 

pública que visa reduzir os danos causados pelo consumo de drogas, promove um 

questionamento da eficácia dos tratamentos pela abstinência. Desse modo, em um primeiro 

momento, pareceria possível afirmar a existência de certa aproximação entre a psicanálise e a 

redução de danos, haja vista que ambas combatem os modelos de tratamento que visam 

unicamente à desintoxicação.  

Esta proposta de aproximação entre a psicanálise e a redução de danos é defendida por 

alguns autores, como Melman (2000), Queiroz (2001), Conte (2004) e Pinheiro (2006), 

segundo os quais a redução de danos, ao propor os usuários de drogas como corresponsáveis 

por seu tratamento, pode favorecer uma responsabilização do sujeito por suas escolhas, tal 

como é preconizado pela psicanálise. No entanto, as possibilidades de convergência destes 

dois campos precisam ser mais aprofundadamente investigadas. Isso porque a psicanálise 

adota conceitos e pressupostos bastante peculiares que colocam, em primeiro plano, a 

singularidade da posição subjetiva e da modalidade de gozo obtida através de cada prática de 

intoxicação. Diferentemente, a redução de danos, por caracterizar-se como uma estratégia de 

saúde pública inserida na lógica da reabilitação psicossocial e articulada, no Brasil, ao 
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movimento da reforma psiquiátrica, prioriza o bem-estar biopsicossocial dos usuários dos 

serviços de saúde.  

Nesse sentido, torna-se necessário investigar quais são as possibilidades de articulação 

entre a proposta da psicanálise e a da redução de danos no que tange aos tratamentos 

oferecidos aos usuários de drogas. Foi a partir da constatação desta necessidade que surgiu a 

presente pesquisa.  

Sendo assim, a justificativa para a realização desta pesquisa são as possibilidades de 

convergências e controvérsias, tanto teóricas quanto práticas, no que diz respeito à 

interlocução entre o referencial teórico-clínico da psicanálise e a abordagem da redução de 

danos. Portanto, sua relevância consiste na possibilidade de a psicanálise, através do diálogo 

com a redução de danos, oferecer novos aportes aos tratamentos para usuários de drogas. 

Dessa maneira, o problema de pesquisa que norteou a condução deste trabalho assim foi 

proposto: quais são os efeitos de uma prática orientada pela psicanálise nos tratamentos 

oferecidos aos usuários de drogas no ambulatório de uma instituição que adota a proposta da 

redução de danos? 

Esta pesquisa foi realizada na Aliança de Redução de Danos – Fátima Cavalcanti 

(ARD–FC), uma instituição que oferece tratamento a usuários de álcool e outras drogas na 

cidade de Salvador/BA. Durante a realização da coleta de dados, a referida instituição 

funcionava como um serviço de extensão permanente da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Este serviço havia sido fundado em 2004 a partir da 

iniciativa de alguns profissionais que já possuíam uma vasta experiência com o tratamento de 

usuários de substâncias psicoativas. No entanto, atendendo às indicações da política de 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas do Ministério da Saúde brasileiro, tal 

instituição passou por um processo de transformação e, atualmente, é a entidade gestora de 

um Centro de Atenção Psicossocial em álcool e drogas (CAPS ad).  

No momento do seu surgimento, o principal objetivo da instituição era desenvolver 

estratégias de redução de danos no acolhimento e tratamento de usuários de substâncias 

psicoativas. A perspectiva era a de que este trabalho de redução de danos fosse implementado 

através da atuação das equipes de redutores de danos que circulavam em equipes móveis e 

estabeleciam pontos fixos de prevenção nos quais havia troca de seringas, de agulhas e de 

cachimbos, além da distribuição de materiais educativos. Porém, após os primeiros anos de 

funcionamento, a instituição montou também um ambulatório com o intuito de fazer 

funcionar uma clínica das toxicomanias de orientação psicanalítica.  
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Desse modo, como a entrada da psicanálise no serviço foi posterior à adoção das 

estratégias de redução de danos, o diálogo entre estes dois campos de saber encontra-se em 

permanente construção no âmbito da instituição. Sendo assim, a escolha pela realização da 

pesquisa na referida instituição deve-se ao fato de ela ter sido uma das pioneiras na adoção da 

abordagem de redução de danos no tratamento oferecido aos usuários de álcool e outras 

drogas no Brasil e, também, em razão da presença de psicanalistas compondo a sua equipe de 

atendimento ambulatorial.  

Durante a realização da pesquisa, a instituição era composta por diferentes 

departamentos, tais como o Departamento de Redução de Danos, o Departamento de 

Pesquisa, o Departamento de Capacitação e Docência e o Departamento de Tratamento, 

também chamado de Ambulatório. Para os fins desta pesquisa, foi enfatizado o serviço 

realizado no Ambulatório, uma vez que era neste departamento que estava inserida a equipe 

de psicanalistas responsável pelos atendimentos clínicos aos usuários de álcool e outras 

drogas que procuravam tratamento na instituição.  

Mas o ambulatório da instituição também era integrado por diferentes categorias 

profissionais. No momento em que foi realizada a coleta de dados, a equipe ambulatorial era 

formada por três psicanalistas, uma psiquiatra que também possuía formação psicanalítica, 

uma médica clínica e uma terapeuta corporal
1
. A justificativa para a existência dessa equipe 

multiprofissional assentava-se na assertiva de que essa formação seria capaz de sustentar as 

diferentes propostas terapêuticas existentes e direcionadas para os usuários do ambulatório da 

instituição, tais como: psicanálise, psicoterapia individual ou em grupo, participação em 

grupos informativos, acompanhamento psiquiátrico, avaliação clínica, ioga e acupuntura. Tais 

dispositivos terapêuticos, conjuntamente com o trabalho realizado pelas equipes de redutores 

de danos, estão em conformidade com as diretrizes fornecidas pela estratégia de redução de 

danos para o tratamento de álcool e drogas, a qual consiste no modelo oficial regulamentado 

pelo Ministério da Saúde brasileiro.  

Apesar de não ser uma instituição especificamente psicanalítica, o ambulatório da 

ARD-FC propunha-se a constituir uma clínica psicanalítica das toxicomanias que fizesse 

frente às práticas psiquiatrizantes que, segundo os próprios membros da equipe, ainda 

imperam no âmbito dos tratamentos de saúde oferecidos para os usuários de substâncias 

psicoativas. Era para atender a este intuito que a instituição contava com diferentes 

                                                
1 Além desses profissionais, o ambulatório da ARD-FC conta também com estagiários de psicologia, em número 

variável, que geralmente auxiliam na etapa do acolhimento dos usuários de álcool e outras drogas e que também 

participam das reuniões clínicas da equipe ambulatorial. 
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dispositivos clínicos, que são os vários mecanismos e procedimentos que permitem a 

construção de intervenções na direção dos tratamentos ofertados em uma instituição 

(ALKIMIM, 2007). Entre os dispositivos clínicos existentes no serviço ambulatorial, é 

possível destacar as reuniões de equipe e os estudos de caso. 

Diante do contexto exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral investigar os 

efeitos de uma prática orientada pela psicanálise no ambulatório de uma instituição que 

oferece tratamento para usuários de drogas a partir da abordagem da redução de danos. Essa 

investigação ocorreu através da análise das modalidades de laço social veiculadas na referida 

instituição e de como os conceitos psicanalíticos de sujeito, gozo e ética podem perpassar os 

dispositivos clínicos nela utilizados.  

Assim, os objetivos específicos deste trabalho são: avaliar as modalidades de laços 

sociais que circulam na instituição tomando por base a teoria dos discursos de Jacques Lacan; 

apontar os efeitos de sujeito possibilitados pelas práticas clínicas existentes na instituição; 

indagar o tratamento dado ao gozo atrelado às práticas de intoxicação nos dispositivos 

clínicos da instituição; e analisar em que medida a ética da psicanálise norteia os tratamentos 

oferecidos na instituição. 

A fim de alcançar esses objetivos, são analisados alguns recortes de casos atendidos na 

instituição e que foram apresentados nos dispositivos clínicos investigados. Dessa forma, a 

partir da participação nas reuniões de equipe, nos estudos de caso e em outras atividades que 

foram realizadas com o intuito de discutir a prática clínica do ambulatório da instituição, foi 

possível extrair fragmentos clínicos que lançam luzes sobre as possibilidades e os limites da 

articulação entre psicanálise e redução de danos no âmbito dos tratamentos oferecidos aos 

usuários de drogas. Sendo assim, o presente trabalho assenta-se na premissa de que a minha 

presença, enquanto pesquisadora, nesses dispositivos clínicos, possibilitou uma análise acerca 

de como os pressupostos psicanalíticos podem estar presentes e quais são as possibilidades de 

inserção e contribuições da clínica psicanalítica nos tratamentos oferecidos a usuários de 

drogas a partir da abordagem de redução de danos. 

Na ARD-FC, as reuniões da equipe com vistas à discussão de casos clínicos ocorriam 

com uma frequência mensal, envolvendo todos os profissionais que compunham a equipe 

ambulatorial. Para fins desta pesquisa, foram acompanhadas as reuniões realizadas no ano de 

2010, nas quais foram discutidas as demandas institucionais emergentes e os casos clínicos 

mais complexos, com dúvidas quanto ao diagnóstico estrutural ou à direção do tratamento, e 
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que colocavam em xeque o funcionamento institucional e/ou das próprias equipes que 

trabalhavam na instituição.  

No que tange especificamente aos estudos de casos clínicos ocorridos na instituição, 

em que se objetivava a construção dos casos clínicos, os diferentes profissionais que atendiam 

um determinado paciente apresentavam dados acerca deste, formulavam questões, analisavam 

os efeitos de suas intervenções e tomavam decisões sobre a direção do tratamento. Dessa 

maneira, os estudos de casos clínicos consistiam em uma das modalidades de trabalho da 

equipe na instituição com vistas à construção do caso clínico de cada paciente (PINTO, 2005).  

A análise dos dados de pesquisa produzidos nesses dispositivos clínicos foi feita nos 

moldes de um estudo de caso. Dessa maneira, foi possível tomar tanto a instituição como os 

diferentes casos clínicos nela discutidos como um caso singular, na medida em que, apesar da 

existência de diretrizes que orientam o trabalho em saúde mental, o fazer clínico de cada 

profissional e os pressupostos que o embasam portam algo de único. Além disso, tal análise 

foi respaldada por conceitos e pressupostos tais como: o conceito de sujeito tal como 

sistematizado pela psicanálise e a noção de cidadão de direitos utilizada pela reabilitação 

psicossocial e, consequentemente, pela abordagem de redução de danos; a concepção de dano 

na redução de danos e de gozo na psicanálise; a noção de ética implicada nas práticas dos 

profissionais pesquisados; e as modalidades de discursos que circulam e que predominam na 

instituição.  

Desse modo, foi seguida a orientação de Nogueira (2004), segundo o qual, quando 

porventura uma pesquisa em psicanálise tem lugar, o que se pode esperar como resultado dela 

é a construção do caso, o que acontece através da descrição, teorização e matemização deste. 

Sendo assim, a partir da minha participação nos dispositivos clínicos da ARD-FC e dos casos 

neles discutidos, foi construído um estudo que descreve como a psicanálise está inserida nos 

dispositivos clínicos existentes na instituição; conceitua os elementos que norteiam estes 

dispositivos, através de uma elaboração teórica que explica o que foi descrito, articulando-os à 

teoria psicanalítica; e realiza uma matemização da realidade investigada, a fim de formalizar 

os dados oriundos da pesquisa através dos símbolos S1, S2, $ e a, utilizados por Lacan 

([1969/1970]1992) na teoria dos discursos.  

Nessa perspectiva, o próximo capítulo é dedicado a uma breve apresentação dos 

tratamentos existentes para o uso de drogas. Para tanto, é feita uma discussão das duas 

principais propostas atualmente utilizadas na terapêutica dos usuários de drogas, quais sejam: 

a proposta da abstinência e a da abordagem de redução de danos. Acerca da primeira 
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proposta, considerada mais tradicional, são avaliadas as influências do modelo médico e do 

modelo moral, que simultaneamente contribuíram para a sua constituição. Por sua vez, acerca 

da segunda proposta, a ênfase recai na trajetória que culminou na sua adoção como política 

oficial pelo Ministério da Saúde brasileiro.  

Na sequência, há um capítulo sobre a perspectiva psicanalítica para a compreensão e o 

tratamento do uso de substâncias psicoativas. Nesta direção, são tomadas como ponto de 

partida as contribuições teóricas de Freud e de Lacan para, em seguida, serem discutidas as 

apreciações dos psicanalistas que contemporaneamente têm-se dedicado a estudar e tratar o 

fenômeno do uso de drogas.  

O quarto capítulo é voltado para uma discussão acerca da atual inserção da psicanálise 

nas instituições de saúde mental no Brasil. Para tanto, recorri a uma breve contextualização 

sobre as diferenças entre psicanálise pura e psicanálise aplicada, bem como sobre os desafios 

que os praticantes da psicanálise precisam enfrentar para sustentar a prática psicanalítica em 

instituições de saúde mental pautadas na lógica da reabilitação psicossocial. Finalizando este 

capítulo, é feita uma apresentação da instituição em que se deu a presente pesquisa e uma 

análise dos efeitos de uma prática orientada pela psicanálise no tratamento oferecido a 

usuários de drogas. 

O quinto capítulo apresenta uma confrontação entre a proposta da psicanálise e a da 

redução de danos através da apreciação de pontos de vista de diversos autores que divergem 

quanto às possibilidades de aproximação entre estes dois campos de saber. Ainda no intuito 

de avaliar as possibilidades de intersecção entre estas duas propostas no que tange aos 

tratamentos oferecidos para usuários de drogas, é utilizada a teoria lacaniana dos discursos, a 

qual contempla quatro diferentes modalidades de laço social. Em seguida, discuto em que 

medida os discursos lacanianos circulam na instituição de redução de danos onde ocorreu a 

presente pesquisa e quais são os efeitos de cada discurso nos tratamentos oferecidos aos 

usuários de substâncias psicoativas. 

No sexto capítulo, são debatidos os conceitos psicanalíticos de sujeito, gozo e ética da 

psicanálise, bem como suas incidências nos tratamentos oferecidos a usuários de drogas na 

instituição pesquisada. A fim de demarcar os limites entre psicanálise e redução de danos, tais 

conceitos são comparados com as noções de indivíduo, de dano e de moral, as quais, de 

alguma maneira, perpassam tanto as estratégias de redução de danos como a proposta da 

abstinência. 



19 

 

 

 

Por fim, no último capítulo, é chegado o momento de concluir este trabalho e 

apresentar as considerações que foram possíveis elaborar acerca do problema de pesquisa 

proposto. É importante salientar que tais considerações têm o intuito de promover uma 

amarração do trabalho, na medida em que propõem uma articulação entre o campo da política 

e o campo da clínica, os quais estão sendo discutidos nesta tese, ora como convergentes ora 

como divergentes, em função de variáveis tanto históricas como científicas. No entanto, vale 

ressaltar que, com essas considerações finais, não se tem a pretensão de apresentar conclusões 

fixas e imutáveis, mas, pelo contrário, apenas indicar posicionamentos que visam contribuir 

para a pesquisa psicanalítica no campo da saúde mental e para os tratamentos oferecidos aos 

usuários de substâncias psicoativas na atualidade. 
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2 OS TRATAMENTOS PARA O USO DE DROGAS 

 

 

A fim de iniciar uma discussão acerca dos tratamentos oferecidos para os usuários de 

álcool e outras drogas, é necessário primeiramente ressaltar o caráter histórico do fenômeno 

do uso de substâncias psicoativas. Como muitos autores já apontaram, a prática humana de 

consumir drogas é universal e milenar. Isso porque, em praticamente todas as civilizações e 

sociedades humanas, o consumo de certas substâncias dotadas de propriedades estimulantes, 

sedativas ou extasiantes, capazes de promover alterações no que é concebido como sendo os 

estados de consciência dos seres humanos, foi um recurso dotado de importância social e 

subjetiva (MACRAE, 2001; SEIBEL; TOSCANO Jr., 2001; CARNEIRO, 2006). 

Apesar deste consumo tão disseminado historicamente, é importante pontuar que, até 

um determinado momento, o uso de substâncias psicoativas estava restrito a pequenos grupos 

e ocorria de forma articulada a cerimônias coletivas, rituais sagrados e festas comemorativas, 

o que lhe conferia um valor preponderantemente simbólico. Foi apenas no século XVIII, com 

a instauração de um comércio que disponibilizava amplamente determinados produtos para a 

população em geral, que houve uma disseminação social do consumo de drogas, bem como 

uma desmistificação do seu uso, o que acabou revelando a capacidade de essas substâncias 

causarem dependência física e psicológica em alguns de seus usuários. 

A partir daí, o fenômeno do uso de drogas passou a ser considerado um problema 

simultaneamente social e de saúde, o que levou muitos estudiosos a se dedicarem à 

investigação sistemática das várias formas de dependência oriundas do consumo de 

psicoativos. Foi nesse contexto que o campo médico começou a considerar as 

toxicodependências como um distúrbio do ato impulsivo, equivalente às diversas outras 

manifestações de mania, o que deu origem à categoria clínica toxicomania para designar a 

utilização mórbida de substâncias tóxicas (INEM, 1999).  

Dessa maneira, especialmente a partir do século XIX, o uso de drogas tornou-se objeto 

de estudo do campo psiquiátrico e passou a ser encarado como uma psicopatologia que, como 

tal, precisava ser tratada. Foi nessa conjuntura que começaram a surgir os vários tratamentos 

para o uso de drogas. 

Fazendo uma revisão dos tratamentos existentes para os usuários de drogas, é possível 

perceber que o campo das toxicomanias apresenta uma variedade de ofertas, tais como os 

tratamentos medicamentosos, com ou sem internação; os tratamentos não medicamentosos 
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com internação (em comunidades terapêuticas, fazendas de recuperação, etc.); os tratamentos 

não medicamentosos através do ingresso em grupos de ajuda mútua (como os Alcoólicos 

Anônimos e Narcóticos Anônimos); as terapias cognitivo-comportamentais; a psicanálise; e, 

mais recentemente, a redução de danos. De acordo com Queiroz (2001), com exceção da 

psicanálise e da redução de danos, todas as outras ofertas de tratamento estão pautadas no 

princípio da abstinência. Sendo assim, conforme dito anteriormente, no âmbito do tratamento 

das toxicomanias, é possível identificar a existência de, pelo menos, três propostas diferentes 

entre si, que são a abstinência, a redução de danos e a psicanálise.  

Tradicionalmente, a maioria dos tratamentos oferecidos aos usuários de álcool e outras 

drogas baseia-se na proposta da abstinência e tem como princípio básico o pressuposto de 

que, eliminando-se as drogas, se elimina o problema chamado de toxicomanias ou 

toxicodependências. Por sua vez, a redução de danos é uma proposta relativamente recente 

adotada no tratamento de usuários de substâncias psicoativas, que defende a possibilidade da 

existência de um consumo regulado e não danoso, apresentando, assim, uma perspectiva 

crítica em relação à proposta da abstinência. Além destas duas propostas, existe a da 

psicanálise, que apenas será apresentada no próximo capítulo em função de ser uma 

abordagem que, apesar de dispor de uma forma específica de tratar o uso de drogas, não é 

uma modalidade terapêutica voltada exclusivamente para o tratamento de usuários de 

substâncias psicoativas.  

 

 

2.1 AS PROPOSTAS QUE VISAM À ABSTINÊNCIA 

 

 

Considerando-se que os tratamentos para o uso de drogas surgiram principalmente em 

função do reconhecimento, por parte do campo psiquiátrico, das toxicomanias como uma 

forma de psicopatologia, não é difícil compreender o porquê de tais tratamentos terem-se 

constituído tomando como base os pressupostos oriundos da psiquiatria. Esta, por sua vez, 

enquanto ramo da medicina, incorporou, desde o seu surgimento, o modelo biomédico 

hegemônico e a sua forte ênfase nos aspectos orgânicos e biológicos das doenças, tanto físicas 

quanto mentais (PRATTA; SANTOS, 2009). Assim, devido às intensas influências exercidas 

pelo modelo biomédico no campo psiquiátrico, em especial durante os séculos XIX e XX, os 
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tratamentos para o uso de drogas acabaram utilizando uma lógica semelhante à implementada 

na terapêutica de outras psicopatologias.  

Portanto, tradicionalmente, tais tratamentos apresentaram como características ser 

hospitalocêntrico, com terapêutica predominantemente farmacológica e tendo como principal 

meta a cura, que, no caso da atenção aos usuários de álcool e outras drogas, era considerada 

equivalente à abstenção do uso (FARIA; SCHNEIDER, 2009). Isso significa que os 

tratamentos oferecidos aos usuários de drogas estiveram, durante muito tempo, pautados 

quase exclusivamente em uma perspectiva biologizante, segundo a qual as toxicomanias 

seriam uma disfunção neuroquímica provocada pelo uso de drogas. 

Porém, a predominância desse modelo psiquiátrico de atenção acabou promovendo 

uma desqualificação social dos usuários de drogas, na medida em que serviu de sustentáculo à 

ideia de que a dependência química seria uma doença crônica, recorrente e sem cura. É 

importante salientar que esta noção de doença adotada pela psiquiatria é também oriunda do 

modelo biomédico, que a define como uma perturbação da saúde que deve ser isolada e 

tratada a fim de não prejudicar a população considerada saudável.  

Sob esse ponto de vista, os indivíduos que apresentam problemas com drogas são 

tratados exclusivamente através do encaminhamento para instituições fechadas, as quais 

classicamente têm como objetivo principal promover o abandono do uso de psicoativos, 

utilizando-se, para tanto, das mesmas técnicas empregadas com outras psicopatologias 

(BASTOS, 2009; PRATTA; SANTOS, 2009). Desse modo, é possível constatar que a atenção 

ao uso de drogas, por estar historicamente vinculada à assistência psiquiátrica, também se 

encontra marcada pela violação dos direitos humanos, pela segregação e pela inadequação dos 

serviços prestados aos usuários (FERREIRA; LUÍS, 2004).  

Além disso, a essa concepção psiquiátrica de psicopatologia e de tratamento, veio a se 

somar, em meados do século XIX, o modelo moral, de origem religiosa ou espiritualista, o 

qual propõe o uso de drogas como um desvio de caráter e a reabilitação, considerada correlata 

à abstinência, como sendo de cunho divino (FARIA; SCHNEIDER, 2009). Esse modelo 

moral é ainda hoje adotado por algumas comunidades terapêuticas e por boa parte dos grupos 

de ajuda mútua, entre os quais os famosos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, que 

propõem a dependência química como uma doença física, mental e espiritual incurável.  

Dessa forma, os tratamentos que seguem esse modelo moral acabam apresentando um 

enfoque religioso, que pode ou não estar ligado a alguma religião específica. Porém, é 

justamente nesse aspecto que reside uma das críticas mais contundentes a esse tipo de 
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terapêutica moral para o uso de drogas, na medida em que, de acordo com alguns autores, esta 

pode acabar promovendo uma substituição da droga pela religião (BUCHER, 1985; 

ALBERTI; INEM; RANGEL, 2003; REZENDE, 2005). 

De fato, segundo Laurent (2000), o sistema dos „adictos anônimos‟ é herdeiro da 

confissão protestante, a qual, em contraposição à confissão católica, se caracteriza por ser 

pública e despersonalizada. Isso porque tal sistema “[...] repousa no fato de que o sujeito não 

é definido pelo seu nome, ele é definido pelo seu pecado e, como anônimo, ele se inscreve na 

história, na narrativa incessantemente repetida do seu pecado” (LAURENT, 2000, p.145).  

E, de acordo com Bastos (2009), até hoje nos serviços de tratamento para usuários de 

drogas há práticas remanescentes desse ideário moral, que considera o uso de substâncias 

psicoativas como um comportamento desviante que deve ser alvo de correção com vistas à 

adequação à norma – a qual, no caso, é considerada correlata à abstenção do consumo de 

substâncias psicoativas. Tais práticas remanescentes fazem com que os tratamentos para uso 

de drogas que se encontram inseridos nesta lógica, entrem em uma vertente de recompensas e 

punições, a fim de moldar nos usuários o comportamento desejado pelo serviço de saúde, que, 

neste caso, equivaleria ao comportamento abstinente. Dessa maneira, pode-se perceber que 

tanto o tratamento oriundo do modelo psiquiátrico como o originário do modelo moral têm 

em comum o ideal de fazer com que os usuários abandonem o uso de drogas e consigam 

atingir a meta da abstinência. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a abstinência consistiria em uma proposta de 

tratamento para o uso de drogas que faz uma síntese desses dois modelos, o psiquiátrico e o 

moral, na medida em que condensa algumas concepções oriundas de ambos. Prova disso é 

que a proposta da abstinência ainda é hegemônica tanto nas instituições psiquiátricas como 

nas filantrópicas, ambas as quais, em sua maioria, privilegiam a internação dos usuários em 

detrimento do atendimento ambulatorial (SCHNEIDER; SPOHR; LEITÃO, 2006). Entre 

outros motivos, essa preferência ocorre porque se acredita que as internações permitem uma 

maior vigilância e controle dos usuários de drogas, o que garantiria, ao menos durante o 

tratamento, a abstenção do uso.  

No entanto, uma das principais críticas feitas aos tratamentos que ocorrem em 

instituições fechadas, dirige-se justamente ao fato de que o isolamento do paciente da 

sociedade cria um ambiente artificial cujas características não podem ser reproduzidas fora 

dos seus muros. Desse modo, quando terminado o tratamento, o reingresso do paciente em 

seu ambiente de convívio familiar e social tende a ser perturbador, pois, na maioria das vezes, 
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ele volta a se deparar com o mal-estar dos seus laços sociais, o que pode favorecer a 

ocorrência de inúmeras recaídas. Apesar disso, ainda atualmente, muitos tratamentos pautados 

na proposta da abstinência (tais como as comunidades terapêuticas e os tratamentos 

medicamentosos com internação) recorrem ao isolamento dos usuários de substâncias 

psicoativas como uma forma de mantê-los afastados das drogas.      

Esta ideia de dificultar o acesso dos usuários às substâncias psicoativas justifica-se 

porque o pressuposto básico que fundamenta a proposta de tratamento pela abstinência é o de 

que a droga faz o toxicômano
2
. Nesse sentido, as drogas são vistas como tendo um poder 

supostamente intrínseco de viciar os sujeitos. Assim, veicula-se a concepção de que qualquer 

pessoa que usar drogas irá tornar-se, mais cedo ou mais tarde, necessariamente viciada. 

Dentro dessa concepção, as drogas são vistas como uma espécie de agentes do mal, como 

substâncias capazes de, por si só, fazerem mal aos sujeitos. Dessa maneira, a mensagem 

implícita que prevalece nas modalidades de tratamento pautadas na proposta da abstinência é 

a de que a substância tóxica é mais importante do que o sujeito que dela faz uso, de forma que 

as consequências desse uso são consideradas iguais para todos os usuários, apenas variando 

em função da quantidade e do tipo de substâncias utilizadas.  

Entretanto, esse ponto de vista, acaba por privilegiar o aspecto farmacológico das 

drogas e desconsiderar os aspectos subjetivos, sociais e culturais implicados no fenômeno da 

drogadição e das toxicomanias. Segundo o próprio Ministério da Saúde brasileiro, tal 

perspectiva, que se manteve hegemônica durante muito tempo no Brasil, ajudou a promover 

“[...] a disseminação de uma cultura que associa o uso de drogas à criminalidade e que 

combate substâncias que são inertes por natureza, fazendo com que o indivíduo e o seu meio 

de convívio sejam relegados a um plano menos importante” (BRASIL, 2005, p. 38). 

Essa ênfase no aspecto farmacológico do uso de drogas pode ser percebida através da 

grande importância atribuída à desintoxicação, a qual é considerada por muitos autores como 

a fase inicial de qualquer tratamento para o uso de drogas que vise à abstinência (GRAEFF, 

1990). De uma maneira geral, a desintoxicação objetiva “[...] eliminar a droga do organismo 

sem que o paciente sofra sinais acentuados de retirada, assim como recuperar o estado 

fisiológico normal do organismo” (GRAEFF, 1990, p.133, grifos acrescidos), o que pode ser 

conseguido com o auxílio da administração médica de certas drogas que têm ação semelhante 

                                                
2 Hugo Freda (1993), um psicanalista que integra o Centro de Acolhimento e de Tratamento para Toxicômanos 

de Reims na França, afirma que, a partir da proposta da psicanálise, é possível “[...] reverter a idéia segundo a 
qual a droga faz o toxicômano, cujo determinismo mecânico torna impossível qualquer concepção de sujeito. Daí 

a fórmula: é o toxicômano quem faz a droga” (1993, p 2). Este ponto voltará a ser discutido mais 

aprofundadamente adiante.   



25 

 

 

 

às drogas de abuso e da diminuição progressiva da dosagem daquelas até a sua total 

abstinência.  

No entanto, o pressuposto que subjaz à lógica da desintoxicação é a de que o uso de 

drogas é causado exclusivamente por uma dependência química e não por um imperativo 

subjetivo daquele que lança mão do recurso aos psicoativos. Assim, na perspectiva dos 

tratamentos que visam à abstinência, o uso de drogas é concebido como um sintoma que diz 

respeito apenas à doença e não ao sujeito. Essa concepção decorre do fato de que, para os 

tratamentos que seguem a orientação médico-psiquiátrica, o sintoma é o signo de uma 

patologia, podendo, inclusive, confundir-se com ela – o que evidencia a diferença entre o 

tratamento que é dado ao sintoma pela medicina e pela psicanálise. 

Nesse sentido, os tratamentos pela abstinência visam, única e exclusivamente, à 

abstenção do consumo, o que equivaleria à extirpação do sintoma. Dessa maneira, não se leva 

em consideração a possibilidade de que este uso represente uma forma encontrada pelo sujeito 

para lidar com os seus conflitos e com a sua dor de existir, ou seja, com o mal-estar que, em 

alguma medida, afeta a todos os seres humanos (FREUD, [1930]1996). Este não querer saber 

do que está por trás do uso de drogas feito por cada sujeito tem como efeito nocivo o fato de 

que as drogas são consideradas unicamente em seus efeitos fisiológicos e neuroquímicos, sem 

que sejam levadas em consideração as particularidades de cada sujeito que lança mão do 

recurso às substâncias psicoativas e a singularidade da relação que cada um estabelece com as 

drogas.  

A prevalência desse ponto de vista pode ser facilmente percebida através da forma 

como o uso de drogas é atualmente classificado pela psiquiatria. Na quarta versão do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM IV), o uso de drogas é classificado como 

um transtorno decorrente do uso de substâncias psicoativas e a indicação é a de que o seu 

diagnóstico deve ser feito a partir da verificação de uma série de sinais, que supostamente 

seriam iguais para todos os sujeitos que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Assim, 

não são levadas em consideração a singularidade do sujeito nem as questões subjetivas e 

sociais que perpassam o recurso às drogas. Isso ocorre porque o DSM IV está ancorado em 

uma perspectiva fenomenológica que visa unicamente diagnosticar as doenças e/ou 

transtornos sem, no entanto, se preocupar com a estrutura subjetiva que subjaz e possibilita o 

surgimento destes. 

Dessa maneira, na proposta de tratamento pela abstinência, supõe-se que o único meio 

capaz de prevenir e/ou tratar as toxicomanias seria o não uso de drogas. Nesse sentido, as 
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toxicomanias são entendidas como uma doença incurável, na medida em que a cura é 

entendida como equivalente à abstinência total e por toda a vida de qualquer substância 

psicoativa – o que, a priori, nunca está garantido.  

É por essa razão que muitos usuários de drogas que se tratam através da proposta da 

abstinência se dizem permanentemente em recuperação, independentemente do tempo 

decorrido desde a última utilização da substância, e afirmam que estão „limpos‟ só por hoje. A 

explicação para esse tipo de fala se assenta no fato de que as recaídas são vistas como uma 

grande ameaça que se encontra no horizonte de quem se submete a esse tipo de tratamento. E 

como as recaídas são consideradas como o total fracasso do tratamento, a abstinência é 

colocada como um objetivo a ser perseguido diariamente e por toda a vida.  

Essa concepção favorece a ideia de que, uma vez toxicômano, sempre toxicômano. 

Dessa forma, a proposta da abstinência acaba promovendo uma colagem imaginária dos 

usuários de drogas aos significantes “drogado”, “viciado”, “doente”, etc. Ao promoverem essa 

colagem imaginária, os tratamentos pela via da abstinência acabam desencadeando um 

processo de demissão subjetiva dos usuários de drogas na medida em que ratificam uma 

alienação desses usuários a significantes provenientes do Outro social. 

Por sua vez, essa colagem dificulta que o usuário consiga sair da posição subjetiva de 

dependência em relação às substâncias psicoativas. Isso porque o ex-usuário que estrutura a 

sua vida em função da abstinência de drogas continua vivendo sob a égide de um imperativo: 

é como se ele tivesse simplesmente colocado o “eu tenho que não consumir” no lugar do “eu 

tenho que consumir”, permanecendo, portanto, em uma mesma posição subjetiva de 

assujeitamento às substâncias tóxicas.  

Devido a essas características, os tratamentos para o uso de drogas que visam 

exclusivamente à abstinência são bastante criticados. Uma das críticas é a de que tais 

tratamentos não levam em consideração as diferentes modalidades de uso de drogas e, 

consequentemente, o fato de que nem todo uso de psicoativos chega a configurar o que é 

chamado de toxicomanias ou toxicodependência. Pois, como dito anteriormente, o 

pressuposto que subjaz à proposta da abstinência é o de que todo e qualquer sujeito que usar 

drogas irá tornar-se dependente. Tal perspectiva ignora o fato de que a maioria dos usuários 

de drogas faz um uso recreativo, ocasional ou habitual, sem nunca chegar a configurar uma 
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relação de dependência (REZENDE, 2000; NERY FILHO; TORRES, 2002; ARAÚJO, 

2007)
3
. 

Outra crítica à proposta da abstinência dirige-se ao fato de que tais tratamentos que 

visam à abstenção do uso de drogas, no mais das vezes, exigem que os sujeitos que querem se 

tratar parem de fazer uso de qualquer substância psicoativa para poderem ser aceitos no 

tratamento, o que se configura, na realidade, como uma subversão da direção do tratamento, 

na medida em que se exige que a suposta cura seja produzida antes do início do processo 

terapêutico.  

No mais, tais tratamentos pela abstinência parecem não levar em consideração que as 

drogas representam uma maneira de aliviar o mal-estar próprio ao ser humano e o sofrimento 

dele decorrente, proporcionando, assim, uma fonte de prazer
4
, já que evita que o sujeito se 

depare com o desprazer gerado pelos seus conflitos e frustrações. Desconsiderando tal 

realidade, a proposta da abstinência enfatiza apenas os aspectos considerados negativos do 

uso de drogas, não reconhecendo, por exemplo, que estas têm sido usadas muitas vezes, em 

nossa cultura, como um ritual de passagem ou como uma forma de fazer laço social, 

permitindo, a certos sujeitos, encontrar um lugar na cena social (ALBERTI, 1998; PEREIRA, 

2006; BASTOS, 2009). No entanto, ignorando tal fato, os tratamentos pela abstinência 

acabam apresentando um viés moralizante que apenas considera o uso de drogas em seu 

caráter de desvio social.  

Além disso, os tratamentos pautados na proposta da abstinência sustentam-se na 

concepção idealizada de que é possível uma sociedade sem drogas e que viva sob a égide da 

abstinência total, isto é, isenta de todo e qualquer consumo de substâncias psicoativas 

(QUEIROZ, 2001). Dessa maneira, a proposta da abstinência acaba subsidiando uma 

perspectiva proibicionista e de repressão ao uso de drogas, o que favorece a ideia de que o 

consumo de drogas seria um problema de polícia e não de saúde pública.  

Porém, considerando-se que, para Freud ([1930]1996), a intoxicação consiste em uma 

forma encontrada pelos seres humanos para lidarem com o mal-estar estrutural existente na 

cultura, conseguiremos perceber as dificuldades implicadas na concretização de uma 

                                                
3 Estatisticamente falando, segundo o relatório de drogas publicado pela Organização das Nações Unidas em 

2007, cerca de 200 milhões de pessoas usam drogas no mundo e apenas um oitavo delas tem problemas de 

dependência, os outros sete oitavos são usuários ocasionais (ARAÚJO, 2007). 
4 De acordo com o princípio do prazer freudiano, o prazer pode ser obtido também através da evitação do 

desprazer (FREUD, [1920]1996). Nesse sentido, as drogas, ao permitirem que o sujeito alivie parte do mal-estar 

que o aflige, podem ser pensadas como representando uma fonte prazerosa. Além disso, com a formulação do 
conceito de pulsão de morte, Freud propôs que há um tipo de prazer paradoxal que se situa mais além do 

princípio de prazer, e por isso é sentido simultaneamente como desprazer. Esta satisfação paradoxal 

proporcionada pelo recurso aos tóxicos é explorada, com maior profundidade, adiante. 
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sociedade sem drogas. Nesse sentido, muitos autores têm considerado que, diante da 

impossibilidade ou da grande dificuldade de manter a abstinência e erradicar as drogas, a 

postura mais interessante a se adotar é a de tentar administrar os efeitos deste uso e minimizar 

os danos daí decorrentes, tal como é proposto pela estratégia de redução de danos 

(REZENDE, 1999; QUEIROZ, 2001; PRATTA; SANTOS, 2009).    

 

 

2.2 A PROPOSTA DA REDUÇÃO DE DANOS 

 

 

A redução de danos
5
 é atualmente definida como uma estratégia de saúde pública que 

visa amortizar os agravos provocados na saúde dos indivíduos e controlar as possíveis 

consequências adversas, decorrentes da adoção de práticas consideradas de risco, como, por 

exemplo, o compartilhamento de seringas e agulhas; a realização de relações sexuais sem o 

uso de preservativos; a direção de veículos por condutores sob o efeito de substâncias 

psicoativas, etc
6
. Já no âmbito específico do uso de álcool e outras drogas, a redução de danos 

“[...] implica um conjunto de intervenções de saúde pública que visam prevenir as 

conseqüências negativas do uso de álcool e outras drogas” (BRASIL, 2005, p. 42), sem haver 

a exigência imediata e automática da abstinência. Definições multiplicidade 

Enquanto diretriz geral de ação, considera-se que a concepção de uma abordagem de 

redução de danos teve origem no ano de 1926, na Inglaterra, através da elaboração do 

Relatório Rolleston. Uma comissão interministerial presidida pelo Ministério da Saúde do 

governo inglês estabeleceu que a manutenção de usuários por meio do emprego de 

determinadas substâncias seria o tratamento mais adequado para alguns pacientes, 

regulamentando, assim, o direito dos médicos ingleses de prescreverem opiáceos aos 

                                                
5 Em alguns locais, o termo redução de danos é substituído por redução de riscos, e estes dois são 

frequentemente utilizados como sinônimos, apesar de não o serem. Isso porque, enquanto o risco se relaciona à 

possibilidade de um evento ocorrer, o dano é visto como a ocorrência do próprio evento. Dentro desse enfoque, 

evitar o dano seria uma atitude mais pragmática do que evitar o risco, já que nem sempre ocorre um dano em 

uma situação na qual há risco. 
6 Ao longo deste trabalho, é adotada uma pluralidade de acepções acerca da redução de danos: em alguns 

momentos, ela é referida como abordagem, em outros, como estratégia, em outros, como política etc. É 

importante ressaltar que nenhum desses termos é excludente e que a redução de danos, por ser um conceito em 
aberto, pode enquadrar-se em todos eles. Portanto, não há contradições entre a redução de danos como 

abordagem ou como política, por exemplo; mas uma complementaridade que indica a amplidão da proposta da 

redução de danos.  
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dependentes desse tipo de drogas
7
. Nesse mesmo Relatório, foi estabelecido que o critério 

adotado para essa prescrição deveria ser a necessidade de, após muitas tentativas fracassadas 

de tratamento pela abstinência, manejar a síndrome provocada pela abstenção de 

determinadas substâncias, além da constatação de que o usuário tratado não conseguiria 

manter uma vida normal e produtiva sem uma dose mínima da droga administrada 

regularmente (BRASIL, 2001).  

Nesse sentido, os objetivos iniciais da abordagem de redução de danos eram 

possibilitar aos usuários, em situação de dependência de psicoativos, uma vida mais estável e 

útil à sociedade e diminuir as consequências mais danosas deste uso, minimizando, assim, os 

efeitos prejudiciais sobre a sua saúde. No entanto, mais recentemente, especialmente a partir 

da década de 80, com o advento e a disseminação do vírus HIV/AIDS, as estratégias de 

redução de danos passaram a objetivar também a prevenção do contágio decorrente 

principalmente do compartilhamento de seringas e agulhas entre usuários de drogas injetáveis.  

Dessa forma, com o surgimento da AIDS, a contaminação pelo vírus HIV tornou-se, 

em detrimento da dependência, o foco principal de atenção da redução de danos (PAES, 

2006). Nessa perspectiva, o objetivo dos programas de saúde passou a ser não mais a 

interrupção do uso de drogas, que, por si só, não seria suficiente para evitar a transmissão do 

vírus, mas, principalmente, a prevenção do contágio decorrente do compartilhamento de 

equipamentos, sem que fosse necessário buscar, obrigatoriamente, a cessação do uso ou a 

abstinência.  

De fato, segundo Santos (2008) e Brasil (2003), há momentos na implementação da 

política de redução de danos em que o foco principal consiste no combate ao HIV/AIDS e 

demais doenças transmissíveis, além de outros agravos orgânicos ocasionados à saúde, 

especialmente pelo compartilhamento de insumos (seringas, agulhas, cachimbos, etc.). Tal 

ênfase pode revelar certa subversão dos objetivos iniciais propostos pela abordagem de 

redução de danos e um destaque para o processo de saúde-doença, em detrimento da 

dimensão subjetiva implicada no uso de drogas e nas toxicomanias. No entanto, a dimensão 

subjetiva é o foco de atenção da psicanálise, uma vez que ela ressalta a importância de se 

                                                
7 Esse procedimento ficou conhecido como tratamento de substituição (ou terapia de substituição) e até hoje é 

uma das estratégias de redução de danos. Consiste em trocar a substância da qual o usuário é dependente por 

outra que oferece menor risco e dano. O tratamento de substituição mais conhecido é o de substituição da 
heroína por metadona, um opioide sintético que tem efeitos semelhantes aos da heroína, mas provoca menos 

agravos orgânicos. Outro exemplo de tratamento de substituição é o uso de benzodiazepínicos no tratamento de 

dependência de álcool (CRUZ, 2006).   
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visar o sujeito nos tratamentos da drogadição, e é por esta razão que este aspecto é 

privilegiado ao longo deste trabalho. 

Dessa maneira, em função principalmente da preocupação com a contaminação pelo 

vírus HIV e devido a alguns resultados positivos obtidos na prevenção deste contágio, em 

vários outros países, como Bélgica, Austrália, Alemanha, Suíça, França etc., surgiram 

programas de redução de danos propostos como estratégias de saúde pública. No caso 

específico do Brasil, a abordagem da redução de danos foi assumida como política oficial do 

Ministério da Saúde desde o ano de 1994, em função do reconhecimento do uso prejudicial de 

álcool e outras drogas como grave problema de saúde pública no País. Além disso, houve a 

constatação de que grande parte destes usuários não consegue ou não quer parar de consumir 

tais substâncias. A partir daí, a redução de danos passou a ser uma proposta de tratamento 

para o uso de drogas, situada no âmbito das políticas públicas de saúde mental e que tem 

como foco justamente esta dimensão mais política implicada no consumo de álcool e outras 

drogas.  

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, o primeiro programa oficial
8
 de 

redução de danos no Brasil surgiu em Salvador/BA, em março de 1985, sob a coordenação do 

Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD)
9
. Este primeiro programa foi 

seguido por vários outros projetos e associações, como a Associação Brasileira dos Redutores 

de Danos (ABORDA), a Rede Brasileira de Redução de Danos (REDUC) e a Rede Latino- 

Americana de Redução de Danos (RELARD).  

Entretanto, foi apenas no ano de 2002 que o Ministério da Saúde, em concordância 

com as recomendações da III Conferência Nacional em Saúde Mental, realizada em 2001, 

passou a implementar, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Nacional de 

Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas. Este Programa, além 

de mais uma vez ter reconhecido o uso prejudicial de substâncias como importante problema 

de saúde pública, instituiu um conjunto de políticas públicas específicas no campo da saúde 

                                                
8 Segundo Mesquita (1994), a primeira iniciativa de um programa de troca de seringas aconteceu no ano de 

1989, em Santos/SP, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde local. No entanto, tal iniciativa foi uma 

estratégia de ação específica que não chegou a se configurar oficialmente como um programa de redução de 

danos e que sofreu forte repressão por parte das autoridades brasileiras sob o argumento da violação à legislação 
vigente sobre as drogas. 
9 A Aliança de Redução de Danos – Fátima Cavalcanti (ARD-FC), instituição onde foi realizada a pesquisa, é 

formada por alguns profissionais oriundos do CETAD.  
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mental para organizar as ações de promoção, prevenção, proteção à saúde e educação das 

pessoas que fazem um uso considerado prejudicial de psicoativos
10

.  

Para tanto, o Ministério da Saúde definiu como estratégias de redução de danos: 

 

[...] a ampliação do acesso aos serviços de saúde, por meio de trabalho de 

campo; a distribuição de insumos (seringas, agulhas, cachimbos) para 

prevenir a infecção dos vírus HIV e Hepatites B e C entre usuários de 
drogas; a elaboração e distribuição de materiais educativos para usuários de 

álcool e outras drogas informando sobre as formas mais seguras do uso de 

álcool e outras drogas e sobre as conseqüências negativas do uso de 

substâncias psicoativas; os programas de prevenção de acidentes e violência 
associados ao consumo; e a ampliação do número de unidades de tratamento 

para o uso nocivo de álcool e outras drogas; entre outras. (BRASIL, 2005, 

p.42). 

 

De acordo com o Programa, tais estratégias devem ser implementadas prioritariamente 

pelos redutores de danos, que são agentes comunitários de saúde, especialmente treinados 

para realizar um conjunto de ações de redução de danos que incluem desde a distribuição de 

insumos e vacinas até as atividades de informação, educação e comunicação sobre os 

possíveis danos acarretados pelo consumo abusivo, bem como o aconselhamento e o 

encaminhamento para serviços especializados de saúde (BRASIL, 2001). Além de serem 

agentes de saúde, alguns redutores de danos são também usuários ou ex-usuários de drogas 

que foram inicialmente atendidos em programas de redução de danos, passaram por algum 

tipo de trabalho voluntário e depois foram admitidos como redutores nesses mesmos 

programas (NARDI; RIGONI, 2005).  

Nesse sentido, muitos redutores atuam a partir de um lugar de quem já passou por 

problemas semelhantes aos enfrentados pelos usuários de drogas e, segundo os adeptos da 

redução de danos, esta estratégia de trabalho com pares apresenta a vantagem de possibilitar o 

estabelecimento de um vínculo maior entre quem desempenha e quem recebe as ações, pois o 

redutor conhece a linguagem, os hábitos e as necessidades da população com a qual trabalha 

(NARDI; RIGONI, 2005). Sendo assim, a ação do redutor de danos pauta-se no princípio de 

que um usuário escuta melhor outro usuário e que, dessa forma, a melhor pessoa para falar 

sobre drogas para um usuário de drogas é alguém que passa ou já passou por experiências de 

uso semelhantes. A esse respeito, Nardi e Rigoni (2005, p.278) ainda ressaltam que a 

trajetória do usuário que se torna redutor de danos “[...] possibilita que o usuário passe a 

                                                
10 O termo “uso prejudicial” é utilizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) para se referir aos agravos 

sociais e epidemiológicos por vezes desencadeados pelo uso de psicoativos. Nesse caso, a palavra prejudicial 

refere-se às possíveis consequências adversas do uso de drogas.  
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ocupar outro lugar, aproveitando sua experiência de vida enquanto usuário para o cuidado 

com outros usuários em campo, possibilitando a ressignificação desta experiência e a 

utilização deste saber em prol de si e do outro” 
11

.  

Nessa perspectiva, a proposta do Ministério da Saúde é a de que, a partir da 

instauração dos programas de redução de danos, os usuários de álcool e outras drogas 

pudessem passar a receber orientações e tratamento adequado para evitar as consequências 

consideradas mais graves do seu uso, tais como as overdoses, os agravos orgânicos e as 

contaminações por vírus. Desse modo, a expectativa é de contribuir tanto para uma utilização 

mais segura das drogas pelos usuários como para uma compreensão global e menos 

preconceituosa desse fenômeno. Isso porque o Ministério da Saúde brasileiro reconheceu que, 

durante muito tempo, a prevenção e o tratamento relacionados ao uso de psicoativos foram 

negligenciados no âmbito das políticas públicas de saúde, sendo delegados a outras 

instituições (como a justiça, a segurança pública, a benemerência, as associações religiosas, 

etc.). Tal fato possibilitou o recrudescimento de alternativas de atenção de caráter total
12

 e de 

práticas predominantemente psiquiátricas e médicas, ou, ainda, das de cunho religioso, cujo 

principal objetivo seria a abstinência. Por sua vez, essas práticas acabaram por promover uma 

discriminação social dos usuários de drogas, o que, além de contribuir para a cronificação do 

fenômeno, dificulta a busca por tratamento.  

É fato que, desde a fundação das primeiras instituições de tratamento para os usuários 

de álcool e outras drogas no Brasil, houve uma grande monopolização por parte do saber 

psiquiátrico acerca das modalidades terapêuticas oferecidas a tais pacientes. A consequência 

disso foi que a psiquiatria tornou-se hegemônica e a ênfase passou a consistir exclusivamente 

nas substâncias psicoativas utilizadas e nos efeitos neuroquímicos por elas provocados. Dessa 

forma, os principais dispositivos de tratamento sempre foram a desintoxicação e a 

medicalização, de modo que o sujeito que fazia uso de tais substâncias não era levado em 

                                                
11 Em um primeiro momento, essa afirmação nos levou a levantar a hipótese de que esta passagem do usuário de 

drogas para redutor de danos poderia apresentar alguma semelhança com o dispositivo analítico do passe. Porém, 

após algumas análises, descartamos essa hipótese. Isso porque constatamos que a passagem do psicanalisando a 

psicanalista é de uma ordem diferente da passagem de usuário de drogas a redutor de danos, pois, enquanto a 

primeira funda-se como um esvaziamento de saber que se ordena como moldura de saber (LACAN, 

[1967]2003a), a segunda sustenta a ideia de que há um saber-fazer com o usuário de drogas e que o redutor, por 

se ter beneficiado dessa experiência, possibilitará que outros também aprendam esse saber-fazer com as drogas.  
12 O termo “alternativas de atenção de caráter total” é utilizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) para 

se referir a instituições como manicômios, prisões, abrigos, comunidades religiosas, internatos, etc. Desse modo, 

é uma menção ao termo “instituições totais”, cunhado por Erving Goffmann ([1985]2001) para caracterizar as 

instituições que isolam os indivíduos da sociedade através da restrição de sua liberdade, da normatização de 
todas as suas atividades e do apagamento das suas diferenças em relação aos demais. A alusão a Goffmann 

justifica-se pelo fato de este autor ser considerado um nome importante para a luta antimanicomial devido às 

severas críticas que fez à função normatizadora da psiquiatria. 
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consideração. Na verdade, mesmo nos dias atuais, ainda é possível perceber a existência de 

certa “psiquiatrização” do tratamento oferecido aos usuários de drogas e, pelo menos em tese, 

foi em oposição a isso que os programas de redução de danos surgiram. 

Isso porque, além de ter instituído a estratégia de redução de danos como política 

oficial para o tratamento de usuários de álcool e outras drogas, o Ministério da Saúde 

brasileiro também criou uma rede estratégica de serviços, articulada à rede de atenção 

psicossocial e fundada na abordagem de redução de danos, para atender essa população. Os 

Centros de Atenção Psicossocial para atendimento de pacientes com dependência e/ou uso 

prejudicial de Álcool e outras Drogas (CAPS ad) são os dispositivos estratégicos dessa rede. 

Eles devem, segundo o Ministério da Saúde, fazer uso sistemático e eficaz da lógica ampliada 

da redução de danos e realizar um atendimento ativo das necessidades da população-alvo de 

forma integrada ao seu meio cultural e comunitário.  

Para tanto, os CAPS ad devem seguir os princípios e diretrizes da reforma psiquiátrica, 

os quais, no âmbito do cuidado aos usuários de álcool e outras drogas, podem ser 

considerados equivalentes à política de redução de danos. Tanto a proposta da reforma 

psiquiátrica como a abordagem de redução de danos inserem-se na lógica da reabilitação 

psicossocial que preconiza a garantia dos direitos humanos, o exercício da cidadania e a 

reinserção social como os meios privilegiados para o tratamento de pessoas com problemas 

situados no campo da saúde mental, sejam estes relacionados às psicoses ou ao abuso de 

substâncias psicoativas (BRASIL, 2005).  

Ainda no intuito de consolidar a proposta dos programas de redução de danos, no ano 

de 2004, o Ministério da Saúde ampliou e redefiniu, no âmbito do SUS, a atenção para 

usuários de álcool e outras drogas e adotou a política da redução de danos como estratégia 

oficial para o êxito das ações desenvolvidas, regulamentando-a em todos os serviços de saúde 

implantados através da Nova Política de Saúde Mental no Brasil. No entanto, através da 

realização desta pesquisa, foi possível constatar que ainda hoje existem muitos CAPS ad que 

não implementaram as estratégias da redução de danos em sua prática cotidiana, a despeito 

das regulamentações oficiais. 

Para o Ministério da Saúde brasileiro, a adoção da redução de danos como estratégia 

de tratamento para os usuários de substâncias psicoativas visa o resgate do papel 

autorregulador e da cidadania dos usuários, o que incentivaria a sua inclusão e mobilização 

sociais. A inclusão e a mobilização referenciadas ocorreriam principalmente através da 

ampliação das relações sociais desses usuários e do incremento das suas possibilidades dentro 
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da sociedade em que vivem. Em tese, este objetivo da política de redução de danos pode ser 

alcançado através da adoção de algumas estratégias de ação por parte dos redutores de danos, 

pois estes atuam diretamente em comunidades carentes, procurando atingir usuários que, 

devido a suas características socioeconômicas (falta de moradia fixa, relações com a 

ilegalidade, despreocupação com a saúde, etc.), são geralmente excluídos dos serviços de 

saúde (PINHEIRO, 2006).  

Devido à adoção dessas e de outras estratégias, o Ministério da Saúde considera a 

política de redução de danos como um “marco ético” no campo da prevenção e tratamento dos 

transtornos associados ao uso de álcool e outras drogas. Nessa perspectiva, os proponentes 

dos programas de redução de danos defendem a visão de que essa abordagem “[...] reconhece 

cada usuário em suas singularidades, traçando com ele estratégias que estão voltadas para a 

defesa da sua vida” (BRASIL, 2005, p. 42; grifos acrescidos). 

No entanto, cabe perguntar se a ética de que se trata na redução de danos de fato leva 

em conta a singularidade de cada usuário de drogas. Mais ainda, é possível indagar qual é a 

concepção de sujeito que subjaz às práticas dos profissionais que trabalham com a perspectiva 

da redução de danos. Além disso, faz sentido interrogar também se essa abordagem considera 

a dimensão do gozo atrelado às práticas de intoxicação. Esses questionamentos partem do 

pressuposto, defendido por outros autores, segundo o qual a perspectiva da inclusão social e 

de resgate da cidadania em saúde mental, apesar de extremamente importante, tende a deixar 

de lado o caráter subjetivo implicado no sofrimento psíquico e na modalidade de gozo de cada 

sujeito (FIGUEIREDO, 2005; KYRILLOS NETO, 2007; RINALDI; CABRAL; CASTRO, 

2008). 

De fato, tanto nas práticas de saúde mental subsidiadas pela reforma psiquiátrica como 

nas pautadas pela política de redução de danos permanece interrogado o lugar ocupado pelo 

sujeito que recorre aos serviços de saúde. Isso porque, historicamente, nos manicômios e 

demais instituições de tratamento mental anteriores à lógica da reabilitação psicossocial, este 

sujeito foi desprovido de sua condição e colocado na posição de objeto: objeto falado por 

aqueles que se apresentavam como seus responsáveis (familiares, amigos, poder público, 

etc.), objeto estudado e classificado pelos diversos campos de saber relacionados à saúde 

mental (psiquiatria, manuais de doenças mentais, psicologia, assistência social, etc.) e objeto 

de cuidado das diferentes categorias profissionais (médicos, terapeutas, agentes de saúde, 

etc.). Nesse sentido, é importante que se faça uma análise das novas políticas e dos novos 

dispositivos de saúde mental concebidos pela reabilitação psicossocial, a fim de avaliar em 
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que medida esta nova lógica de fato se opõe à demissão subjetiva implicada nos clássicos 

modelos de tratamento.  

A esse respeito, é importante salientar que a demanda pela inclusão das singularidades 

e da escuta do sujeito nas práticas de saúde mental é fortemente assumida por alguns 

psicanalistas que, apesar de reconhecerem os avanços obtidos pela reforma psiquiátrica em 

relação ao modelo manicomial, ressaltam que a ênfase no cidadão de direitos pode conduzir 

as atuais práticas em saúde mental a uma nova forma de demissão subjetiva. Isso porque, 

segundo Tenório (2001), a referência aos cuidados e ao aspecto terapêutico feita pela 

reabilitação psicossocial e pela reforma psiquiátrica não é suficiente para a psicanálise. É que, 

na perspectiva da psicanálise, a reabilitação só pode ser bem-sucedida na condição de seguir o 

discurso do sujeito, haja vista que uma reabilitação que denegue a clínica cairá 

inevitavelmente na armadilha da reeducação (VIGANÓ, 1999). 

Essa é uma questão que merece ser discutida, em profundidade, a fim de evitar que 

caiamos em uma falsa promessa de mudança e acabemos trocando uma prática que não 

considera o sujeito em sua singularidade e que o exclui do contato social (modelo 

manicomial) por outra prática que toma o sujeito em sua dimensão exclusivamente social 

(modelo da reabilitação psicossocial). Nesse sentido, é necessário ressaltar que trocar uma 

prática pelo seu avesso é apenas uma forma de dar continuidade a uma mesma concepção de 

saúde e de tratamento. 
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3 A PERSPECTIVA DA PSICANÁLISE 

 

 

No tocante aos tratamentos oferecidos aos usuários de álcool e outras drogas a partir 

da perspectiva da psicanálise, podemos afirmar que a proposta psicanalítica apresenta-se 

como diferenciada em relação às demais modalidades terapêuticas apresentadas 

anteriormente. Uma das principais especificidades do tratamento psicanalítico da drogadição 

reside na ênfase que é dada ao sujeito que lança mão do recurso aos psicoativos e, 

consequentemente, à singularidade da função que as drogas desempenham no psiquismo de 

cada usuário e/ou toxicômano. Nesse sentido, a proposta psicanalítica chama atenção para o 

fato de que a relação estabelecida com as drogas não é igual para todos que delas fazem uso, 

apontando, portanto, para a existência de diferentes modalidades de relação com as drogas e 

para os aspectos subjetivos que subjazem à escolha pela via da intoxicação.  

Considera-se que um dos pioneiros dos tratamentos para o uso de drogas a partir da 

perspectiva psicanalítica foi o psiquiatra francês Claude Olievenstein, que, em 1970, 

inaugurou o Centre Médical Marmotann, uma instituição de tratamento para toxicômanos em 

Paris, que se tornou referência mundial e cujo modelo de funcionamento serviu de inspiração 

para diversos centros de tratamento ao redor do mundo. Autor de obras como Os drogados 

não são felizes (1977), O destino do toxicômano (1985) e A droga: drogas e toxicômanos 

(1988), Olievenstein identifica, na formação da psique, as origens do processo de dependência 

e sistematiza um método próprio de tratamento que se tornou amplamente conhecido devido 

aos resultados alcançados. Em função de suas importantes contribuições para o campo das 

toxicomanias, até hoje, muitas obras e autores que estudam o fenômeno do uso de drogas 

fazem referência a esse autor. 

No Brasil, também existem instituições de tratamento para o uso de drogas que se 

fundamentam no referencial teórico-clínico da psicanálise. A primeira instituição oficialmente 

inaugurada com esse intuito foi o Centro Mineiro de Toxicomania (CMT), fundado em 1983 e 

situado até hoje no município de Belo Horizonte/MG (MARTINS, 2005). Além dele, é 

possível citar também outras instituições de tratamento para uso de álcool e outras drogas que 

adotam a proposta da psicanálise, como é o caso do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Atenção ao Uso de Drogas (NEPAD) e do Programa de Estudos e Assistência ao Uso 

Indevido de Drogas (PROJAD), localizados no Rio de Janeiro/RJ e constituídos, 

respectivamente, em 1986 e em 1996; do Programa de Orientação e Atendimento a 
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Dependentes (PROAD), localizado em São Paulo/SP, também formado em 1986; além dos já 

citados Centro de Estudos e Terapia do Uso de Drogas (CETAD) e da Aliança de Redução de 

Danos – Fátima Cavalcanti (ARD-FC), situados em Salvador/BA e fundados, 

respectivamente, em 1985 e em 2004.  

Essas instituições de tratamento, bem como quaisquer outras que se fundamentem na 

perspectiva psicanalítica, fazem uma leitura particular do fenômeno toxicomaníaco, 

ancorando-se, para tanto, nos aportes teórico-clínicos fornecidos pela psicanálise. Isso porque 

o arcabouço psicanalítico apresenta muitas formulações a respeito do que tem sido chamado 

de toxicomanias e das demais formas de uso de drogas em geral. Atualmente, tais 

considerações apresentam grandes avanços, tanto teóricos quanto práticos, e é acerca deles 

que discorre este capítulo, explicitando os conceitos e construções nelas implicados, bem 

como as questões que permanecem interrogadas neste campo de saber. 

 

 

3.1 A LEITURA PSICANALÍTICA DO RECURSO ÀS DROGAS 

 

 

Apesar de as instituições de tratamento para usuários de drogas ancoradas na proposta 

da psicanálise terem surgido apenas recentemente, o estudo do fenômeno do uso de drogas 

pelo referencial psicanalítico é bem mais remoto, coincidindo inclusive com a própria 

fundação da psicanálise
13

. Este estudo foi iniciado pelo próprio Freud, que fez, ao longo da 

sua obra, um número considerável de referências às práticas de intoxicação. Tais referências 

encontram-se dispersas em diferentes momentos da teorização freudiana, abrangendo desde os 

textos pré-psicanalíticos até os que datam dos últimos anos do seu ensino.  

Apesar da reconhecida contribuição das referências freudianas para a compreensão das 

práticas de intoxicação, é importante salientar que não há, na obra de Freud, nenhum escrito 

específico sobre este tema, mas apenas alguns trechos que nos fornecem elementos acerca da 

leitura freudiana do recurso às substâncias consideradas tóxicas. Além disso, também é 

necessário ressaltar que as considerações feitas por Freud sobre a intoxicação, seguindo o 

estilo de todo o conjunto da sua obra, passaram por mudanças consideráveis ao longo da 

                                                
13 O estudo freudiano acerca do uso de drogas iniciou-se antes mesmo da fundação da psicanálise, quando Freud, 

ainda enquanto neurologista, investigava a ação da cocaína no organismo humano. Posteriormente, Freud 
deduziu que o efeito provocado pela cocaína seria semelhante ao provocado pela substância sexual (libido), o 

que configurou o início dos estudos propriamente psicanalíticos acerca do fenômeno do uso de drogas 

(CESAROTTO, 1989; SANTIAGO, 2001).   
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elaboração da teoria psicanalítica. Portanto, ao se retomar o percurso freudiano, não se pode 

esperar uma posição unívoca e completa sobre o fenômeno da drogadição. Diferentemente, o 

que de fato se pode encontrar são alguns apontamentos que nos auxiliarão a pensar a função 

das drogas no psiquismo humano.  

Levando em consideração todos os aspectos explicitados acima, optei por agrupar as 

concepções freudianas acerca do uso de psicoativos em basicamente três eixos. O primeiro 

eixo diz respeito à relação entre o recurso aos tóxicos
14

 e a sexualidade humana; o segundo 

eixo refere-se à satisfação paradoxal proporcionada pelo uso de substâncias psicoativas; e, por 

fim, o terceiro eixo alude aos efeitos do uso de drogas na economia libidinal dos sujeitos. 

O primeiro eixo, referente à relação entre o recurso aos tóxicos e a sexualidade 

humana, começou a se estruturar nos escritos freudianos ainda no contexto pré-psicanalítico 

das correspondências com Fliess. Na carta de 22 de dezembro de 1897, Freud considera os 

vícios, de álcool, morfina, fumo e coisas parecidas, como substitutos da masturbação, que 

seria, segundo ele, o grande vício primário (MASSON, 1986). Essa proposição foi 

posteriormente reafirmada nos textos “A sexualidade na etiologia das neuroses” 

([1898/]1996), “Contribuições a um debate sobre a masturbação” ([1912]1996a) e 

“Dostoievski e o parricídio” ([1928]1996), nos quais Freud permanece associando certos 

hábitos como beber, fumar, jogar, etc. com a prática fervorosa de atividades masturbatórias 

durante a infância e afirmando que o vício só se instala quando há uma falta de satisfação 

sexual. Dessa forma, para Freud, as substâncias psicoativas teriam a finalidade, direta ou 

indireta, de tamponar uma insatisfação que se instala no âmbito da sexualidade humana. 

Em perspectiva semelhante, no texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, 

Freud ([1905]1996a) refere-se diretamente ao uso de drogas como uma forma de satisfação 

autoerótica, que remeteria, portanto, ao autoerotismo infantil e representaria um substituto das 

formas primitivas de satisfação. Na teorização freudiana, o autoerotismo corresponde a uma 

primeira fase do desenvolvimento libidinal na qual a pulsão sexual encontra-se dirigida para o 

próprio corpo – antecedendo, portanto, o estabelecimento da escolha de objeto. Dessa forma, 

o autoerotismo é pensado como sendo anterior à significação fálica e à castração, uma vez que 

ambas se situam na fase de escolha do objeto.  

Nessa perspectiva, o autoerotismo encontra-se fora do âmbito do gozo fálico, que é o 

gozo que regula as relações sociais e a sexualidade genital. Levando em consideração esse 

aspecto, é possível pensar que Freud, ao propor o uso de drogas como uma forma de 

                                                
14 O termo “tóxicos” foi utilizado ao longo deste capítulo em função do seu uso recorrente nos textos freudianos 

que estão sendo citados aqui. 
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satisfação autoerótica, já estaria antecipando, por um lado, a função de ruptura com o falo 

engendrada pelas toxicomanias (LACAN, 1976) e, por outro, os impactos que o recurso aos 

tóxicos poderia ter sobre os laços sociais, conforme foi explicitado posteriormente no texto 

“O mal-estar na civilização” (FREUD, [1930]1996). 

 Já no texto “Tratamento psíquico (ou anímico)”, Freud ([1905]1996b) avança ainda 

mais em sua teorização e situa as dependências, hábitos ou adições não na relação do humano 

com uma substância privilegiada, mas no âmbito de um vínculo semelhante ao que se 

estabelece entre um hipnotizador e um hipnotizado. Para ele, a relação hipnótica deve ser 

entendida como uma formação de “multidão de dois”, em que o eu se abandona a um objeto 

único, em uma relação de confiança e doação que só pode ser observada em certas relações 

amorosas, nas quais o eu desloca uma parte considerável da libido que está investida em si 

para o objeto.  

Dessa maneira, Freud mostra que a compreensão da dependência não se situa na 

substância da qual o sujeito torna-se dependente, mas na relação que ele desenvolve com um 

objeto, que pode ser o tóxico, o hipnotizador, o objeto amoroso ou algum outro. Tal indicação 

torna bastante explícita uma mudança de posição na relação que Freud supunha haver entre as 

práticas de intoxicação e a sexualidade humana, pois, nesse momento de sua teorização, ele 

situa ambas no âmbito das relações de objeto – diferentemente do que fizera anteriormente ao 

se referir ao uso de drogas como uma forma de satisfação autoerótica (FREUD, [1905]1996a). 

Posteriormente, porém, Freud muda novamente de posição, ao comparar a relação que o 

sujeito estabelece com o objeto tóxico com a relação estabelecida com o objeto amoroso. Esta 

mudança de perspectiva ficará clara ao longo do segundo eixo. 

No segundo eixo de referências feitas por Freud ao uso de drogas, é possível 

identificar a alusão a uma espécie de satisfação paradoxal proporcionada pelo uso de 

substâncias psicoativas. Isso porque, no texto metapsicológico “Luto e melancolia”, Freud 

([1917]1996, p.259) propõe uma articulação entre o consumo de psicoativos e o princípio de 

prazer, ao afirmar que a embriaguez alcoólica produziria uma economia de energia 

conseguida através do “dispêndio de recalque obtido por meios tóxicos”. Segundo Freud, essa 

economia seria sentida pelo sujeito como prazerosa. Assim, na perspectiva freudiana, o 

recurso à intoxicação geraria um “efeito econômico” que consistiria em um alívio do desgaste 

da energia desprendida constantemente pelo psiquismo para fazer operar o recalque. Levando 

em consideração que, para Freud ([1905]1996c), o prazer produz-se indiretamente pela 

supressão momentânea do desprazer – já que, ao suprimir as forças inibidoras, as fontes de 
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prazer se tornariam novamente acessíveis –, pode-se depreender que um dos motivos 

encontrados por Freud para explicar o prazer oriundo das práticas de intoxicação foi o fato de 

estas serem capazes de suprimir algumas sensações de desprazer vivenciadas pelo sujeito 

neurótico. 

Porém, no texto “Sobre a tendência universal à depreciação na esfera amorosa 

(contribuições à psicologia do amor II)”, Freud ([1912]1996b) aponta para uma especificidade 

do prazer obtido por meio das substâncias tóxicas. Ao fazer uma analogia entre o objeto 

tóxico e o objeto amoroso, Freud utiliza a metáfora do casamento feliz para caracterizar a 

relação do bebedor com o vinho. No entanto, ao mesmo tempo em que aproxima estes dois 

objetos, Freud estabelece uma distinção entre eles, pautando-se, para tanto, na relação de 

objeto que um sujeito pode desenvolver com ambos: enquanto a relação com o tóxico 

apresenta a peculiaridade de uma fixidez no objeto, na satisfação erótica, essa escolha é 

caracterizada justamente por uma instabilidade. Nas palavras do próprio Freud ([1912]1996b, 

p.193-194): 

 

Alguém já ouviu falar de que o beberrão seja obrigado a trocar 

constantemente de bebida, porque logo enjoa de beber a mesma coisa? De 
maneira nenhuma. Se atentarmos para o que dizem os grandes alcoólatras a 

respeito de sua relação com o vinho, ela aparece como a mais harmoniosa 

possível, um modelo de casamento feliz. Por que a relação do amante com 

seu objeto sexual será tão profundamente diferente?  

   

Sendo assim, nesse trecho, Freud ([1912]1996b) assinala a existência de certa 

monotonia na relação do sujeito com o tóxico, monotonia esta que é paradoxal na medida em 

que aventa a possibilidade de o tóxico virar o objeto fixo da pulsão, contrariando a máxima de 

que a pulsão é sem objeto.  

Mas Freud ([1920]1996) lança as bases para a compreensão desse aparente paradoxo 

no texto “Além do princípio do prazer”, no qual ele elabora o conceito de pulsão de morte. A 

partir daí, Freud passa a afirmar a existência de uma falha primordial e inerente à satisfação 

humana devido à constatação de que o sistema psíquico não é regido somente pelo imperativo 

de felicidade ditado pelo princípio do prazer, mas também por uma nocividade que impele o 

sujeito a buscar a pacificação de todas as tensões, o que, em última instância, só pode ser 

encontrado com a morte. 

De fato, o conceito de pulsão de morte é considerado de forma quase unânime pelos 

estudiosos da psicanálise como sendo de suma importância para se pensar as relações que um 

sujeito estabelece com os tóxicos. É muito evidente a dialética existente entre pulsão de vida e 
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pulsão de morte nos fenômenos chamados toxicomaníacos: se, provisoriamente, a droga 

assegura ao dito toxicômano um estado de prazer, por outro lado, a sua utilização revela uma 

tentativa por parte do sujeito de abolição da existência, a busca de um desaparecimento 

transitório, momentâneo, uma pequena morte. É importante salientar que esta satisfação 

paradoxal apontada por Freud foi, posteriormente, retomada por Lacan ([1958/1959]1995) 

através do conceito de gozo, o qual se revelará de extrema importância para a compreensão e 

o tratamento do uso de drogas e das toxicomanias.  

Por fim, o terceiro eixo de referências freudianas às práticas de intoxicação diz 

respeito aos efeitos do uso de drogas na economia libidinal dos sujeitos. As referências deste 

eixo aparecem de forma bastante explícita no texto “O mal-estar na civilização”. Nele, Freud 

([1930]1996) afirma a existência de um mal-estar inerente aos seres humanos em função tanto 

da repressão exercida pela civilização como do recalque exercido pelo psiquismo humano à 

sexualidade, os quais exigem que o ser humano abdique da realização pulsional.  

Na perspectiva freudiana, o mal-estar do ser humano é decorrente dele não conseguir 

cumprir com todas as exigências da civilização e, em decorrência disso, lhe é exigido pagar 

um preço. Este preço consistiria, fundamentalmente, em um forte sentimento de culpa. A 

vida, então, passa a ser “árdua demais para nós; proporciona-nos muitos sofrimentos, 

decepções e tarefas impossíveis” (FREUD, [1930]1996, p. 83) e, para suportá-la, precisamos 

recorrer às medidas paliativas, dentre as quais Freud destacou as substâncias tóxicas. 

Para Freud ([1930]1996, p.91), a medida paliativa escolhida para aliviar o sofrimento 

é particular a cada sujeito e  

 

[...] todos os tipos de diferentes fatores operarão a fim de dirigir sua escolha. 
É uma questão de quanta satisfação real ele pode esperar obter do mundo 

externo, de até onde é levado para tornar-se independente dele, e, finalmente, 

de quanta força sente a sua disposição para alterar o mundo a fim de adaptá-

lo a seus desejos. Nisso, sua constituição psíquica desempenhará papel 
decisivo. 

 

   

A partir daí, podemos depreender que, na perspectiva freudiana, o recurso ao tóxico é 

considerado como uma escolha específica e singular do sujeito. Mas que, como toda escolha, 

será orientada pela constituição psíquica de cada um.  

Ainda nesse texto, Freud destaca o fato de as substâncias tóxicas serem capazes de 

promover um redirecionamento da libido investida nos objetos para o eu, pois, segundo ele, 

os veículos intoxicantes provocam não só  
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[...] a produção imediata de prazer, mas também um grau altamente desejado 
de independência do mundo externo, pois sabe-se que, com o auxílio desse 

„amortecedor de preocupações‟, é possível, em qualquer ocasião, afastar-se 

da pressão da realidade e encontrar refúgio num mundo próprio, com 
melhores condições de sensibilidade. (FREUD, [1930]1996, p.86). 

 

Desse modo, Freud ressalta, mais uma vez, a importância de se pensar a problemática 

das práticas de intoxicação de forma articulada aos conceitos de autoerotismo, narcisismo e 

libido objetal. Foi com esse intuito que ele lançou a seguinte questão: “[...] o que significa 

para a economia da libido ser essencialmente auto-dependente como no caso da intoxicação?” 

(FREUD, [1930]1996, p. 93).  

Freud ([1914]1996) já havia afirmado que, no deslocamento da libido entre o eu e o 

objeto, poderia haver, por um lado, um superinvestimento no objeto em detrimento de um 

esvaziamento do fluxo libidinal do eu, tal como é possível observar de forma clara em alguns 

casos de paixão amorosa e, por outro, uma retirada da libido do mundo externo e seu total 

retorno ao eu, processo chamado de narcisismo secundário, como ele bem observa na análise 

que fez da psicose de Schreber (FREUD, [1911]1996). Nesse sentido, a consideração de que, 

na intoxicação, a libido torna-se essencialmente autodependente, parece sugerir a ocorrência 

de um retorno da libido ao eu. Tal reflexão também sugere, por um lado, uma diferenciação 

entre o uso de drogas e a paixão amorosa e, por outro, uma possível aproximação entre o uso 

de drogas e a estrutura psicótica. Porém, a respeito desse último aspecto, mais adiante fica 

claro que não é disso de que se trata. Isso porque pretendo aqui defender a ideia de que o uso 

de drogas e as toxicomanias são fenômenos transestruturais, isto é, que podem comparecer em 

qualquer uma das três estruturas clínicas definidas pela psicanálise: neurose, psicose e 

perversão.  

Ainda em “O mal-estar na civilização”, Freud ([1930]1996) diferencia o emprego de 

veículos intoxicantes e a prática da intoxicação crônica: enquanto o primeiro é apresentado 

por ele como mais um método na luta pela felicidade e no afastamento da desgraça tão 

altamente apreciado que tanto indivíduos quanto povos lhe concederam um lugar permanente 

na economia de sua libido, o segundo é referido como um último consolo, juntamente com a 

psicose, para o homem que, em anos posteriores, verá sua busca de felicidade resultar em 

nada.  

Ou seja, enquanto a intoxicação é, na perspectiva freudiana, “um tipo de defesa contra 

o sofrimento que procura dominar as fontes internas de nossas necessidades” (FREUD, 
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[1930]1986, p.86), a intoxicação crônica é entendida como uma forma extrema disso, que 

ocasiona o aniquilamento das pulsões. De acordo com Freud ([1930]1986, p.86-87), caso 

obtenha êxito, “[...] o indivíduo abandona também todas as outras atividades: sacrifica a sua 

vida e, por outra via, mais uma vez atinge apenas a felicidade da quietude”. Dessa maneira, a 

partir da perspectiva freudiana, não é possível pensar que o movimento da libido é o mesmo 

em todo e qualquer uso que se faz de substâncias tóxicas. Sendo assim, a retirada da libido 

dos objetos e o seu retorno ao eu parece ser uma exclusividade da intoxicação crônica, isto é, 

do fenômeno que é geralmente chamado de toxicomanias.   

Em uma perspectiva semelhante à defendida por Freud, Lacan ([1938]1985) também 

situa as toxicomanias no âmbito da relação entre sujeito e Outro. Por exemplo, desde um de 

seus primeiros textos, “Os complexos familiares na formação do indivíduo”, Lacan 

([1938]1985) considera os fenômenos toxicomaníacos como um retorno parcial ao momento 

em que o sujeito, ainda indiferenciado, estaria totalmente fundido à imago da mãe – período, 

portanto, anterior ao Édipo. Nesse sentido, ele propõe o entendimento de que as toxicomanias 

proporcionariam uma espécie de retorno ao gozo primordial, pleno em si mesmo, 

característico do momento anterior à operação de castração e à Lei que interdita o sujeito de 

gozar do corpo do Outro. 

Essa concepção lacaniana de que as toxicomanias proporcionariam um retorno ao 

momento anterior à castração foi retomada em outros momentos do ensino de Lacan. Por 

exemplo, no Seminário II: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, Lacan 

([1953/1954]1985) afirma que a relação que o sujeito desenvolve com os objetos, consiste, na 

verdade, em uma relação dupla que o eu estabelece consigo mesmo. Os objetos terão, por 

isso, “[...] um caráter fundamentalmente antropomórfico, podemos até dizer egomórfico. É 

nesta percepção que é evocada para o homem, a todo instante, sua unidade ideal, que, como 

tal, nunca é atingida e que a todo instante lhe escapa” (LACAN, [1953]1954, p.211).  

Sendo assim, desde esse momento, está presente na obra lacaniana a ideia de que o eu 

busca nos objetos uma complementaridade, um complemento de ser, que dificilmente pode 

ser alcançado, já que o objeto nunca é definitivamente o derradeiro objeto, a não ser em certas 

“experiências excepcionais”. Porém, ainda de acordo com Lacan, essas experiências 

excepcionais só podem acontecer no plano de uma relação imaginária. Nessa perspectiva, 

Lacan aponta que, quando o ser humano recorre a essas experiências excepcionais, entre as 

quais podem ser destacadas as práticas de intoxicação, o sujeito busca, na verdade, a 

restituição da sua unidade perdida através da ilusão imaginária de completude – completude 
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esta que só existiu, enquanto momento mítico, no período anterior à operação de castração. 

Nesse sentido, o recurso às drogas representaria uma espécie de retorno imaginário ao gozo 

perdido pelo advento da Lei.  

Por sua vez, no Seminário XI: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan 

([1964]1998) usa o termo alemão Unterdrünkung, utilizado por Freud para se referir à 

satisfação tóxica, para aludir a um mecanismo que ele nomeou de passagem por baixo do 

material recalcado e que consistiria, segundo ele, em uma forma de escapar à função da 

censura, a qual é correlata à instauração da Lei e, portanto, à operação de castração. Sendo 

assim, a partir dessa passagem do texto lacaniano, é possível depreender que, na concepção 

lacaniana, as drogas permitem a certos sujeitos uma ilusão de passagem por baixo 

precisamente do que Freud denominara de recalque, o qual é testemunha da operação de 

castração. Dessa forma, através dessa ilusão momentânea proporcionada pelas substâncias 

tóxicas, o sujeito pensaria ter novamente acesso às fontes de prazer outrora recalcadas, à 

utopia de unidade que pudera ter antes da clivagem de seu eu. 

Também no pronunciamento que Lacan fez nas “Journées des Cartels de l‟École 

Freudienne de Paris” (1976), há referências ao fenômeno toxicomaníaco como um retorno ao 

momento lógico anterior à castração. De acordo com Lacan (1976, p.268): 

 
[...] é porque falei de casamento que falo disso; tudo o que permite escapar 

desse casamento é evidentemente muito bem vindo, donde o sucesso da 

droga, por exemplo; não há nenhuma outra definição da droga que esta: é o 
que permite romper o casamento com o pequeno-pipi.  

 

E, segundo Lacan, tudo o que permite ao homem escapar do casamento com o seu 

pequeno-pipi é bem-vindo porque o gozo fálico gera angústia. Dessa maneira, podemos 

pensar que, na perspectiva lacaniana, as drogas são consideradas um tipo de resposta à 

operação de castração, momento lógico no qual surge a angústia de castração. Sendo assim, as 

substâncias tóxicas são consideradas como algo que permitiria aos sujeitos liberarem-se da 

angústia.  

De acordo com Lacan ([1962/1963]2005, p.53), a angústia é um afeto “[...] que visa a 

verdade da falta”, na medida em que é índice do encontro faltoso com o Outro. Isso porque, 

na perspectiva lacaniana, o verdadeiro objeto da angústia é o objeto a, ou seja, o objeto que 

cai como resto da separação do sujeito do campo do Outro. Nesse sentido, a angústia aponta 

para a falta de objeto e, dessa forma, descortina o sujeito como um falta-a-ser, como sujeito 

desejante de um objeto perdido. Sendo assim, segundo Coelho dos Santos (2002), a angústia 
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sinaliza o encontro com o real da inexistência da relação sexual. Nesse sentido, se as 

toxicomanias permitem romper o casamento com o pequeno-pipi devido ao fato de este gerar 

angústia, é possível concluir que, com o que os chamados toxicômanos rompem, ou tentam 

romper, é a com castração. 

E romper com a castração implica recuperar uma parcela do gozo primitivamente 

perdido em função da entrada do humano no mundo da linguagem. Isso porque a função da 

operação de castração é barrar o gozo oriundo da relação fusional do infans com o Outro, o 

qual é característico do momento lógico que Lacan ([1964]1998) chama de alienação. Durante 

a alienação, o infans encontra-se na posição de objeto do gozo do Outro, na medida em que é 

o Outro quem fornece os significantes que definem o ser do sujeito. Assim, a designação de 

sujeito alienado ao campo do Outro adquire seu testemunho no fato de que o significante é 

produzido no Outro e, portanto, a condição de ser do infans está inexoravelmente submetida 

ao campo do Outro. Nesse sentido, “[...] o sujeito aparece primeiro no Outro, no que o 

primeiro significante, o significante unário, surge no campo do Outro” (LACAN, [1964]1998, 

p.207).  

É por isso que, segundo Lacan, na alienação, há uma reunião entre o campo que 

representa o sujeito e o campo que representa o Outro. 

 

 

Figura 1 – Operação de alienação. 

Fonte: Lacan ([1964]1998). 

 

Porém, uma falta deduzida no Outro pelo infans faz incidir uma questão que rompe 

com essa relação inicialmente dual entre este e o Outro: Que queres? (Che vuoi?) – questão 

que descortina o enigma do desejo do Outro. É a partir dessa questão que ocorre o momento 

lógico que Lacan nomeia de separação, do qual, por sua vez, resultam ao mesmo tempo a 

queda do objeto causa de desejo e a sua inscrição enquanto objeto essencialmente perdido 

(objeto a).  

Sujeito Outro Sujeito Outro 

$ S1 S2 S1- S2 
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Figura 2 – Operação de separação. 

Fonte: Lacan ([1964]1998). 

 

Dessa forma, a separação é logicamente posterior à alienação e consiste na operação 

através da qual o infans, ao se deparar com a falta no desejo do Outro ao qual estava fundido 

pela alienação, percebe-se destacado dele. Esta falta no desejo do Outro é introduzida pela 

inserção do significante na relação alienante e gozosa entre infans e Outro. A partir da entrada 

do significante no corpo do infans, o qual o introduz na cadeia simbólica (S1 → S2 → ... → 

Sn) é que ocorre a castração do sujeito, na medida em que S1 mostra-se diferente de S2, já que, 

entre eles, há algo que cai (o objeto a) e do qual o sujeito permanecerá irremediavelmente 

apartado.  

Sendo assim, a castração implica inevitavelmente na perda do gozo primordial, pleno 

em si mesmo. Entretanto, de acordo com Lacan ([1969/1970]1992), essa perda de gozo 

implicada na castração poderá se converter em um ganho, que é o mais-de-gozar. Isso 

significa que, através da operação de castração, o sujeito assente em perder uma forma de 

gozo para poder ter acesso a outra forma de gozo, menos mortífero e alienante, que é o gozo 

do falo. Nessa perspectiva, o mais-de-gozar inscreve-se como um resíduo da operação de 

separação, sendo, por isso mesmo, também representado pelo objeto a.  

Sendo assim, a partir das referências lacanianas acerca das toxicomanias, podemos 

pensar que se Lacan definiu o gozo oriundo da intoxicação como sendo decorrente de um 

tapeamento da operação de castração e, consequentemente, do recalque dela oriundo, o gozo 

do toxicômano remeteria ao gozo sem furos, anterior ao momento da operação de separação e, 

portanto, da constituição subjetiva propriamente dita. Nesse sentido, é como se o dito 

toxicômano efetuasse uma espécie de retorno a uma posição de assujeitamento ao gozo do 

Outro, característico do momento anterior à intervenção da Lei que opera a castração. É por 

isso que nas toxicomanias o sujeito apresenta-se como objeto do gozo do Outro, a ponto de 

Freda (1993, p.40) afirmar que “o toxicômano é o produto do Outro”.  

Sujeito Outro 

$ S1- S2 

 

a 
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De fato, segundo Almeida (2004, p.126), o toxicômano “[...] é aquele que está 

assujeitado ao gozo do Outro, é adequado e obediente ao comando do Outro, no sentido de 

que o Outro lhe faz de coisa para gozar” Em perspectiva semelhante, Santiago (2001) afirma 

que a função de ruptura com o gozo fálico engendrada pelas toxicomanias pode ser concebida 

como  

 

[...] um modo singular de recuperação do gozo do Outro. É possível supor-

se, a partir daí, que o toxicômano, em seu ato, se ofereça ao gozo do Outro a 
fim de completá-lo e, assim, evitar o que da falta aparece de insuportável. 

Nesse ponto de vista teórico, ele torna-se instrumento do gozo do Outro. 

(SANTIAGO, 2001, p.171). 
 

 

A consequência de se pensar que, nas toxicomanias, o sujeito encontra-se submetido 

ao gozo do Outro é que, desse modo, ficaria interrogado o estatuto do sintoma no fenômeno 

toxicômano. Isso porque, em sua acepção clássica, o sintoma consiste em um retorno do 

recalcado e, portanto, a construção sintomática denota a existência justamente do recalque que 

o gozo extraído na toxicomania parece tamponar.   

No tocante à questão das toxicomanias constituírem ou não um sintoma no sentido 

psicanalítico do termo, ainda não parece haver um consenso. Enquanto alguns psicanalistas 

defendem o ponto de vista de que as toxicomanias não podem ser consideradas um sintoma 

(BITTENCOURT, 1993; BENTES, 1998; NOGUEIRA FILHO, 2004), outros afirmam que 

este fenômeno, bem como quaisquer outras formas de uso de drogas, pode sim ser entendido 

como um sintoma (SOLER, 1998; CONTE, 2000; ALBERTI; INEM; RANGEL, 2003). 

Os primeiros, por considerarem a concepção freudiana de sintoma como sendo o 

retorno do recalcado e o signo de um conflito psíquico oriundo da sexualidade, alegam que os 

fenômenos chamados de toxicomanias, contrariamente a essa lógica, não podem consistir em 

um sintoma por se situar fora do âmbito da divisão subjetiva, na medida em que consiste em 

um tapeamento do recalque e em um rompimento com a castração. Além disso, esta 

perspectiva propõe que a operação toxicômana não funciona como metáfora e, sendo assim, 

não produz um saber sobre o sujeito.  

Por sua vez, os autores que defendem a segunda vertente, ou seja, que consideram que 

as ditas toxicomanias e as demais formas de uso de drogas podem sim constituir um sintoma, 

argumentam que, no sentido mais amplo da palavra, um sintoma é um tratamento de gozo e as 

chamadas toxicomanias consistem justamente em um modo de o sujeito tratar o excesso de 

gozo com o qual se depara em seu corpo (SOLER, 1998; ALBERTI; INEM; RANGEL, 



48 

 

 

 

2003). Esse ponto de vista parece estar em consonância com a afirmação lacaniana de que, na 

sociedade contemporânea, vive-se sob a égide do excesso de gozo, o qual é ao mesmo tempo 

engendrado e circunscrito pelos diversos objetos de consumo existentes na atualidade.  

Lacan ([1966]2001) chama esses diversos objetos de consumo de gadgets, definindo-

os como invenções sem grande utilidade, que “[...] vão desde os tranqüilizantes até os 

alucinógenos” (LACAN, [1966]2001, p.11), e que têm como finalidade divertir os sujeitos, 

oferecendo-lhes meios de uma fictícia recuperação da satisfação pulsional (LACAN, 

[1969/1970]1992). Tais invenções contêm, ao mesmo tempo, a ideia de satisfação e de dejeto, 

o que as aproxima da noção de “pequenos objetos a”, na dupla acepção que a teoria lacaniana 

conferiu a esse conceito: são objetos fabricados para causar o desejo, mas que têm um efeito 

real de mais-de-gozar (e, portanto, também de perda de gozo). São causa de desejo na medida 

em que é como ilusão de complemento de ser a falta-a-ser do humano em que eles se 

manifestam e são mais-de-gozar porque visam à recuperação de parte do gozo primitivamente 

perdido pela entrada do humano na linguagem.  

Dessa forma, levando-se em consideração que, na perspectiva lacaniana, as drogas 

podem ser utilizadas também como mais um gadget contemporâneo, parece possível afirmar o 

uso de drogas como uma forma de satisfação substitutiva, o que autorizaria o entendimento de 

que o recurso às substâncias tóxicas, bem como as toxicomanias, pode constituir-se enquanto 

sintoma tanto quanto o recurso a outros gadgets. De acordo com Fingerman (2005, p.83), é 

precisamente nesse âmbito que se enquadram “[...] muitos dos ditos novos sintomas: comer 

demais, beber demais, comprar demais, remédios demais, trabalhar demais, sem falar das 

toxicomanias”. Porém, como a perspectiva da psicanálise não se propõe a ser universalizante, 

é importante salientar que, ao se propor que o uso de drogas pode ser um sintoma, não se está 

afirmando que todo e qualquer usuário de substâncias psicoativas fará disso um sintoma no 

sentido psicanalítico do termo.  

A esse respeito, pode-se concordar com Alberti, Inem e Rangel (2003, p.50) quando 

estas afirmam que “[...] não é mais possível hoje abordar a clínica das toxicomanias fora de 

uma referência norteadora da discussão estrutural, ou seja, da verificação da relação com a 

neurose, a psicose e a perversão”.  A psicanálise entende as toxicomanias como um fenômeno 

transestrutural, que pode comparecer em qualquer que seja a estrutura clínica do sujeito, e, 

sendo assim, considera que é apenas a partir da referência estrutural que se torna possível 

averiguar a função que as drogas ocupam na vida psíquica de cada sujeito. 

Consequentemente, é também apenas a partir da referência estrutural que se pode verificar se 
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o recurso às substâncias psicoativas chega ou não a constituir um sintoma para cada um que 

recorre às práticas de intoxicação.  

Dito de outro modo, é possível considerar as toxicomanias como um sintoma, mas não 

para todos e sim para alguns usuários de drogas. O que permitirá aferir essa questão é, única e 

tão somente, a análise da função que as drogas desempenham na vida psíquica de cada um 

que lança mão do recurso à intoxicação e da relação que cada um estabelece com as 

substâncias psicoativas. Sendo assim, diferentemente do que acontece com as outras propostas 

de tratamento para o uso de drogas, na proposta apresentada pela psicanálise, é a clínica do 

sujeito
15

 que está em primeiro plano.    

 

 

3.2 A DIREÇÃO DO TRATAMENTO NA CLÍNICA DAS TOXICOMANIAS 

 

 

A fim de iniciar uma discussão acerca da clínica psicanalítica das toxicomanias, é 

importante primeiramente ressaltar que o tratamento analítico opera sob um viés radicalmente 

diferente, tanto das propostas terapêuticas oriundas do campo médico-psiquiátrico quanto das 

advindas do campo moral (SILVA, 2010). Isso porque a psicanálise trabalha com a noção de 

sujeito do inconsciente, concebendo-o como estando além do indivíduo e além da doença.  

Nesse sentido, o tratamento analítico enfatiza a estrutura subjetiva em detrimento do 

fenômeno patológico individual. Especificamente no que tange aos tratamentos oriundos do 

campo médico-psiquiátrico, esta é uma das principais diferenças da abordagem psicanalítica 

das toxicomanias. Enquanto o diagnóstico médico-psiquiátrico é fenomenológico e baseia-se 

em um conjunto de sinais previamente definidos, cuja presença pode ser verificada por 

médicos e psiquiatras através da observação, o diagnóstico psicanalítico é estrutural e visa 

analisar a posição assumida pelo sujeito diante da castração do Outro (FIGUEIREDO; 

TENÓRIO, 2002). Além disso, no tratamento analítico, o diagnóstico só tem sentido na 

condição de servir de orientação para a condução do processo terapêutico, o que novamente o 

torna distinto do diagnóstico psiquiátrico, o qual geralmente é pouco instrumentalizador da 

direção do tratamento.  

                                                
15 A expressão clínica do sujeito é utilizada por alguns psicanalistas (TENÓRIO, 2001; RINALDI, 2005; 
RINALDI; LIMA, 2006) para se referirem a uma clínica que visa o sujeito e tem na escuta um instrumento 

fundamental para fazê-lo advir, através dos fenômenos da linguagem, das descontinuidades e interstícios do 

discurso e da maneira particular como esse discurso se articula para cada um.  



50 

 

 

 

Dessa maneira, como dito anteriormente, é a partir do diagnóstico diferencial entre 

neurose, psicose e perversão, a ser realizado nas entrevistas preliminares, que o tratamento 

psicanalítico irá se desenrolar. E, no caso específico da clínica psicanalítica das toxicomanias, 

o diagnóstico estrutural irá ainda subsidiar a identificação acerca da modalidade de uso de 

drogas feita por aquele que busca tratamento, uma vez que, no âmbito do atendimento aos 

usuários de substâncias psicoativas, a psicanálise adverte que nem todo consumo de drogas 

chega a configurar o que é chamado de toxicomanias.  

Portanto, na perspectiva da clínica psicanalítica, “[...] é preciso diferenciar os simples 

usos de estupefacientes de um imperativo de tratamento do organismo por uma substância, 

quando este se torna o único meio de conservar, a cada dia, um corpo ao abrigo de uma dor 

intolerável” (KAUFMANN, 1996, p. 542). Dessa forma, para a psicanálise, as toxicomanias 

são definidas como uma “[...] relação intensa e exclusiva, na qual o uso de drogas já se tenha 

estabelecido também como uma função na vida psíquica do sujeito” (CONTE, 2000, p. 11). 

Sendo assim, na perspectiva psicanalítica, considera-se que as drogas não são um 

problema em si, pois o que pode tornar-se problemático são determinados usos que alguns 

fazem destas substâncias, os quais podem se converter em uma forma de destruição do 

próprio sujeito. Nessa perspectiva, se, para as modalidades de tratamento pautadas na lógica 

da abstinência, a droga faz o toxicômano, na medida em que as drogas são vistas como tendo 

um poder supostamente intrínseco de viciar o sujeito, para a psicanálise, “[...] o toxicômano 

faz a droga” (FREDA, 1993, p. 2). Na visão desse autor, é uma particular relação de um 

sujeito com um objeto que confere a este último o poder de converter-se em uma fonte de 

satisfação da qual o próprio sujeito não consegue mais prescindir.  

Isso significa que, no tratamento psicanalítico das toxicomanias,  

 

[...] trata-se de extrair da droga sua característica biológica (não negando-se, 

entretanto, que ela a tenha) para dar-lhe outro valor, convertendo-a em outra 

coisa que não um simples objeto produtor de efeitos psicológicos ou 
fisiológicos, efeitos, aliás, que só podem ser apreendidos pelo significante, 

por aquilo que o paciente relata. (FREDA, 1993, p. 2). 

 

Dessa forma, a psicanálise considera que as drogas podem ser usadas com diferentes 

funções e que o uso de drogas, enquanto fenômeno, apenas vela a estrutura subjetiva que o 

comporta (SILVA, 2010). Portanto, no tratamento analítico oferecido aos usuários de drogas, 

torna-se necessário considerar a função e o sentido desse fenômeno para cada um a fim de 
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tornar possível o estabelecimento de um diagnóstico diferencial, bem como a identificação da 

relação estabelecida entre o usuário e as substâncias tóxicas. 

De acordo com Martins (2005), uma das principais consequências da diferenciação 

entre fenômeno e estrutura na clínica psicanalítica das toxicomanias diz respeito ao fato de 

que esta se contrapõe à perspectiva de tratamento das instituições especializadas. Isso porque 

as instituições especializadas (tais como as especializadas em distúrbios alimentares, uso de 

drogas ou outros) priorizam o fenômeno em detrimento da estrutura. Em função dessa lógica, 

tais instituições ratificam, nos seus usuários, uma identificação com os fenômenos que nelas 

são tratados, acarretando, assim, uma função de nomeação. Porém, um dos efeitos nefastos 

dessa função de nomeação é que esta geralmente traz implícita a suposição de que um 

fenômeno é capaz de definir o sujeito, o que dificulta ou até impossibilita um questionamento, 

por parte do usuário, acerca daquilo que subjaz ao fenômeno.  

Nesse sentido, a proposta de tratamento pela psicanálise opõe-se ao que é preconizado 

no modelo terapêutico da abstinência, o qual, ao favorecer uma colagem imaginária dos 

usuários de drogas aos significantes “toxicômano”, “viciado” ou “doente”, acaba promovendo 

uma demissão subjetiva. Diferentemente, a proposta psicanalítica visa possibilitar a 

implicação subjetiva, na medida em que convoca o sujeito a se responsabilizar por aquilo de 

que se queixa e que, por mais que pareça alheio à sua vontade, lhe concerne e traduz a sua 

divisão subjetiva (BERNARDES, 2003). 

Desse modo, a perspectiva psicanalítica, contrariamente ao modelo médico-

psiquiátrico, o qual segue a lógica das instituições especializadas, prioriza o que Figueiredo 

(2007) denomina de saber do sujeito (suposto) em detrimento de um saber técnico (exposto). 

Enquanto no modelo médico o sujeito fica assujeitado a um saber que os técnicos de saúde 

julgam deter sobre o que acreditam ser a doença do paciente, um saber a priori, exterior ao 

próprio sujeito, a clínica psicanalítica parte de um não saber sobre o sujeito (LACAN, 

[1960/1961]1998), apostando em um saber do sujeito, um saber “[...] suposto, oculto, não 

evidente, que se apresenta de modo difuso, intermitente, lacunar, e que precisa ser recolhido e 

trabalhado como indicador para o tratamento” (FIGUEIREDO, 2007, p. 42).  

Assim, se na clínica psicanalítica das toxicomanias é o saber suposto do sujeito que 

serve como indicador para o tratamento, nela o usuário de drogas tem maiores possibilidades 

de encontrar uma saída singular para aquilo de que se queixa. Então, para que um tratamento 

psicanalítico das toxicomanias possa ter lugar em instituições especializadas no atendimento a 

usuários de drogas, é necessário que o praticante da psicanálise que atua em tais instituições, 
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consiga trilhar um percurso que vá do fenômeno à estrutura, tomando esta última como um 

guia que orienta a análise dos fenômenos e determina a direção a ser dada ao processo 

terapêutico.  

Ou seja, conforme Grossi (2001), apenas é possível o estabelecimento de um 

tratamento analítico para as toxicomanias no espaço institucional na condição de haver uma 

subordinação dos dispositivos institucionais de tratamento à prática clínica. Segundo o autor, 

essa condição é absolutamente necessária na atualidade, haja vista que a experiência tem 

demonstrado que o consultório privado é insuficiente como dispositivo para tratar a grande 

maioria dos sintomas sociais atuais (toxicomanias, distúrbios alimentares, delinquências, etc.). 

Por sua vez, no tocante aos tratamentos advindos do campo moral, a principal 

diferença da direção do tratamento analítico fica por conta da ética que norteia a psicanálise, a 

qual é radicalmente diferente de qualquer perspectiva moralizante. Nesse âmbito, podemos 

apontar a existência de três contrastes, que seriam: a ênfase da psicanálise na direção do 

tratamento em detrimento da direção do sujeito; na responsabilização do sujeito em 

detrimento da sua tutela e no tratar em detrimento do educar (FIGUEIREDO, 2007).  

Isso porque, de forma semelhante aos tratamentos oriundos do campo médico-

psiquiátrico, os tratamentos provenientes do modelo moral pressupõem deter um saber a 

priori acerca do sujeito e do que supostamente é melhor para ele. Essa característica se deve 

ao fato de o modelo moral visar atender muito mais a uma demanda social de normatização e 

adaptação dos comportamentos considerados desviantes do que a demandas dos usuários de 

drogas. Nessa perspectiva, os tratamentos calcados nesse modelo visam direcionar os usuários 

para os caminhos que a sociedade julga adequados e, desse modo, acabam por promover sua 

ortopedia ou reeducação, na medida em que se propõem a ensinar-lhes o comportamento 

supostamente correto, o qual, nesse caso, é correspondente ao ideário social de sobriedade e 

produtividade. Sendo assim, enquanto na clínica psicanalítica enfatiza-se a noção de 

tratamento, no modelo moral prioriza-se a vertente educacional. 

Ainda a respeito do modelo moral de tratamento, a psicanálise adverte que, quando o 

profissional encarna uma posição de saber sobre o sujeito, não há espaço para que o sujeito 

produza um saber sobre si (BASTOS, 2009). E, em um contexto no qual não são dadas as 

condições para que o sujeito possa produzir um saber próprio, é muito provável que ele fique 

à mercê das diretrizes do Outro institucional, sem conseguir fazer e/ou se responsabilizar por 

suas escolhas. Sendo assim, ao invés de se responsabilizar, o usuário tratado nos modelos 

médico-psiquiátrico e moral fica sob uma espécie de estado de tutela, no qual se tenta retirar 
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dele todas as possibilidades de resposta que não se enquadrem nas expectativas dos 

profissionais e instituições de saúde.   

De fato, os tratamentos advindos do modelo moral não estão preocupados com as 

escolhas subjetivas, pois, muito pelo contrário, objetivam fazer com que os usuários tratados 

obedeçam aos desígnios moralizantes da instituição ou dos profissionais que nela atuam. 

Dessa maneira, no modelo moral de tratamento, há um ofuscamento do próprio sujeito, na 

medida em que suas escolhas são desconsideradas. E a respeito das escolhas
16

 subjetivas, a 

psicanálise chama a atenção para o fato de que o sujeito não é movido apenas por decisões 

racionais e lógicas, mas também por desejos que muitas vezes escapam à racionalidade, por 

remeterem ao inconsciente. E, para a psicanálise, é justamente o inconsciente que move o 

sujeito. Pois este, tendo sido definido por Lacan (1974, p.36) como “[...] um saber próprio a 

cada um, a cada um particular”, é precisamente o que determina como cada ser humano se 

constitui e se posiciona subjetivamente.  

A partir desta definição do inconsciente como um saber que determina o ser humano, 

Lacan (1974, p.37) situa o sintoma como “[...] o modo como cada um goza do inconsciente na 

medida em que o inconsciente o determina”. Dessa maneira, Lacan aponta, por um lado, para 

a existência de uma causalidade psíquica ditada pelo inconsciente (causalidade esta que 

determina o que cada ser humano irá fazer com a sua falta-a-ser) e, por outro lado, para a 

dimensão da escolha feita por cada um no que diz respeito ao modo como irá gozar do seu 

inconsciente.  

Assim, para a psicanálise, a escolha que está em jogo para cada sujeito encontra-se na 

articulação entre inconsciente e gozo e é exatamente o modo como estas duas dimensões se 

articulam para cada um que irá definir as diretrizes que este irá seguir ao longo da vida. Nesse 

sentido, a responsabilidade do sujeito, à qual se refere a psicanálise, deriva do fato de que o 

sujeito é “[...] responsável em sua existência (ou ex-sistência) e como tal responde seja como 

for, ao que lhe é apresentado, oferecido ou mesmo imposto” (FIGUEIREDO, 2007, p. 42). 

                                                
16 É importante ressaltar que o termo escolha é utilizado pela psicanálise não no sentido de uma decisão 

ponderada, mas como algo que é escolhido por dizer respeito ao que há de mais íntimo no sujeito, o seu 

inconsciente. Sendo assim, para a psicanálise, as escolhas do sujeito são sobredeterminadas por sua realidade 

psíquica. Especialmente quando está em jogo uma escolha pela via da intoxicação, é válido entender a escolha de 

que se trata em psicanálise como uma “escolha forçada”, pois os toxicômanos, em alguns momentos, sentem 

como se precisassem se drogar abusivamente para poder continuar existindo. Além disso, segundo alguns 

psicanalistas, há de se considerar também que a escolha pela droga é ainda circunscrita pelo contexto social e 

cultural em que o sujeito está inserido, o qual algumas vezes reduz drasticamente as condições para o sujeito 
escolher: é o caso das situações sociais mais complexas nas quais poucas possibilidades estão disponíveis ao 

sujeito e, sendo assim, ele pode acabar escolhendo as drogas por estas serem uma dos poucos atributos a que têm 

acesso (ALBERTI, 1998; BASTOS, 2009; SÁ, 2009). 
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Desse modo, as escolhas às quais a psicanálise se refere nem sempre são racionais, 

como, por exemplo, a escolha pela intoxicação abusiva que muitas vezes ameaça destruir o 

próprio sujeito. No entanto, a despeito dos efeitos por vezes nefastos causados pelas escolhas 

subjetivas, a psicanálise alerta que é importante que os profissionais de saúde que trabalham 

com a problemática do uso de drogas estejam atentos para o fato de que, de alguma maneira, 

os usuários fazem uma escolha pela intoxicação. Esse alerta se justifica porque, nos 

tratamentos para o uso de drogas, relegar a questão da escolha do sujeito pela via da 

intoxicação significa considerar que são as drogas que fazem os toxicômanos e que, dessa 

maneira, as substâncias psicoativas são mais importantes que os usuários que delas fazem uso 

– perspectiva com a qual a psicanálise definitivamente não concorda.  

No tocante à direção do tratamento analítico, Lacan ([1966]1998a) afirma que quem 

dirige o tratamento é o analista, mas isso não significa dizer que o analista dirige o analisante. 

Pelo contrário, para Lacan, dirigir o analisante seria correlato a dirigir a consciência, prática 

que é comum nos tratamentos morais, mas que deve estar radicalmente excluída da 

experiência analítica. Pois, segundo Lacan ([1966]1998 a, p.592), caso o analista se pusesse a 

dirigir o analisante, a análise se tornaria uma práxis que, como tantas outras, se reduziria ao 

“exercício de um poder”. Nesse sentido, ele adverte que “[...] a direção do tratamento é outra 

coisa. Consiste, em primeiro lugar, em fazer com que o sujeito aplique a regra analítica”.  

Na perspectiva lacaniana, a direção do tratamento analítico consiste em fazer, então, 

com que o analisante fale o que lhe vier à cabeça, abrindo-se, portanto, aos efeitos do 

inconsciente. É nesse sentido que a psicanálise, diferentemente dos tratamentos advindos dos 

modelos médico-psiquiátrico e moral, se fia não em um saber prévio, mas nas escolhas do 

sujeito, na medida em que a direção do tratamento analítico é dada a partir da associação livre 

e, portanto, do inconsciente de cada paciente.  

Além disso, a clínica psicanalítica das toxicomanias, ao se pautar no diagnóstico 

estrutural e na interrogação acerca da função que as drogas ocupam na economia psíquica de 

cada usuário que demanda tratamento, não pode estabelecer, a priori, a abstenção do uso de 

drogas como um ideal a ser alcançado. Isso porque, a partir do conceito de estrutura psíquica, 

a psicanálise está advertida de que a imposição da abstinência pode ter efeitos desastrosos, 

como, por exemplo, quando se trata de um usuário ou toxicômano de estrutura psicótica, o 

desencadeamento de um surto (SILVA, 2010). 

Em acréscimo, Torossian (2003, p.71) adverte que “[...] quando a abstinência coloca-

se como um objetivo da cura, transforma-se num ideal do analista. E, tendo um ideal de cura, 
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o analista se destitui como tal”. Assim, na clínica das toxicomanias, ao trabalhar no campo 

dos ideais, o profissional coloca-se em uma posição de competição com a substância, o que o 

impossibilita de escutar o sujeito. Contrariamente, “[...] não competir com a droga significa 

suportar as freqüentes recaídas do sujeito e analisar sua função, e suportar o percurso do 

sujeito pelas drogas, questionando sua posição” (TOROSSIAN, 2003, p. 71). Nesse sentido, a 

abstinência de que se trata na clínica psicanalítica, especialmente no caso do tratamento das 

toxicomanias, é a abstinência do analista, o qual não deve aderir a um furor curandi que o 

levaria a querer aplacar o sofrimento do usuário. Isso porque, se o analista se colocar no lugar 

de quem quer curar o dito toxicômano, entregando-se à urgência dos pacientes ou a um saber-

fazer sem fim, estará aderindo a uma ética do bem-estar, a qual é estritamente diferente da 

ética do bem-dizer preconizada pela psicanálise (FARIA, 2006). 

Dessa forma, a partir da clínica psicanalítica das toxicomanias, podemos pensar que a 

escolha do sujeito pelas drogas, as recaídas e os excessos de substância só poderão deixar de 

ser uma saída para os usuários de drogas quando o tratamento propiciar o encontro de cada 

um com outras formas de simbolização que o permitam prescindir da intoxicação, nos casos 

em que esse desfecho for possível. É por isso que a psicanálise tem uma grande contribuição a 

oferecer aos tratamentos para usuários de drogas, pois a clínica psicanalítica pode possibilitar 

ao sujeito construir outras saídas para os impasses subjetivos que vivencia. 

Portanto, cabe destacar que, mesmo quando acontece em um contexto institucional, a 

direção do tratamento analítico é delineada pela clínica do sujeito. Em última instância, é o 

sujeito que, através de uma fala endereçada ao analista, manifesta sua posição diante da 

castração e permite a decifração da função que as drogas desempenham na estrutura psíquica 

de cada um que lança mão do recurso às drogas.  

No entanto, quando se trata de um usuário identificado ao significante toxicômano, 

como sua posição subjetiva, muitas vezes, encontra-se obliterada pela submissão às 

substâncias tóxicas, torna-se necessário um trabalho prévio que possibilite a construção da 

demanda, na medida em que esta geralmente encontra-se eclipsada pelo excesso de satisfação 

proporcionada pelo objeto droga. Nessa perspectiva, Almeida ([2011]), levando em 

consideração que a demanda é fundamentalmente diferente da queixa, alerta que, mesmo para 

aqueles toxicômanos que se queixam, a via da construção de uma demanda de fato parece 

obturada pelo transbordamento de gozo.  

No caso específico da clínica psicanalítica das toxicomanias, a queixa com que 

geralmente chegam aqueles que se denominam toxicômanos, centra-se na substância tóxica. 
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Isto é, o sujeito queixa-se de algo que julga ser exterior a si, proferindo falas como: “não é 

minha culpa”, “é a droga”, “é o vício”, “é mais forte do que eu” e fazendo um pedido de que o 

ajudem ou a se afastar das substâncias psicoativas (através da abstinência) ou a se reconciliar 

com elas (através de um uso regulado). Nesse âmbito, podemos perceber que há uma queixa e 

um pedido, mas não há ainda uma demanda no sentido psicanalítico do termo. O momento da 

construção da demanda é aquele no qual se presentifica algo da ordem da divisão subjetiva, 

ou seja, é o momento do encontro do sujeito com o não saber, com o caráter enigmático do 

que o aflige (FREDA, 1993). 

Mas, a partir das referências de Lacan ([1966]1998a) acerca da direção do tratamento 

analítico, é possível depreender que essa construção da demanda só tem possibilidades de 

acontecer através do manejo da transferência, que, na perspectiva lacaniana, consiste no 

segredo da análise, já que é a partir deste que o analista poderá conduzir o tratamento 

analítico. Também Freud ([1914]1996) afirma ser a transferência o motor da análise na 

medida em que esta se apresenta como uma atualização da realidade inconsciente. Nesse 

sentido, é justamente o fato de o analista ocupar, na transferência, o lugar do Outro do sujeito 

que possibilitará ao analisante endereçar a este uma suposição de saber sobre aquilo de que se 

queixa e, a partir daí, desfilar os significantes-mestres da sua história, instituindo, assim, a 

função do analista enquanto tal (QUINET, 2002).  

É nesse sentido que se entende a perspectiva de Figueiredo (2007, p.43), segundo a 

qual a clínica psicanalítica diferencia-se das outras modalidades de tratamento também pelo 

contraste estilo versus técnica, pois enquanto “[...] o estilo é o que decanta da experiência 

clínica de cada um, a técnica é o que se padroniza dessa clínica. O que se ensina é a técnica. O 

que se transmite é o estilo”. Desse modo, enquanto as modalidades de tratamento oriundas do 

modelo médico-psiquiátrico e do modelo moral são dirigidas pela técnica, a clínica 

psicanalítica é guiada pela transferência, a qual está muito mais relacionada ao estilo do 

analista. Isso porque, como afirma Lacan ([1966]1998a), na transferência o analista paga com 

sua própria pessoa, ou seja, com o que ele próprio conseguiu decantar da sua experiência 

analítica.   

Porém, no caso específico da clínica psicanalítica das toxicomanias, o surgimento da 

transferência e da suposição de saber por parte daquele que está em tratamento é precedida 

por uma transmutação da certeza com que o toxicômano geralmente chega a uma questão: é 

necessário que o analista, ao sustentar sua posição, consiga transformar a afirmação „eu sou 
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toxicômano‟ em uma pergunta sobre por que o analisante acredita que é ou se tornou 

toxicômano. Em outras palavras, 

 

[...] poder-se-ia arriscar que o tratamento com sujeitos consumidores de 

drogas estaria pautado na destituição da droga como solução, numa 

desconstrução cujo estilo dependerá, quiçá, do jeito como o analista pôde se 
localizar como desejo, de como o analista testemunha sua castração, porque 

é evidente que o analista imprime algum selo no seu ato. (ALMEIDA, 

[2011], p. 6). 

 

Assim, para que a toxicomania, enquanto “montagem narcísica”, possa converter-se na 

formação de sintomas, é necessário que se produza um deslocamento deste objeto-solução, 

representado pela droga, para a confrontação com a falta radical de objeto. Por sua vez, este 

deslocamento é produto do questionamento acerca do enigma do desejo do Outro – enigma 

este ilustrado pelas perguntas “O que o Outro quer de mim?”, “O que sou eu para o Outro?” 

ou ainda “Pode o Outro me perder?”, as quais, em um primeiro momento, se encontrariam 

silenciadas para aquele que faz da droga uma escolha. É apenas a partir da confrontação com 

tais questões que será possível fazer emergir o sujeito do desejo, delimitando uma distância 

em relação ao gozo invasor vivenciado na experiência toxicômana. 

É nessa perspectiva que o uso de drogas pode se transformar em um sintoma, no 

sentido analítico do termo, uma vez que, no tratamento analítico, o analista, por encarnar, na 

transferência, o Outro do sujeito, faz com que a pergunta “Que queres?” retorne para o 

próprio sujeito (LACAN, [1966]1998b), reconduzindo-o ao caminho do seu desejo e fazendo 

com que a queixa a ele endereçada adquira um valor de enigma, permitindo, assim, o 

engendramento de uma demanda de tratamento. Dessa maneira, conforme aponta Quinet 

(2002), a entrada no tratamento analítico acontece por meio do surgimento do sintoma 

analítico, o qual aparece como a expressão da divisão do sujeito e permite uma retificação 

subjetiva deste em relação a sua queixa.  

A retificação subjetiva consiste em uma reviravolta dialética que faz com que o 

analisante se implique em seu próprio sofrimento e destitua, assim, o Outro do lugar do único 

responsável pelos seus infortúnios. E, levando em consideração que a retificação subjetiva 

apenas acontece quando o sujeito se dá conta da sua responsabilidade e condescendência em 

relação à desordem de que se queixa, a partir dela torna-se possível que o analisante assuma 

outra posição ante o gozo, podendo chegar, inclusive, a abrir mão do gozo oriundo das 

práticas de intoxicação ou a inseri-lo na cadeia significante, o que permitiria uma 

singularização da demanda de tratamento (CHAVES, 2006). 
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Segundo Bittencourt (1993, p.13), no âmbito da clínica com toxicômanos, a retificação 

subjetiva consiste justamente na passagem do “queixar-se da substância tóxica” para o 

“queixar-se de si mesmo”. E essa passagem “[...] se dá quando a droga se transforma numa 

questão para ele: „por que me drogo?‟ ”. É neste momento que se pode testemunhar a 

vacilação do gozo proporcionado pela substância e o deslocamento necessário da droga para a 

sua dimensão significante.  

Assim, é a partir da retificação subjetiva que poderá ter início o deslizamento 

associativo e a construção de novos sentidos por parte do usuário, o que permitirá o que Conte 

(2000, p.244) chama de “[...] trabalho de urdidura do gozo com sua própria interdição graças 

à construção de teorias e de romances em que o sexual encontre o seu lugar de elaboração 

fantasística”. Em linhas gerais, pode-se dizer que esta é a direção do tratamento analítico na 

clínica das toxicomanias no tocante à estrutura neurótica.  

Por sua vez, quando se trata de um sujeito psicótico que usa drogas, a direção do 

tratamento analítico, diferentemente do que acontece com a clínica da neurose, não pode visar 

à produção de um sintoma analítico e à divisão subjetiva, visto que a estrutura psicótica não 

conta com recursos para se haver com isso. Segundo Monteiro (2005), na clínica da psicose, a 

retificação subjetiva é substituída por uma introdução subjetiva, pois, como a condição do 

sujeito na psicose está sempre ameaçada, introduzir o sujeito é implicá-lo de alguma maneira 

no tratamento. Além disso, como na psicose o uso de drogas pode cumprir uma função que 

diz respeito a uma tentativa de silenciar os efeitos de foraclusão da Lei simbólica representada 

pelo Nome-do-Pai, o tratamento deve visar a um apaziguamento da invasão experimentada 

pelo sujeito, produzindo um anteparo ante o gozo intrusivo e ameaçador. 

Outra especificidade da clínica psicanalítica das toxicomanias com psicóticos diz 

respeito ao fato de que toda intervenção deve estar atenta para não dissolver a função por 

vezes apaziguadora que as drogas desempenham antes que algo possa se articular no lugar, 

sob o risco de desencadear uma passagem ao ato (CHAVES, 2006). São estas características 

da clínica com psicóticos que usam drogas que tornam ainda mais premente a necessidade de 

que os tratamentos com esses pacientes aconteçam em um contexto institucional, haja vista 

que, de acordo com  Di Ciaccia (2005), tais quadros demandam, além de um manejo clínico, 

uma resposta social que o analista na solidão do seu consultório não poderia dar. Porém, a 

clínica psicanalítica no contexto institucional apresenta algumas peculiaridades, as quais 

podem produzir impasses ainda maiores no tocante à direção do tratamento analítico das 
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toxicomanias. Por isso, faz-se também de extrema importância conhecer essas 

especificidades.  
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4 A PSICANÁLISE NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE MENTAL 

        

  

Desde o seu surgimento, a prática da psicanálise teve como locus privilegiado os 

consultórios particulares. Foi no âmbito privado do seu consultório que Freud analisou a 

maioria dos seus pacientes e foi neste enquadre que a clínica psicanalítica permaneceu durante 

vários anos. Muitos seguidores freudianos chegaram até mesmo a considerar impossível uma 

transposição das sessões de psicanálise para outros âmbitos devido aos padrões 

estandardizados que certas escolas de psicanálise estabeleceram e que dificilmente poderiam 

ser cumpridos em contextos diferentes dos consultórios particulares (QUINET, 2002)
17

.  

No entanto, o próprio Freud ([1919]1996) já havia previsto que o poder público não 

tardaria a perceber a necessidade de oferecer tratamento psicanalítico gratuito para a imensa 

parcela da população que padece das diversas formas de sofrimento psíquico e que, por falta 

de recursos financeiros, não tem acesso aos consultórios privados. Sendo assim, pode-se dizer 

que, de certa forma, Freud ([1919]1996) previu a expansão da psicanálise para o âmbito 

institucional e público.  

Porém, ao mesmo tempo em que fez essa previsão, Freud também advertiu aos 

psicanalistas que seria inevitável enfrentar a árdua tarefa de adaptar a técnica psicanalítica às 

novas condições nas quais ela seria posta a atuar. Isso porque, segundo Freud ([1919]1996, 

p.208), a expansão da psicanálise para o âmbito das instituições públicas provavelmente iria 

fazer o praticante da psicanálise se defrontar com pacientes desamparados e incapazes para a 

vida comum, com os quais seria necessário aliar “a prática analítica à influência educativa”. 

Nessa perspectiva, Freud ([1919]1996, p.211) afirma ser  

 

[...] muito provável que a aplicação em larga escala da nossa terapia nos 

force a fundir o ouro puro da análise livre com o cobre da sugestão direta. 

No entanto, qualquer que seja a forma que essa psicoterapia para o povo 
possa assumir, quaisquer que sejam os elementos dos quais se componha, os 

seus ingredientes mais efetivos e mais importantes continuarão a ser, 

certamente, aqueles tomados à psicanálise estrita e não tendenciosa. 

 

Muitos anos depois, com a percepção de como as instituições estavam surgindo e com 

quais objetivos, Lacan ([1964]/2003) também percebeu os impasses que poderiam existir com 

                                                
17 Entre esses padrões, é possível destacar: a fixação de um número mínimo de sessões semanais, as quais 

deveriam ter duração mínima de 45 minutos; a exigência da existência de um divã; a reivindicação de que as 

supervisões fossem realizadas por um analista didata. 
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a entrada da psicanálise nesses espaços coletivos, uma vez que, para além dos seus objetivos 

específicos, as instituições objetivam também a manutenção da ordem social e, 

consequentemente, a vigilância dos indivíduos (GOFFMANN, [1985]2001). Assim, levando 

em consideração as especificidades do contexto institucional, poder-se-ia pensar que nas 

instituições apenas seria possível praticar uma aplicação da psicanálise – o que Lacan 

([1964]2003) veio a chamar de psicanálise aplicada, diferenciando-a da chamada psicanálise 

pura.  

 

 

4.1 PARA ALÉM DO DEBATE ENTRE PSICANÁLISE PURA E PSICANÁLISE 

APLICADA 

 

 

O debate em torno das diferenças existentes entre psicanálise pura e psicanálise 

aplicada perpassa o cotidiano de uma grande parcela dos praticantes da psicanálise – em 

particular daqueles que atuam em contextos institucionais. Pois as instituições possuem 

características que dificultam ou até mesmo impossibilitam a realização de um tratamento 

padrão que esteja pautado nos princípios do que Lacan ([1964]2003) chama de psicanálise 

pura. Nesse sentido, é importante que os praticantes da psicanálise que atuam em instituições 

compreendam quais são as especificidades de uma prática fundamentada nos princípios 

daquilo que Lacan ([1964]2003) denomina de psicanálise aplicada e quais são as suas 

implicações no que tange à direção e à ética do tratamento psicanalítico.  

Essa é uma preocupação que se faz presente também entre praticantes da psicanálise 

que atuam no atendimento de usuários de álcool e outras drogas, na medida em que estes 

últimos, por geralmente demandarem um cuidado de âmbito institucional, inserem-se, na 

maioria das vezes, em um tratamento psicanalítico que se inscreva na lógica da psicanálise 

aplicada. Porém, é necessário salientar que, se “[...] não há psicanálise aplicada sem 

psicanálise pura” (MARIAGE, 2007, p.59), não é a intenção aqui propor que a problemática 

das toxicomanias seja exterior ao campo da psicanálise pura, já que é esta última que 

possibilita a aplicação da psicanálise à terapêutica. 

Segundo Lacan ([1964]2003, p.182), a psicanálise pura é a “[...] práxis e doutrina da 

psicanálise propriamente dita, que não é nada além do que a psicanálise didática”. Psicanálise 

didática foi um termo cunhado por Freud para se referir ao processo de formação de analistas. 
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Assim, tal termo é comumente utilizado para definir uma prática necessária para que o 

psicanalista em formação possa adquirir qualificação através da sua própria análise. Dessa 

forma, pode-se depreender que a psicanálise dita pura, por situar-se no âmbito da psicanálise 

didática, é “[...] o campo no qual o analista realizará sua formação através da sua experiência 

como analisante” (DUTRA; FERRARI, 2007, p. 60).  

Fazendo referência à prática psicanalítica, Freud ([1937]1996) afirma que a pretensão 

da análise é produzir um estado que jamais existe espontaneamente no eu, o qual incidiria 

basicamente sobre a pulsão, fazendo com que esta não obtenha mais a satisfação por sua via 

própria. Em outras palavras, Freud ([1905]1996 a, p.134) adota a perspectiva segundo a qual 

“[...] é preciso afrouxar a ligação entre a pulsão e o objeto”, o que tem como implicação o fato 

de que o sujeito que passou por uma análise levada a termo se definirá, no caso da análise 

didática, por uma nova relação com a pulsão e, no caso da psicanálise aplicada, por uma nova 

relação com o sintoma (MILLER, 2001).  

Lacan retomou essa perspectiva freudiana segundo a qual aquele que concluiu uma 

análise se definirá por uma nova relação com a pulsão, através do termo „travessia da 

fantasia‟, que ele utilizou para fazer referência ao processo pelo qual passam os analisantes 

que, tendo experienciado um final de análise, veem-se abalados em suas bases identificatórias 

e fálicas pelo reconhecimento do que era como objeto do desejo do Outro (KAUFMANN, 

1996). É em função deste abalamento das bases identificatórias e fálicas da pulsão que poderá 

surgir o que Lacan ([1964]1998) chamou de o desejo do analista, que não se confunde com o 

desejo da pessoa do analista, pois consiste no desejo de se colocar na posição de analista para 

outrem, um desejo de diferença absoluta, que é o desejo de que haja análise
18

.    

Dessa maneira, é por intermédio da prática da psicanálise pura que se torna possível a 

passagem do psicanalisante à psicanalista, sendo este último definido como aquele que a 

partir de um ato, o ato analítico, irá autorizar-se pelo seu desejo e poderá suportar colocar-se 

no lugar de analista para outrem. Assim, sendo o ato analítico concebido como um feito que 

produz um corte, o qual inscreve necessariamente a dimensão de um antes e de um depois e 

suspende toda a ordem prévia devido à irrupção do novo (GUIMARÃES, 2009), pode-se 

depreender que o ato que marca o fim de análise na psicanálise pura é justamente a passagem 

do psicanalisante a psicanalista. Pois é essa passagem que possibilita que o analisante, tendo 

                                                
18 Figueiredo (2011, p.57) alerta que o desejo do analista não se refere “[...] ao desejo de um sujeito sustentado 

em sua fantasia de curar, fazer alguém feliz ou saudável ou bem adaptado, mas a um desejo de diferença 
absoluta”. De fato, Lacan ([1964]1998) afirma que o desejo do analista não está ancorado na ideia de restituição, 

de cura ou de bem, sendo assim, para conseguir sustentá-lo, o praticante da análise deve conseguir abrir mão de 

desejar a cura ou o bem dos seus analisantes.  
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efetuado a travessia da fantasia, coloque-se como semblante de objeto a, na posição de 

operador da ética e da técnica psicanalíticas.  

Por sua vez, a psicanálise aplicada é definida, mais especificamente, em uma técnica 

terapêutica que, como tal, visa o tratamento clínico dos sintomas (LACAN, [1964]2003). 

Porém, o fato de a psicanálise dita aplicada constituir uma aplicação da psicanálise à 

terapêutica não a exime de preservar os princípios que norteiam uma verdadeira prática 

psicanalítica, os quais se pautam basicamente na associação livre, na transferência e na ética 

da psicanálise. É por essa razão que a psicanálise aplicada não pode ser encarada 

simplesmente como uma “[...] mistura do ouro da psicanálise pura com o cobre da sugestão, 

ela não é uma degradação da psicanálise a uma forma chumbada, acrescida do peso de uma 

psicoterapia” (STEVENS, 2007, p. 76). 

Na citação acima, Stevens (2007) faz uma alusão à afirmação de Freud ([1919]1996) 

segundo a qual a aplicação em larga escala da prática analítica forçaria os praticantes da 

psicanálise a fundirem o „ouro puro‟ da psicanálise ao „cobre‟ da sugestão direta. Do ponto de 

vista de Stevens (2007), essa afirmação parece sugerir que, na perspectiva freudiana, a 

psicanálise aplicada poderia ser considerada uma degradação da psicanálise pura. Porém, de 

acordo com esse autor, Lacan ([1967]2003a), ao estabelecer as diferenças entre a psicanálise 

pura e a psicanálise aplicada, teria justamente reestruturado esse pensamento freudiano.  

De fato, a psicanálise aplicada foi concebida na perspectiva lacaniana como sendo não 

uma degradação, mas uma variante do tratamento padrão que é ofertado no âmbito da 

psicanálise pura. Mas o próprio Lacan ([1966]1998c, p.326) adverte:  

 

[...] a rubrica variantes não quer dizer nem adaptação do tratamento, com 
base em critérios empíricos nem, digamos, clínicos à variedade dos casos, 

nem uma referência às variáveis pelas quais se diferencia o campo da 

psicanálise, e sim uma preocupação, inquieta até, com a pureza nos meios e 

fins, que deixa pressagiar um status de qualidade melhor do que o rótulo 
aqui apresentado. 

  

Também ao utilizar o termo psicanálise em extensão para se referir à psicanálise que 

não é dedicada à formação de analistas (ou seja, à psicanálise aplicada), Lacan ([1967]2003b) 

afirma que essa extensão diz respeito a tudo o que cumpre a função de presentificar a 

psicanálise no mundo; a psicanálise pura, entretanto, também chamada de psicanálise em 

intensão, não seria nada além do que a preparação daqueles que irão fazer operar a psicanálise 

no mundo. É por isso que psicanálise pura e psicanálise aplicada, apesar de terem sido 

distinguidas, se entrelaçam, na medida em que uma não pode existir sem a outra. 
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Ao comentar as diferenças existentes entre a psicanálise pura e a psicanálise aplicada, 

Lacan ([1967]2003b, p.258) afirma que “[...] a verdadeira original só pode ser a segunda, por 

constituir a repetição que da primeira faz um ato, pois é ela que introduz o a posteriori 

próprio do tempo lógico, que se marca pelo fato de que o psicanalisante passou a 

psicanalista”. É importante salientar que essa afirmação lacaniana rompe com o equívoco, 

alimentado por alguns praticantes da psicanálise, segundo o qual haveria certa inferioridade 

da psicanálise aplicada em relação à psicanálise pura.  

Segundo Naveau (2007), outro equívoco existente no âmbito da diferenciação entre 

psicanálise pura e psicanálise aplicada é o pensamento segundo o qual as diferenças entre as 

duas psicanálises seriam equivalentes às que existem entre o tratamento analítico praticado 

nos consultórios e o praticado nas instituições. Para esse autor, essa diferenciação entre a 

prática da psicanálise no consultório e no âmbito institucional pauta-se, na verdade, em um 

grande mal-entendido: geralmente, os consultórios são concebidos como sendo o lugar 

privilegiado para a psicanálise pura enquanto as instituições são consideradas como o locus da 

psicanálise aplicada à terapêutica.  

No entanto, atualmente, muitos autores já reconhecem que, de forma semelhante à 

prática da psicanálise nas instituições, a prática em consultório é dedicada, em sua grande 

maioria, à psicanálise aplicada (MILLER, 2001; GRASSER, 2007; NAVEAU, 2007). Isso 

porque, em sentido amplo, a psicanálise aplicada é aquela aplicada ao sintoma (MILLER, 

2001). E não faz sentido haver uma análise se não houver um sintoma, sendo por esta razão 

que Lacan (1975) afirma que, quando um paciente o procurava pedindo uma análise sob o 

argumento de querer se conhecer melhor, sua resposta era “Je le conduis”, expressão que, na 

língua francesa, trabalha com o equívoco, pois “[...] pode ter o sentido de acompanhar até a 

porta de saída, assim como, acompanhar dirigindo o tratamento” (FERNANDES, 2012, p.2). 

Dessa forma, se, para uma análise começar, faz-se necessário o surgimento do sintoma, tanto 

no âmbito das instituições como no dos consultórios privados, então se pode afirmar que em 

ambos se pratica o que é chamado de psicanálise aplicada e a psicanálise pura só se constitui 

como tal no a posteriori do processo analítico. 

Em uma perspectiva mais pragmática, Miller (2001) afirma que a principal diferença 

entre psicanálise pura e psicanálise aplicada diz respeito ao que se produz ao término de cada 

uma: enquanto a psicanálise pura se conclui com o passe
19

, a saída da psicanálise aplicada 

                                                
19 O passe é um dispositivo que foi instituído por Lacan ([1967]2003a) e no qual se trata de verificar a passagem 

do psicanalisando a psicanalista: o psicanalisando dará testemunho da sua experiência de análise e do encontro 

com o real em jogo na formação analítica. A partir daí, o psicanalisando poderá colocar-se no lugar de analista 



65 

 

 

 

seria a “cura”
20

 – por mais que este termo seja problemático e relativo no referencial 

psicanalítico. Em outras palavras, Miller propõe que a distinção entre as duas psicanálises, a 

pura e a aplicada, se baseie na diferença entre fantasia e sintoma, na noção de um mais-além 

do sintoma que é onde se encontra a fantasia. Dessa forma, a psicanálise pura teria como 

objetivo a construção de uma nova posição resultante da travessia da fantasia fundamental 

enquanto a psicanálise aplicada seria aquela voltada para a retificação do sujeito em relação 

ao sintoma. 

Essa discussão acerca das diferenças entre a prática da psicanálise nos consultórios e a 

prática da psicanálise nas instituições, bem como entre psicanálise pura e psicanálise aplicada, 

é especialmente importante na atualidade. Isso porque, atualmente, tanto no Brasil como em 

vários outros países do mundo, existe um grande número de praticantes da psicanálise 

trabalhando em instituições diversas. No caso específico do Brasil, a maioria destes atua nos 

serviços públicos de saúde, tais como os diversos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

os postos de saúde, os Hospitais Gerais, os ambulatórios públicos especializados, etc.  

Mas é importante salientar que o fato de haver praticantes da psicanálise atuando em 

tais instituições não significa necessariamente que a inserção da psicanálise nestas esteja 

garantida e tampouco que essa inserção se dê sem impasses. Isso porque muitos praticantes da 

psicanálise, ao se inserirem nas instituições, acabam curvando-se às diretrizes institucionais e 

perdendo de vista a direção do tratamento psicanalítico. Nesse sentido, vale salientar que o 

lugar do psicanalista e da psicanálise no trabalho institucional deve ser o de privilegiar a 

expressão própria do sujeito, a sua palavra e a sua história a fim de possibilitar que este possa 

se dar conta da responsabilidade pelos seus atos e assumi-la (ALTOÉ, 2005). Isso significa 

que, independentemente de ser aplicada à terapêutica ou à formação de analistas, a prática 

analítica deve-se manter fiel aos princípios da psicanálise e não ceder diante deles, sob risco 

de poder confundir-se com alguma forma de psicoterapia (MILLER, 2001).  

Acerca da diferença entre a inserção de psicanalistas e a inserção da psicanálise em 

instituições, é importante ainda ressaltar que “[...] o analista se manifesta, antes de tudo, pelo 

ato que o determina e não pela função que ocupa” (MATET; MILLER, 2007, p.3). Dessa 

forma, “[...] o que define o analista é o seu ato, não seu título, nem o fato de receber pacientes. 

                                                                                                                                                   
para outro sujeito (QUINET, 2002). Mas é importante ressaltar que o passe, “[...] como todo ato analítico, 

descompleta o saber do psicanalisando e, nesse sentido, aponta para a destituição, para a saída do sentido” 

(FRANCO, 2007, p. 171). Sendo assim, os operadores do passe psicanalítico são a destituição subjetiva e o não 

saber, mas um não saber que dará lugar a um saber-fazer com o inconsciente.  
20 Com relação ao que se produz ao término de uma psicanálise aplicada, cabe ressaltar a afirmação de Lacan 

(1975) segundo a qual uma análise não tem de ser levada até demasiado longe, pois, quando o analisante pensa 

que se sente feliz em viver, é o suficiente.  
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Com efeito, não há nenhuma garantia, a priori, de que um tratamento seja psicanalítico” 

(GUÉGUEN, 2007, p.17). Sendo assim, mesmo havendo praticantes da psicanálise inseridos 

em diversas instituições, a presença da psicanálise nos tratamentos oferecidos só vai poder se 

verificar no a posteriori e a partir da singularidade do que se operou, em cada caso, na relação 

entre o praticante da psicanálise e o seu paciente.  

Nesse sentido, a atual inserção de praticantes da psicanálise nas instituições de saúde 

mental no Brasil não assegura a presença dos operadores fundamentais da psicanálise. Pelo 

contrário, inúmeras pesquisas revelam que, no atual contexto das políticas públicas de saúde 

mental brasileiras, em que os serviços de atenção psicossocial seguem as diretrizes 

formuladas pela reforma psiquiátrica, as propostas de reabilitação psicossocial impõem alguns 

limites à existência de uma clínica do sujeito, tal como preconizada pela psicanálise 

(KYRILLOS NETO, 2007; ALBERTI, 2008; RINALDI; CABRAL; CASTRO, 2008). Sendo 

assim, torna-se necessário analisar quais as peculiaridades da inserção da psicanálise e dos 

seus praticantes nas instituições de saúde mental existentes atualmente no Brasil para, em um 

segundo momento, ser efetuada uma discussão acerca de como a prática psicanalítica pode 

contribuir para os tratamentos oferecidos a usuários de drogas a partir da perspectiva da 

redução de danos.  

 

 

4.2 DESAFIOS DIANTE DAS NOVAS POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL DO BRASIL 

 

 

É amplamente conhecido o fato de que, no Brasil, até meados da década de 70, as 

políticas públicas de saúde mental estiveram pautadas quase exclusivamente no modelo 

hospitalocêntrico de assistência às pessoas portadoras de transtornos mentais. Esse modelo, 

mais popularmente conhecido como manicomial, caracteriza-se pela hegemonia do saber 

psiquiátrico e pelo enclausuramento dos portadores de diversos tipos de transtornos mentais 

em instituições fechadas nas quais há, via de regra, uma violação dos direitos desses 

pacientes.  

A hegemonia do saber psiquiátrico no âmbito da saúde mental fez com que, durante 

muito tempo, os únicos tratamentos ofertados aos chamados doentes mentais fossem as 

internações em hospitais psiquiátricos, as altas dosagens de medicamentos neurolépticos e as 

recorrentes sessões de eletroconvulsoterapia. Tais modalidades de tratamento traziam como 
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principais consequências a cronificação dos quadros psicopatológicos e a excessiva exclusão 

social dos portadores de sofrimento psíquico, fossem estes psicóticos, neuróticos graves, 

alcoolistas ou toxicômanos. Além disso, os pacientes dos hospitais psiquiátricos, quando 

institucionalizados por períodos prolongados, eram geralmente esquecidos por sua família e 

pelo Estado, o que contribuía para o esgarçamento dos seus laços sociais.  

Diante desse panorama excludente e cronificante, no final da década de 70, iniciou-se, 

no Brasil, um movimento de crítica às instituições psiquiátricas e de reivindicação pelos 

direitos dos pacientes portadores de transtornos mentais. Esse movimento, que posteriormente 

ficou conhecido como reforma psiquiátrica, inscreveu-se em um contexto internacional de 

transformações de práticas, saberes e valores sociais em prol da superação do paradigma 

asilar.   

De fato, a reforma psiquiátrica brasileira foi bastante influenciada por referências e 

concepções advindas das diversas reformas que aconteceram em diferentes países ao redor do 

mundo (COUTO; ALBERTI, 2008). Entre as influências mais marcantes, estão pelo menos 

três outras reformas psiquiátricas, as quais foram empreendidas a partir da década de 50 na 

Inglaterra, na França e na Itália. 

De acordo com Couto e Alberti (2008), o desencadeamento das reformas psiquiátricas 

em vários países do mundo foi impulsionado por diferentes fatores. Os principais foram: o 

crescimento econômico de alguns países; a ampliação dos movimentos sociais e civis que 

exigiam uma sociedade mais justa, igualitária, solidária e livre; a descoberta de psicofármacos 

mais eficazes para o tratamento de quadros psicopatológicos agudos; e, por fim, a entrada da 

psicanálise em alguns meios psiquiátricos.  

No que tange a esse último fator, Desviat (1999) destaca uma importante diferença 

entre as reformas psiquiátricas empreendidas na França e na Inglaterra em relação à efetuada 

na Itália. Enquanto as reformas da França e da Inglaterra fizeram do arcabouço psicanalítico 

uma de suas principais referências, a reforma ocorrida na Itália estabeleceu-se justamente 

como uma oposição à psicanálise. Mais adiante, fica claro que, também no caso do Brasil, 

devido à influência exercida por Franco Basaglia e pela reforma psiquiátrica italiana, é 

possível perceber uma forte reserva em relação à inserção da psicanálise na clínica da reforma 

(COUTO; ALBERTI, 2008). 

Na realidade, a reforma psiquiátrica brasileira foi um movimento inicialmente 

empreendido pelos próprios trabalhadores de saúde mental e por diversos outros setores da 

sociedade civil organizada que questionavam as políticas públicas de saúde mental existentes 
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no Brasil, as quais eram centradas basicamente no modelo manicomial. Segundo Fernandes e 

Freitas (2009), foi a partir da constatação dos efeitos iatrogênicos provocados pela 

institucionalização psiquiátrica e dos demais descaminhos ocorridos no campo da saúde 

mental no Brasil que tiveram início a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica brasileira, 

as quais tinham como objetivo principal a defesa da cidadania dos portadores de transtornos 

mentais.     

Para Tenório (2001), foram basicamente três as referências que influenciaram a 

reforma psiquiátrica brasileira: a desinstitucionalização, a reabilitação psicossocial e a clínica 

institucional. De acordo com esse autor, a desinstitucionalização consiste não apenas na 

proposta de pôr fim ao isolamento dos portadores de sofrimento psíquico em contextos 

institucionais fechados, mas também na própria negação de uma determinada noção de 

doença mental que reduz o fenômeno da loucura a uma categoria negativa e grosseiramente 

simplificada. Por sua vez, a reabilitação psicossocial é uma proposta terapêutica que visa fazer 

o paciente recuperar sua competência social, deslocando o tratamento do âmbito da doença 

para o da existência. E, por fim, a clínica institucional é uma forma de designar um campo de 

trabalhos teórico-práticos que objetivam fazer das instituições um lugar que favoreça o 

estabelecimento de laços sociais.    

Porém, de acordo com alguns autores, apesar de a reforma psiquiátrica brasileira ter 

sido iniciada a partir dessas três referências heterogêneas, a nova política de saúde mental que 

foi instaurada a partir dela pelo Ministério da Saúde, tem como eixo principal o conceito de 

reabilitação psicossocial (GUERRA, 2004; PINHO et al., 2009; PINTO; FERREIRA, 2010). 

Isso porque, a partir do momento em que o processo de desinstitucionalização dos pacientes 

psiquiátricos começou a ser efetivado
21

, o foco da nova política de saúde mental no Brasil 

passou a ser na reestruturação das práticas de assistência e na instauração de uma rede de 

serviços que fosse capaz de promover a reabilitação psicossocial dos usuários de forma 

integrada ao meio cultural e à comunidade nos quais tais usuários estão inseridos.  

Enquanto proposta terapêutica voltada para a inserção e a capacitação social dos 

usuários dos serviços de saúde mental, a reabilitação psicossocial surgiu na década de 40, nos 

Estados Unidos da América, a partir de encontros de ex-pacientes de hospitais psiquiátricos. 

                                                
21 No Brasil, a efetivação do processo de desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos foi assegurada tanto 

pela promulgação da Lei 10.216 no ano de 2001, a qual é considerada o marco legal da reforma psiquiátrica 

brasileira, como também pela instauração, por parte do Ministério da Saúde, de mecanismos seguros para a 
redução de leitos psiquiátricos, tais como: o Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria 

(PNASH/Psiquiatria), o Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar Psiquiátrica (PRH) e o 

Programa de Volta para Casa (BRASIL, 2005).   
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O seu surgimento enfatizou a mobilização de recursos comunitários que possibilitassem o 

exercício pleno da cidadania e da contratualidade social – estas estendidas aos âmbitos da 

casa, do trabalho e da rede social mais ampla (SARACENO, 1996). Além disso, segundo Pitta 

(1996), a reabilitação psicossocial visa também à restauração, no melhor nível possível, da 

autonomia no exercício das funções do sujeito na comunidade, mediante o oferecimento de 

um suporte residencial, social e recreativo. 

De acordo com Zenha (2005), é também possível notar, nas práticas de reabilitação 

psicossocial promovidas no âmbito da saúde mental, uma forte influência de diversas 

tentativas de reorganização dos serviços psiquiátricos ao redor do mundo. Entre essas 

influências, o autor destaca a Psicoterapia Institucional, as Comunidades Terapêuticas, a 

Antipsiquiatria e, principalmente, a Psiquiatria Democrática Italiana. Em comum, esses 

diferentes movimentos tiveram o grande mérito de promover um profundo questionamento da 

forma como a ciência e a sociedade tradicionalmente encaravam a loucura, o que foi 

possibilitado através das ácidas críticas feitas ao modelo manicomial de internações 

permanentes que consistiam, na verdade, em uma maneira de segregar o sofrimento mental e 

não de tratá-lo. 

Desse modo, não se pode deixar de reconhecer os grandes feitos obtidos a partir dessas 

influências e, particularmente, da entrada da lógica da reabilitação psicossocial no âmbito da 

saúde mental, pois esta, além de apontar o caráter muitas vezes desumano dos tratamentos 

ofertados pelos hospitais psiquiátricos, denunciou o preconceito, a discriminação e a 

segregação dos chamados doentes mentais. No entanto, apesar da indiscutível importância das 

propostas de inclusão social e das políticas apresentadas pela lógica da reabilitação 

psicossocial, é importante salientar que esta, muitas vezes, não dedica a devida atenção ao 

aspecto clínico da assistência em saúde mental, apresentando uma perspectiva que parece 

reduzir a problemática do sofrimento psíquico ao resgate dos direitos humanos e dos vínculos 

sociais e políticos dos usuários dos serviços de saúde mental (ZENHA, 2005; KYRILLOS 

NETO, 2007; RINALDI; CABRAL; CASTRO, 2008).       

De acordo com Figueiredo (2004, p.81),  

 

[...] no campo da saúde mental, vemos freqüentemente uma tendência a 

negar e mesmo a desqualificar a clínica, colocando-a no sentido contrário à 

reabilitação. Palavras de ordem como o direito à cidadania, à autonomia, à 

ampliação dos vínculos sociais parecem prescindir da clínica, como se essa 
fosse algo ultrapassado, ineficaz e até cronificante. 
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No caso específico do Brasil, o campo da reabilitação psicossocial em saúde mental 

ainda é habitado por muitas disparidades e controvérsias (GUERRA, 2004). Entre elas, 

Tenório (2001) destaca a noção de sujeito com que trabalham os protagonistas da nova 

política de saúde mental brasileira. Para o autor (2001, p.20), essa noção de sujeito não é 

unívoca e “[...] pode se referir ao sujeito psicológico, ao sujeito cidadão, ao sujeito da ação  

social ou mesmo ao sujeito do inconsciente”. Assim, pode-se concluir que há uma 

multiplicidade de referências que influenciam e delineiam as práticas de saúde mental no 

Brasil.  

Também para Guerra (2004), é possível perceber a existência de pelo menos três 

modelos de trabalho no campo das práticas de reabilitação psicossocial engendradas no 

Brasil: os modelos psicoeducativos, calcados na aprendizagem de habilidades e de repertórios 

de comportamentos que facilitem a adequação entre indivíduo, família e comunidade; os 

modelos sociopolíticos ou críticos, orientados pela ideia de uma cidadania possível aos 

usuários dos serviços de saúde mental, sendo esse processo pensado em termos do aumento 

da capacidade contratual de cada indivíduo; e os modelos de orientação clínica, que 

trabalham, por um lado, com a singularidade do sujeito e, consequentemente, das intervenções 

e, por outro, com a responsabilização do sujeito pelas respostas que apresenta.  

É importante salientar que, de modo geral, estes três modelos também se encontram 

disseminados nas práticas de reabilitação psicossocial instauradas pelas reformas psiquiátricas 

ocorridas em diferentes países do mundo, tais como Inglaterra, França, Itália e Estados 

Unidos da América. Nesse sentido, é válida a afirmação de Couto e Alberti (2008) segundo a 

qual é necessário que o Brasil ultrapasse os limites e as vacilações que impediram a 

consolidação das reformas psiquiátricas nestes outros países, ao invés de apenas tomá-las 

como referências. Pois, segundo esses autores, é sabido que tais reformas não obtiveram o 

êxito esperado e, dessa forma, acabaram se mostrando limitadas. Como exemplo disso, eles 

citam que atualmente a Itália tem um sistema de saúde mental bastante diferente do que foi 

preconizado pela reforma italiana. Assim, na visão de Couto e Alberti (2008), o que pode 

possibilitar o sucesso e o avanço da reforma psiquiátrica brasileira é a inserção da dimensão 

clínica instaurada a partir da perspectiva da psicanálise.  

De fato, no início da implantação da reforma psiquiátrica no Brasil, alguns 

psicanalistas apresentavam uma perspectiva mais otimista no tocante à inclusão da psicanálise 

na clínica da reforma. Entretanto, atualmente, as possibilidades de inserção do referencial 

psicanalítico nas instituições de saúde mental são muito questionadas. 
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Acerca do ponto de vista segundo o qual psicanálise e reforma psiquiátrica seriam 

convergentes, destaca-se a posição de Tenório (2001, p.21) que chega a afirmar: “[...] além de 

se opor à demissão subjetiva induzida pelo manicômio, a reforma tem os méritos de situar o 

tratamento na referência permanente à questão da existência e de propor que a ação 

psiquiátrica dê lugar ao sujeito”. Em perspectiva semelhante, Montezuma (2001, p.132-133) 

afirma que 

 

[...] a legislação da reforma psiquiátrica tem vários pontos de sua 

fundamentação ancorados em contribuições da psicanálise. O momento, 
portanto, não é mais de ofensiva generalizada e sim de busca de uma 

formalização da clínica que é praticada na saúde mental e que se baseia em 

critérios, conceitos e estratégias psicanalíticos e psiquiátricos, em 

conformidade com uma ética comum, determinada pelo reconhecimento do 
sujeito. 

 

Sendo assim, tais autores consideram a possibilidade de uma articulação entre a 

reforma psiquiátrica brasileira e a psicanálise, a ponto de Montezuma (2001) ter afirmado que 

as duas teriam uma ética em comum e Tenório (2001) defendido o ponto de vista de que 

ambas se opõem à demissão do sujeito. Talvez, a posição de tais autores deva-se ao fato de 

que, inicialmente, em alguns estados do Brasil, tais como Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

houve uma forte aproximação entre os protagonistas da reforma e os psicanalistas que 

passaram a trabalhar nos diversos CAPS inaugurados pelo Ministério da Saúde. Entretanto, é 

importante ressaltar que essa aproximação não ocorreu de forma generalizada, haja vista que a 

expansão da reforma se deu de forma heterogênea nas diferentes regiões do País 

(FERNANDES; FREITAS, 2009). 

De acordo com Fernandes e Freitas (2009, p.98), nesses momentos de articulação, 

“[...] a aproximação entre a reforma psiquiátrica e a teoria psicanalítica deuse na medida em 

que ambas se opõem ao modelo até então vigente que convidava os pacientes à demissão 

subjetiva por meio da sua prática manicomial”. Mas, devido à importância de se analisar em 

que medida o modelo da reabilitação psicossocial de fato se opõe à demissão do sujeito do 

qual trata a psicanálise, essas autoras salientam que “[...] vinte anos depois, cumpre pensar a 

atualidade da reforma” (FERNANDES; FREITAS, 2009, p.100). 

Entre outros motivos, o questionamento acerca das possibilidades de inserção do 

referencial teórico-clínico da psicanálise na reforma psiquiátrica se deve ao fato de que alguns 

praticantes da reforma trabalham, tacitamente, com uma oposição entre reabilitação 

psicossocial, concebida como uma dimensão política, e a clínica, concebida como uma 
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perspectiva estritamente individualizante (ZENHA, 2005). De acordo com Ribeiro (2011), o 

divórcio entre clínica e política é um dos efeitos da modernidade, período histórico que 

consolidou o entendimento de que a clínica, de forma geral, é uma dimensão voltada para o 

indivíduo, enquanto a ação política visaria garantir a todos direitos e deveres universais. Foi 

nesse contexto que se estabeleceram as tensões entre as concepções de sujeito e cidadão ou 

entre subjetividade e cidadania. 

Sendo assim, é importante deixar claro que essa oposição entre clínica e política 

advém da tradicional oposição entre as dimensões individual e coletiva – oposição esta que é 

oriunda da psicologia clínica tradicional e que não deve mais ser sustentada na atualidade. 

Isso porque, de acordo com Moreira, Romagnoli e Neves (2007), é não apenas possível como 

também necessário pensar em uma clínica que não seja individualizante e contemple a 

dimensão social e política, posto que não é possível pensar o sujeito fora dos laços sociais. 

Para Rinaldi e Lima (2006), no âmbito específico da saúde mental, essa suposta 

oposição entre clínica e política é tributária da influência advinda da reforma psiquiátrica 

italiana, a qual propôs a superação da clínica e a ênfase na dimensão política e social através 

da luta pela cidadania dos loucos. Ainda na perspectiva dessas autoras, tal oposição parece ser 

reatualizada nos novos dispositivos de saúde mental na medida em que os objetivos 

caracterizados como “políticos”, de resgate dos direitos universais e da cidadania dos usuários 

dos serviços de saúde mental, propostos pela reabilitação psicossocial, muitas vezes acabam 

por desconsiderar ou colocar em segundo plano a singularidade de cada usuário que procura 

os serviços de saúde, subdimensionando ou até mesmo excluindo a dimensão subjetiva do 

trabalho clínico. 

Na realidade, o fato é que os profissionais que trabalham com a lógica da reabilitação 

psicossocial, em sua maioria, possuem uma definição de clínica bastante diferente da adotada 

pela psicanálise. Isso porque, a partir da reforma psiquiátrica, a noção de clínica foi 

ressignificada e passou a incluir também os procedimentos da atenção psicossocial, dando 

origem ao que atualmente é chamado de clínica ampliada.  

A clínica ampliada propõe que a fala dos usuários dos serviços de saúde mental sejam 

consideradas não unicamente no registro da doença, mas também levando em consideração o 

sujeito, a família e o contexto, recomendando ainda que os tratamentos incluam o 

acompanhamento da vida do paciente e permitam a construção de um projeto terapêutico 

individual que leve em consideração não só as vicissitudes da doença, mas também a vontade 

e o interesse do paciente em alcançar um determinado objetivo. Nesse sentido, a clínica 
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ampliada não se confunde com a clínica psiquiátrica stricto sensu e é tributária de certa 

influência das formulações psicanalíticas que enfatizam a escuta e a relação entre doença e 

condições subjetivas (RINALDI; LIMA, 2006). No entanto, Rinaldi e Lima (2006, p.61) 

advertem que, no caso das instituições de saúde mental, não bastam a boa intenção racional e 

a disposição para escutar e acolher, pois “[...]é necessário também saber o que fazer com o 

que se escuta, o que depende da perspectiva que se assume diante da clínica”. 

Levando em consideração que a noção de sujeito sustentada pela clínica ampliada é a 

de um ser autônomo, capaz de tomar decisões e de fazer escolhas, e, portanto, o objetivo dos 

serviços de saúde mental deve ser o aumento das possibilidades de governabilidade dos 

sujeitos sobre suas vidas, fica evidenciada a diferença da clínica ampliada em relação à clínica 

do sujeito do inconsciente. A clínica psicanalítica tem, como ponto de partida, o sujeito do 

inconsciente enquanto falta-a-ser e visa a sua implicação no sintoma do qual se queixa. 

No entanto, apesar das diferenças em relação à concepção de clínica sustentada pelos 

protagonistas da reforma psiquiátrica e pela psicanálise, é necessário ressaltar que a 

reivindicação de que o sujeito do inconsciente seja levado em consideração nos serviços e 

instituições de saúde mental não implica desconsiderar a dimensão da cidadania. É por essa 

razão que Alberti (2008) propõe que a psicanálise tem algo a acrescentar às práticas de 

reabilitação psicossocial que reconhecem em cada usuário um cidadão. E o que a psicanálise 

acrescenta é o “[...] reconhecimento de que cada usuário é um sujeito, com tudo o que isso 

representa na relação com a cultura, o desejo e as diferentes formas de gozar” (ALBERTI, 

2008, p. 9).   

Porém, para que a clínica possa produzir efeitos de sujeito, é necessário que aquele 

que se põe em posição de escuta mantenha uma postura de não saber, imprescindível para a 

emergência da verdade do paciente (RINALDI; LIMA, 2006). Assim, para que a atuação dos 

profissionais que trabalham nas atuais instituições de saúde mental esteja em consonância 

com o conceito de clínica sustentado pela psicanálise, é necessário que estes suportem manter 

uma postura de não saber diante das interrogações que os pacientes trazem. Especialmente no 

caso de espaços institucionais de tratamento, essa postura é indispensável na medida em que é 

o que poderá dá lugar às reuniões de equipe, às discussões de casos e aos demais dispositivos 

institucionais que visam trazer à tona a dimensão da clínica do sujeito no âmbito da saúde 

mental. 

Além disso, para que de fato tais dispositivos estejam articulados a uma clínica do 

sujeito, é necessário que o praticante da psicanálise que atua nas instituições de saúde mental, 
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não se posicione como mais um especialista que irá acrescentar um saber adicional com vistas 

à compreensão do paciente. Isso porque essa perspectiva de trabalho “[...] tende a preservar 

certo fracionamento do sujeito, pois cada profissional atua a partir de suas competências 

específicas” (RIBEIRO, 2011, p.25). Nesse sentido, parece mais interessante que a inserção 

de praticantes da psicanálise em instituições com equipes multiprofissionais vise à sustentação 

de uma transferência de trabalho entre os membros da equipe, a partir da qual a atuação de 

cada membro seja conduzida em uma perspectiva de vazio de saber. É nessa perspectiva que 

se pode estabelecer a diferença entre o que é chamado, na clínica ampliada, de equipe 

multidisciplinar e o uso que é feito na psicanálise das reuniões clínicas, dos estudos de caso e 

de outros dispositivos, que envolvem vários profissionais na discussão sobre um determinado 

caso
22

. 

A nova política de saúde mental existente no Brasil também propõe, além do trabalho 

em equipes multiprofissionais nas instituições de saúde, a implementação de diferentes 

modalidades terapêuticas que visam constituir-se enquanto “[...] outras modalidades de se 

fazer clínica” (REIS FILHO; FRANCO, 2007, p.8). Entre esses dispositivos coletivos da 

atenção psicossocial, cabe destacar o trabalho com grupos, as oficinas terapêuticas e as 

atividades de apoio social.  

Nas instituições de saúde mental, pode-se dizer que, de maneira geral, o trabalho com 

grupos visa criar um espaço para que pessoas que partilham de uma problemática semelhante 

possam se reunir, conviver e tomar decisões sobre questões que envolvem seu tratamento. 

Portanto, a finalidade deste trabalho é que, com a mediação de um ou mais profissionais de 

saúde, os componentes dos diferentes grupos (de usuários, de familiares, de medicação, etc.) 

possam verbalizar e compartilhar suas questões, o que poderá favorecer a construção de novas 

formas de lidar com elas.  

Só que, de acordo com Onocko Campos (2001, p.107), para que o trabalho com 

grupos nas instituições de saúde mental possa suscitar algum efeito clínico e/ou terapêutico, é 

necessário que o grupo se constitua em um espaço de passagem: “[...] um lugar no qual 

algumas coisas possam ser reparadas, as invasões à própria subjetividade não sejam vividas 

                                                
22 Há, inclusive, em psicanálise, a expressão “prática entre vários”, que foi cunhada por Di Ciaccia a partir do 

que Jacques-Alain Miller (1992) chamou de la pratique à plusieurs. Segundo Di Ciaccia (2005, p.51), “[...] a 

prática entre vários é uma variante do que podemos definir como psicanálise aplicada, isto é, aplicada ao sintoma 

e ao sofrimento”. É uma prática bastante específica que não coincide com o trabalho de equipe, mas que pode ser 

estendida a situações institucionais contanto que “[...] essa extensão parta da necessidade de casos clínicos e não 

para resolver problemas institucionais” (DI CIACCIA, 2005, p.53). Apesar de sustentar que, no caso da 
instituição onde foi realizada a pesquisa, não é da prática entre vários de que se trata, considero que existe 

alguma proximidade na medida em que ambos os dispositivos ancoram-se no referencial psicanalítico e possuem 

uma direção de trabalho no coletivo, diferente da sustentada pelas equipes multidisciplinares.  
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como mortíferas, e a dificuldade de viver possa ser acompanhada”. Também para Figueiredo 

(2005), no trabalho com grupos, a nossa principal matéria prima é o sujeito da palavra. Isso 

porque, segundo essa autora, o grupo opera como um lugar de circulação da fala e, dessa 

forma, cabe ao profissional que se dispõe a operar com este dispositivo “[...] estar atento ao 

sujeito da palavra, aos significantes produzidos nesse coletivo, situando seus efeitos para cada 

um até onde for possível” (FIGUEIREDO, 2005, p. 42).  

Além disso, o trabalho com grupos possibilita a emergência de um laço social novo, o 

que geralmente se tem mostrado de extrema importância para o avanço dos tratamentos nos 

diversos quadros existentes no âmbito da saúde mental (psicoses, toxicomanias, conflito com 

a lei, etc.). No entanto, Onocko Campos (2001, p.107) alerta que “[...] se as pessoas que 

oferecem o grupo não têm clareza de objetivos, o espaço é banalizado, os usuários são 

encaminhados para o grupo e devem ir, sem nunca ninguém se perguntar sobre o que tal 

espaço significa para cada usuário em particular”. 

Já as oficinas terapêuticas consistem no oferecimento de um espaço no qual os 

usuários dos serviços de saúde mental poderão utilizar-se de mediadores diferentes da palavra, 

tais como desenhos, pinturas, fotografias, trabalhos com argila, colagens, etc. O objetivo é que 

esses diferentes mediadores possam ser usados pelos usuários dos serviços de saúde mental 

para abordar suas questões e/ou conflitos psíquicos, o que poderá favorecer alguma forma de 

retificação subjetiva (ONOCKO CAMPOS, 2001).  

Além disso, de acordo com Figueiredo (2005, p.43), as oficinas terapêuticas “[...] 

põem em causa o sujeito em ato. O trabalho pode ser automático, repetitivo, sem sentido, mas 

o sujeito pode fazer disso um ato, principalmente se houver um produto como resultado”. Para 

tanto, os produtos resultantes do trabalho podem ser de diversos tipos (estéticos, artesanais, 

etc.), pois o que importa realmente é sua capacidade de operar uma suplência, uma 

estabilização ou um manejo do gozo avassalador que invade o sujeito em sofrimento.   

Por sua vez, as atividades de apoio social consistem em uma forma de atuar na 

reinserção do paciente em seu meio social e na rede de serviços existentes na sua comunidade 

através da realização de intervenções com as pessoas que estão acessíveis a ele e que podem 

funcionar de suporte mais imediato, minimizando, assim, os efeitos de desamparo e 

isolamento. Como exemplos de tais atividades, Tenório (2001) cita os auxílios que podem ser 

fornecidos pelos profissionais das instituições de saúde mental para que os pacientes possam 

ter acesso a direitos fundamentais como documentos, auxílio-transporte, assistência 

domiciliar, etc. 
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É necessário ressaltar que a psicanálise reconhece a importância da existência, na rede 

de atenção à saúde mental, de toda esta diversidade de dispositivos que é proposta pela 

reabilitação psicossocial. Tanto é que, conforme dito anteriormente, na clínica psicanalítica 

das toxicomanias oferecida na instituição de redução de danos em que se deu a presente 

pesquisa, essas diferentes modalidades terapêuticas são oferecidas aos usuários de álcool e 

outras drogas que procuram a instituição.  

Entretanto, a psicanálise também adverte que tais modalidades de intervenção devem 

ser aliadas à clínica e não dela substitutivas (SILVA, 2007). Nesse sentido, é fundamental que 

sejam implantadas levando em consideração a existência de impasses subjetivos nas 

problemáticas relacionadas ao campo da saúde mental e não apenas como uma forma de 

resgate da cidadania pela inserção social e/ou pelo trabalho. Sendo assim, a escolha pela 

modalidade terapêutica mais adequada deve depender da demanda de cuidados à saúde do 

usuário, das condições concretas de intervenção da equipe multiprofissional e dos recursos 

terapêuticos disponíveis na instituição (VIEIRA FILHO; NÓBREGA, 2004). 

Nesse sentido, é importante salientar que tais modalidades terapêuticas não 

inviabilizam os atendimentos clínicos realizados sob a forma de consultas, as quais são uma 

modalidade de atendimento que ocorre, preferencialmente, no âmbito dos ambulatórios. De 

acordo com Figueiredo (2011), os ambulatórios continuam sendo um locus privilegiado para 

o exercício da psicanálise nas instituições de saúde mental. Contudo, essa autora reconhece 

que, na atual conjuntura de reorientação do modelo assistencial em saúde mental existente no 

Brasil, é possível “[...] localizar três tempos da clínica em que a orientação da psicanálise 

pode deixar sua marca e contribuir para uma experiência relevante no cenário da reforma 

psiquiátrica e das novas políticas que se estabelecem no campo saúde mental” 

(FIGUEIREDO, 2010, p.12). Estes três tempos da clínica são: o trabalho no ambulatório; o 

trabalho em equipe nos CAPS e o trabalho em rede ou intersetorial na proposta da atenção 

psicossocial. 

Ainda segundo Figueiredo (2010, p.13), “[...] hoje, na prática, esses tempos não são 

necessariamente cronológicos, podendo, portanto, ser sucessivos ou simultâneos, pois são 

tempos de trabalho, de exercício de uma prática que se desdobra ao longo do percurso”. Nesse 

sentido, apresentaremos a seguir como o tratamento oferecido para usuários de álcool e outras 

drogas se configura no ambulatório da instituição de redução de danos pesquisada e como esta 

configuração, ora pode favorecer, ora dificultar a inserção dos princípios técnicos e éticos que 

norteiam a prática psicanalítica. 
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4.3 POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO EM UMA INSTITUIÇÃO VOLTADA PARA 

USUÁRIOS DE DROGAS 

 

 

Conforme dito anteriormente, na instituição em que foi realizada a presente pesquisa, 

o tratamento oferecido para os usuários de álcool e outras drogas situa-se principalmente no 

âmbito do ambulatório. É nesse setor que está inserida a equipe de praticantes da psicanálise 

que, juntamente com outros profissionais, se encarrega mais especificamente dos 

atendimentos clínicos aos usuários de substâncias psicoativas que procuram a instituição.  

E o tratamento que é ofertado no ambulatório da instituição contempla basicamente 

duas etapas distintas: a etapa do acolhimento e a etapa da proposta terapêutica. O acolhimento 

consiste em um primeiro contato daquele que vem demandar tratamento com algum técnico 

do ambulatório, que pode ser psicólogo ou psicanalista – a depender de um rodízio de 

horários previamente estabelecido na instituição. Geralmente os que procuram o ambulatório 

da instituição são usuários de drogas ou algum de seus familiares que vêm buscar ajuda, e 

estes, ao chegarem à instituição, são primeiramente conduzidos para o que se chama de 

acolhimento. Portanto, o acolhimento é a porta de entrada dos pacientes na instituição e 

consiste em um dispositivo de extrema importância para identificar as demandas dos usuários 

de drogas e/ou de seus familiares bem como realizar os possíveis encaminhamentos destas, 

tendo em vista os diferentes dispositivos terapêuticos ofertados na instituição.  

De fato, segundo Miranda (2008, p.3), no âmbito dos dispositivos institucionais para o 

tratamento de usuários de drogas, uma das funções do acolhimento é a realização de uma 

escuta capaz de separar “[..] as diferentes queixas, sejam de familiares ou do usuário. No caso 

deste, separando as queixas somáticas, psiquiátricas, psicológicas e psicanalíticas, para dar o 

devido encaminhamento”. Neste sentido, o acolhimento funciona como uma espécie de 

triagem qualificada onde se verifica a pertinência ou não da demanda dirigida ao serviço, 

podendo resultar em um ou mais encaminhamentos externos e/ou na marcação da primeira 

consulta com o psiquiatra, psicólogo ou psicanalista da própria instituição. 

Na instituição pesquisada, durante a etapa do acolhimento, o profissional responsável 

pelo caso realiza uma avaliação da situação do consumo de drogas feito pelo usuário, a fim 

de: identificar a intensidade da relação deste com as substâncias tóxicas; formular uma 



78 

 

 

 

hipótese diagnóstica acerca do caso, a qual deve ser pautada no diagnóstico diferencial entre 

neurose, psicose e perversão, posto que a orientação do tratamento é majoritariamente 

psicanalítica; e, por fim, elaborar, junto com o paciente, uma proposta terapêutica específica 

para o caso em questão, a qual irá nortear as intervenções subsequentes e exigirá a realização 

dos encaminhamentos julgados pertinentes para cada caso.  

No entanto, os membros da equipe ambulatorial da instituição pesquisada ressaltam 

que o momento do estabelecimento da proposta terapêutica e, consequentemente, dos 

encaminhamentos exigem uma avaliação clínica criteriosa que permita ao responsável pelo 

acolhimento decidir o próximo passo. Isso porque a questão do tempo consiste em um aspecto 

bastante complexo da clínica com usuários de drogas, pois tais pacientes, quando chegam a 

procurar ajuda, geralmente comparecem aos serviços manifestando a necessidade de serem 

imediatamente encaminhados para tratamento.  

Essa urgência comumente manifestada pelos usuários de drogas enseja o risco de fazer 

com que os profissionais, no intuito de favorecer a adesão ao processo terapêutico, tentem 

abreviar o período de tempo entre o acolhimento e o início do tratamento propriamente dito. 

Porém, cabe ressaltar que nem sempre um encaminhamento imediato é pertinente, pois, no ato 

de encaminhar, torna-se imprescindível questionar-se acerca do tempo, do lugar e do modo 

como este irá ser realizado a fim de possibilitar o êxito do próprio encaminhamento (RÊGO et 

al., 2009).  

Dessa forma, adiamentos, recuos e prorrogações devem ser encarados como manejos 

clínicos que podem ser utilizados pelo profissional a fim de possibilitar o afinamento das 

estratégias e um esclarecimento acerca da direção do tratamento – pois agir na precipitação 

pode impedir o sujeito de fazer o deslocamento necessário para dar continuidade ao percurso 

iniciado no acolhimento. Além disso, vale destacar que, de acordo com o referencial 

psicanalítico, os encaminhamentos realizados precisam estar respaldados em um vínculo 

transferencial, que deve ser o suporte de todo e qualquer encaminhamento, haja vista ser a 

transferência que mantém o sujeito, de alguma forma, ligado ao analista ou à instituição aos 

quais ele supõe um saber sobre o que o aflige. Assim, quando acontece um encaminhamento 

sem o suporte da transferência, corre-se o risco de o sujeito nunca chegar ao profissional ou 

dispositivo para o qual foi encaminhado. 

De fato, em instituições de tratamento para o uso de drogas, é comum existirem “[...] 

pacientes que retornam com freqüência ao acolhimento porque não deram continuidade ao 

tratamento inicialmente proposto. Desse modo, forma-se um círculo vicioso: acolhimento, 
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início de tratamento, abandono, retorno ao acolhimento” (TORRES, 2006, p.51). Em tal 

configuração, percebe-se que a própria instituição acaba participando da repetição de um gozo 

que contribui com a dinâmica monótona característica das toxicomanias – o que é 

preocupante, uma vez que a própria instituição passa a atuar na ratificação do sintoma. 

No intuito de refletir sobre essas e outras problemáticas referentes ao processo de 

acolhimento e de encaminhamento na clínica com usuários de drogas, foi possível perceber, 

na instituição pesquisada, a existência de momentos específicos voltados para a discussão dos 

casos recebidos na etapa do acolhimento. Sendo assim, foi frequente, durante as reuniões de 

equipe, os profissionais trazerem questões acerca de casos acolhidos no ambulatório da 

instituição a fim de analisar os encaminhamentos mais adequados para cada situação 

específica.  

Ao longo das reuniões, as discussões acerca dos acolhimentos geralmente 

privilegiavam o aspecto clínico e levavam a equipe a refletir sobre o lugar ocupado pelas 

substâncias tóxicas na economia psíquica de cada sujeito e sobre a forma como esta questão 

articulava-se ao diagnóstico estrutural. Outra questão era identificar para quais profissionais e 

para quais dispositivos terapêuticos se deveria encaminhar determinados casos, uma vez que, 

durante as entrevistas de acolhimento, alguns pacientes estabeleciam com os profissionais que 

os acolhia determinados vínculos que dificultavam o encaminhamento para outros. Nos casos 

em que a equipe julgava que o encaminhamento de determinado paciente para outro 

profissional poderia comprometer a adesão ao tratamento, era comum que o profissional 

responsável pelo acolhimento tomasse a decisão de continuar a acompanhar o caso em 

atendimento individual. 

Porém, uma questão que por vezes chegou a dificultar o encaminhamento de pacientes 

acolhidos no ambulatório da instituição foi certa limitação de dispositivos terapêuticos e de 

profissionais disponíveis no serviço. Isso foi especialmente percebido em relação aos grupos 

terapêuticos, considerados pela própria equipe como insuficientes para acolher à amplitude 

das demandas dos pacientes que procuram a instituição.  

Como exemplo dessa situação, é possível citar a discussão clínica ocorrida em uma 

das reuniões da equipe acerca do caso de um paciente tabagista que procurou a instituição 

para tratamento, mas que não apresentava nenhuma questão que justificasse seu 

encaminhamento para atendimento individual. Diante disso, a equipe concluiu que o 

procedimento mais adequado para esse caso seria o encaminhamento para um grupo 

terapêutico. Porém, no momento em que ocorreu essa reunião, o grupo terapêutico de 
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tabagistas estava desativado e os grupos que estavam sendo ofertados não eram considerados 

adequados para o caso em questão. O impasse deu início à discussão acerca da necessidade de 

o grupo de tabagistas voltar a ser ofertado, mesmo que para isso fosse necessário o reajuste 

das funções e dos horários de alguns profissionais da equipe.  

Outro aspecto relativo à etapa do acolhimento na instituição em que se deu a presente 

pesquisa diz respeito ao fato de que esta etapa contempla também o encaminhamento dos 

usuários de drogas para um médico da equipe ambulatorial, a fim de ser realizada uma 

avaliação médico-clínica que possibilite a identificação de possíveis deficiências vitamínicas 

e/ou outros agravos orgânicos como tuberculose, AIDS, hepatite C, entre outras enfermidades, 

geralmente associadas ao uso de álcool e outras drogas.  

É importante destacar que esta avaliação médico-clínica, ocorrida durante a etapa do 

acolhimento, é um dispositivo pelo qual passam todos os pacientes que buscam tratamento na 

instituição, por ser considerada de extrema importância para identificar problemas de saúde 

associados ao consumo de substâncias psicoativas. Nesse sentido, a médica do ambulatório 

faz uma avaliação médico-clínica dos pacientes e encaminha-os para fazer exames 

laboratoriais na rede referenciada de saúde da cidade de Salvador/BA. Segundo as 

profissionais do ambulatório da instituição, esse dispositivo acabou por se converter em um 

diferencial da equipe, uma vez que a instituição implantou a avaliação médico-clínica como 

parte integrante e obrigatória do seu protocolo de acolhimento. 

Por sua vez, a proposta terapêutica elaborada para cada usuário a partir do acolhimento 

pode contemplar o encaminhamento para diferentes dispositivos terapêuticos da própria 

instituição, quais sejam: um acompanhamento psicoterápico ou psicanalítico individual; um 

acompanhamento psicoterápico ou psicanalítico em grupo; uma avaliação psiquiátrica; a 

inserção em grupos ou oficinas de trabalhos artísticos e/ou culturais; e um trabalho de ioga, 

acupuntura e massagens com uma terapeuta corporal que integra a equipe ambulatorial.  

Segundo Rêgo et al. (2009, p.222), essa diversidade de dispositivos terapêuticos no 

tratamento oferecido a usuários de drogas no âmbito institucional faz-se extremamente 

necessária devido ao fato de que “[...] o tratamento standard não dá conta, haja vista que tais 

pacientes possuem uma relação particular com o tempo e o espaço e o que necessitam é aqui e 

agora”. De acordo com as autoras, esta é uma especificidade da clínica com usuários de 

drogas, pois muitos desses pacientes só chegam a procurar tratamento quando já estão imersos 

em uma relação com a substância que se apresenta em sua vertente mais mortífera e 

devastadora. Dessa modalidade de uso de drogas decorre, no mais das vezes, uma enorme 
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dificuldade de suportar o setting terapêutico individual, sendo justamente por isso que se torna 

indispensável o recurso às estratégias de grupo, familiares, terapêutico-culturais e corporais.  

Segundo uma psicanalista que compõe a equipe ambulatorial da instituição 

pesquisada, as estratégias de grupo existentes no serviço contemplam um componente 

informativo, cultural e social que, mesmo não estando inserido na psicanálise standard, têm a 

intenção de afetar a máquina pulsional. Isso porque, ainda de acordo com ela, tais estratégias 

de grupo visam possibilitar outra organização do tempo e do espaço de forma a favorecer que 

os objetos e os outros possam circular, facilitando o movimento transferencial e o 

estabelecimento de laços sociais que ajudam a aplacar o insuportável da presença do Outro, 

que se substancializa em algumas modalidades de relação com as drogas.  

No caso específico dos tratamentos para o uso de drogas, a utilização de estratégias 

grupais justifica-se também porque muitos usuários de drogas apresentam a característica de 

não fazer uma demanda de tratamento propriamente dita e apresentar um bloqueio quanto às 

psicoterapias pela fala, o que dificulta o seu engajamento em acompanhamentos 

psicoterápicos exclusivamente individuais (CHAVES, 2006). É por essa razão que se faz 

importante a criação de espaços institucionais nos quais os usuários de drogas possam, em um 

tempo preliminar ao tratamento propriamente analítico, vislumbrar o deslizamento simbólico 

e engajar-se num trabalho subjetivo (TAVARES, [2011]). Nesse sentido, a inserção em 

grupos pode propiciar ainda uma abertura para a palavra, já que, nos grupos, há uma 

circulação das palavras e, segundo Bernardes (2003), este espaço para a fala acaba portando 

em si mesmo uma potencialidade terapêutica.  

É justamente nessa direção que o dispositivo terapêutico do acompanhamento 

psicoterápico ou psicanalítico em grupo tem sido utilizado na instituição pesquisada, através 

da realização sistemática de alguns grupos terapêuticos, como, por exemplo, os grupos de 

redução de danos, os de alcoolistas, os de tabagistas, os informativos e os de família, os quais 

visam ofertar um espaço para o usuário “[...] se relacionar, aprender, trocar experiências, se 

expressar e se posicionar” (SILVA, 2007, p. 98). Porém, apesar de todos esses grupos estarem 

orientandos por uma estratégia comum, eles apresentam algumas peculiaridades. Nesse 

sentido, o encaminhamento para um dos grupos existentes na instituição deve tentar atender 

às demandas de cada caso a fim de que a inserção de um paciente em uma determinada 

estratégia grupal possa, de fato, estar articulada ao seu tratamento como um todo. 

Então, por exemplo, os grupos de redução de danos são ofertados com o objetivo de 

informar aos usuários sobre determinadas drogas, seus riscos à saúde e as possíveis estratégias 
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para lidar com o seu uso, além de trabalhar alguns aspectos subjetivos implicados no recurso à 

intoxicação. Isso porque é importante não perder de vista que as substâncias psicoativas 

possuem determinadas propriedades e são causadoras de determinados efeitos fisiológicos que 

se convertem em certas sensações psíquicas (como, por exemplo, bem-estar, euforia, 

relaxamento, etc.).  

É nesse sentido que, apesar de reconhecer que o fenômeno da drogadição não se 

restringe a tais efeitos, considero válida a formação de grupos que visem fornecer 

informações sobre assuntos relacionados às substâncias psicoativas e seu consumo para 

usuários e familiares que, muitas vezes, não têm acesso aos conhecimentos relacionados ao 

uso de drogas. Isso porque o acesso a essas informações é, reconhecidamente, um fator que 

pode contribuir para um melhor enfrentamento dos riscos associados a esse fenômeno 

(TRAD, 2010).  

Entretanto, é necessária muita atenção para que esse aspecto informativo não adquira 

um viés prescritivo e automatizado, desarticulado da dimensão clínica. Pelo contrário, é 

importante que tais informações sejam articuladas ao tratamento dos usuários e que possam 

servir como um suporte complementar ao trabalho terapêutico realizado com cada usuário de 

drogas ou familiar que procura a instituição. Porém, promover essa articulação não é uma 

tarefa fácil, uma vez que, como dito anteriormente, a limitação de grupos terapêuticos e de 

profissionais existentes na instituição faz com que determinados pacientes sejam 

encaminhados para grupos que não são os mais indicados para o seu caso, o que pode 

dificultar seu engajamento em um trabalho subjetivo de reflexão e questionamento de sua 

própria posição.    

Por sua vez, os grupos de família formados na instituição têm em vista propiciar o 

surgimento de uma interrogação acerca das funções familiares e dos significantes-mestres que 

orientam a dinâmica familiar, a fim de promover uma retificação subjetiva que pode, 

inclusive, chegar a viabilizar um encaminhamento para atendimento individual. Nesse 

sentido, no âmbito das instituições de tratamento para usuários de drogas, as estratégias 

clínicas com familiares preconizam interpretações que vão no sentido de descompletar o 

Outro, à medida que promovem um questionamento das exigências imperativas que tais 

familiares dirigem a si mesmos ou ao familiar-usuário de drogas (RÊGO et al., 2009). 

Com relação à existência dos grupos de família na instituição pesquisada, é importante 

salientar também que, no caso dos tratamentos para usuários de drogas, a inclusão dos 

familiares tem-se revelado de fundamental importância, uma vez que a família é considerada 



83 

 

 

 

fator de risco importante (BRASIL, 2003). Nesse sentido, é fundamental escutar os familiares 

atentamente para orientá-los sobre o problema e avaliar a indicação adequada para cada caso. 

Além disso, segundo Nogueira (2006, p.151), “[...] é interessante que o familiar possa se 

colocar numa posição de trabalho subjetivo, atento a sua relação com o sujeito que faz uso de 

drogas”.  

Em acréscimo, uma das principais justificativas para a existência de um dispositivo 

terapêutico direcionado para os familiares dos usuários de drogas em instituições voltadas 

para o tratamento do uso de substâncias psicoativas é o fato de que, na maioria dos casos, a 

família está, direta ou indiretamente, envolvida na demanda de tratamento. Isso porque os 

familiares dos usuários de drogas são responsáveis por uma parcela significativa dos 

acolhimentos realizados em tais serviços, seja trazendo o usuário para tratar-se na instituição, 

seja para solicitar orientações sobre como lidar com o usuário de drogas (MACHADO, 2004).  

Além disso, a partir do referencial psicanalítico, a família é considerada como lugar 

privilegiado de constituição do sujeito humano, campo desde o qual incidem as operações 

necessárias à estruturação psíquica. Nessa perspectiva, a referência psicanalítica vai definir a 

operação efetuada pelo pai como sendo a de transmitir a Lei que interdita à criança seu gozo 

masturbatório e lhe permite ter acesso ao gozo fálico, enquanto gozo tributário da castração. 

Assim, para a psicanálise, a função paterna é “[...] estruturalmente identificada à função 

fálica” (DOR, 1991, p.24), na medida em que o papel daquele que encarna a função do pai é 

sempre da ordem da “transmissão da castração”, pois “[...] o pai é quem é reconhecido como 

merecedor de amor” (LACAN, [1969/1970]1992, p.114; p.112) e só é merecedor de amor na 

medida em que é castrado – castração que fica explícita no fato de colocar a mãe como objeto 

causa de seu desejo, o que supõe deparar-se com a castração para poder transmiti-la. É por 

essa razão que, com o avançar da sua teoria, Lacan associa a função paterna ao que ele chama 

de père-version, fazendo um jogo de palavras entre versão do pai e perversão, na medida em 

que o desejo do pai é um desejo orientado ao falo e tem como objeto causa uma mulher. Isso 

significa que “[...] é necessário que o pai mostre para os filhos que seu desejo viril se dirige 

para uma mulher, podendo ser a mãe ou não” (FERNANDES, 2004, p.319).  

Por sua vez, a psicanálise situa a função da mãe como sendo tanto de exercer um “[...] 

tipo de cuidado e interesse particulares” (MACHADO, 2004, p. 3), investindo o filho de um 

desejo que não seja anônimo, como também a de ocupar o lugar de objeto causa em relação 

ao desejo de um homem. Nesse sentido, desempenhar tal função requer situar-se em relação 

ao gozo fálico como mulher e como mãe: enquanto a mãe goza de forma fálica, “[...] já que 
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coloca o filho no lugar de objeto do seu gozo e está completa por esse filho-falo” 

(FANGMANN, 2010, p.3), uma mulher goza de forma não-toda fálica, na medida em que 

porta uma insatisfação constitutiva e precisa bancar o lugar de objeto a para um homem. 

Dessa forma, é necessário que a mãe encontre o significante do seu desejo no corpo de um 

homem, não se deixando saturar pelo ser da criança (FARIAS; LIMA, 2004), para que, a 

partir daí, a metáfora paterna possa incidir com a consequente substituição do significante do 

desejo da mãe pela lei que o Nome-do-Pai porta.  

Caso haja impasses muito significativos no desempenho da função do pai e/ou da mãe, 

com a consequente não efetuação da metáfora paterna que substitui o Desejo da Mãe pelo 

Nome do Pai, a constituição psíquica do filho poderá se dar não na via de uma metáfora do 

amor da mãe pelo pai e sim na via de uma metonímia do desejo materno pelo falo (FARIAS; 

LIMA, 2004). Ou seja, será justamente o exercício dessas duas funções que irá atuar não 

apenas na definição da estrutura clínica do sujeito como também no modo como este 

responderá às demandas que lhe forem colocadas pelos outros e pela cultura de forma geral.  

E no que diz respeito especificamente à articulação entre as funções desempenhadas 

pelo pai e pela mãe com o consumo de drogas dos filhos, é possível perceber, através dos 

familiares que buscam os serviços de tratamento para usuários de drogas na instituição 

pesquisada, a existência de certa dificuldade nos modos de inscrição simbólica. Nesse sentido, 

o uso de drogas feito pelo usuário pode encontrar ancoragem na dinâmica familiar, seja 

servindo como uma barragem ao gozo daquele familiar que não consegue elaborar suas faltas 

num sintoma que lhe seja próprio (e que, portanto, precisa do usuário para cumprir o papel de 

artífice de uma construção sintomática), seja funcionando como uma ampliação de gozo 

daqueles familiares que, de algum modo, tornam-se cúmplices do consumo através de 

manobras que acabam por sustentá-lo material ou simbolicamente, dando um novo colorido 

ao gozo na relação com o familiar-usuário (MACHADO, 2004).  

Um dos casos clínicos discutidos no ambulatório da instituição em que se deu a 

presente pesquisa é bastante elucidativo dessa relação entre uso de drogas e dinâmica familiar. 

Trata-se de um pai que chegou ao acolhimento em função do uso de drogas de seu filho 

caçula, que atualmente tem 12 anos, é fruto do seu segundo casamento e encontra-se bastante 

envolvido tanto com o uso quanto com o tráfico de drogas – a ponto de ter saído de casa e 

estar morando com um traficante do bairro.  

Durante o acolhimento, esse pai, a quem chamarei de Arthur, contou que, ao casar-se 

com a segunda esposa, combinou de não ter filhos. Porém, a despeito disso, sua esposa 
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descobriu-se grávida quando estava realizando exames que supostamente serviriam para fazer 

um procedimento de ligadura de trompas (o qual teria como finalidade justamente impedi-la 

de engravidar). Segundo Arthur, ao ficar sabendo da gravidez, sua esposa chorou muito, pois 

sabia que ele não queria outro filho. No entanto, Arthur pensa que a gravidez da esposa só foi 

possível porque ela queria muito, o que, na visão dele, é demonstrado pelo fato de que a vida 

toda a mãe deu tudo a esse filho, inclusive comprando-lhe coisas que estavam fora do padrão 

de vida familiar. 

Na discussão do caso, a profissional responsável pelo acolhimento de Arthur 

questionou-se acerca de como esse filho pode estar sendo utilizado pela mãe para atingir o 

pai. Pois Arthur e a esposa possuem um histórico de brigas conjugais que chegaram a 

ocasionar alguns danos físicos irreversíveis na mulher que, em função disso, se teria aliado ao 

filho. Nesse caso, pareceu claro para a equipe que estava discutindo o caso, que o uso de 

drogas do filho havia sido iniciado como uma forma de responder a este lugar no qual era 

colocado pelo casal parental.  

Além disso, ao longo da discussão do caso, chamou atenção da equipe o fato de o pai 

ter ido procurar a instituição, haja vista que, conforme vários membros da equipe ressaltaram, 

na clínica das toxicomanias, é raro o comparecimento do pai aos serviços, pois geralmente 

quem procura ajuda para os filhos são as mães. Uma das razões vistas pela equipe como 

explicativa para esta exceção foi o fato de Arthur haver mencionado ter um irmão, também 

caçula, que é traficante de drogas e que já foi preso algumas vezes em função do seu 

envolvimento com as substâncias tóxicas. Arthur afirmou que essa situação o fazia chorar 

muito e demandou que, durante muito tempo, ele tenha precisado cuidar desse irmão. 

Segundo Arthur, esse filho mais novo fora o que mais presenciou seu sofrimento diante 

dessas ocorrências, o que, para Arthur, pode ter influenciado no envolvimento dele com o uso 

de drogas. 

Sendo assim, a equipe ambulatorial da instituição pesquisada discutiu a importância de 

que Arthur, enquanto pai de um usuário de drogas, possa ter um espaço no qual seja possível 

a verbalização dessas experiências a fim de possibilitar que seja operado algum deslocamento 

subjetivo da posição que o filho de Arthur ocupa na sua economia psíquica. A esse respeito, 

uma das praticantes da psicanálise presente na discussão clínica foi taxativa ao afirmar que, 

especialmente naquele caso, não acreditava em nenhum trabalho com a toxicomania que não 

incluísse a família. É nesse sentido que as estratégias grupais existentes na instituição são 

vistas como necessárias para o esclarecimento de questões psíquicas que não surgem de 
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maneira explícita no acolhimento, mas que precisam de um acompanhamento que não pode 

ser, de saída, o atendimento individual.  

Outro caso discutido nas reuniões clínicas da equipe ambulatorial que evidenciou a 

relevância da dinâmica familiar na configuração do uso de drogas foi o de Enilson, pai de 

Ênio que, com 14 anos, também saiu de casa e foi morar com um traficante. Neste caso, a 

saída do filho de casa se deu na sequência de uma briga entre pai e filho na qual Enilson 

identificou uma mentira do filho. A mentira dizia respeito a um dano causado por Ênio em um 

carro. Em função desse dano, Enilson foi cobrado a pagar o reparo, o que lhe exigiria 

comprometer por cerca de dois anos o orçamento familiar. Enilson alegou que, por causa da 

atitude do filho, acabou dando-lhe uma surra e justificou-se afirmando que não suporta 

mentiras.   

A partir daí, Ênio começou a se envolver com meninos da sua rua que eram 

conhecidos por praticar atos de delinquência, o que, na visão dos membros da equipe 

ambulatorial, era uma forma encontrada por Ênio de convocar o pai. Foi também a partir da 

surra que Ênio levou do pai que a família pôde identificar o envolvimento do garoto com as 

drogas, ao que a mãe de Ênio começou a culpar Enilson, desqualificando-o enquanto homem 

e enquanto pai.   

Na discussão desse caso, levantou-se a hipótese de que a atitude na mãe, de colocar o 

filho como vítima de um erro do pai, acaba respaldando este lugar que está sendo ocupado por 

Ênio. Nessa configuração, Ênio fica colado em uma posição de sacrifício, obrigando-se a 

assumir a dívida que causou ao pai. Mas, na impossibilidade de pagar de outra forma, acaba 

pagando com sua própria pessoa na medida em que se deixa consumir pelas drogas. Essa 

configuração é, de certa forma, apontada pela praticante da psicanálise responsável pelo caso 

que, em um dos comparecimentos da mãe ao serviço, afirma-lhe que ela pode estar perdendo 

o próprio filho – intervenção que consiste em uma aposta de que algum deslocamento de gozo 

seja possível naquela dinâmica familiar. 

Vale destacar também, no âmbito da instituição pesquisada, os trabalhos em grupo que 

são realizados com vistas à produção de algum material cultural, através especialmente da 

realização das chamadas oficinas terapêuticas. Em tais oficinas, visa-se uma substituição 

efetiva do objeto droga por outros objetos, no intuito de que “[...] o gozo obtido pela 

infiltração de uma substância no real do corpo, produzindo fenômenos de intoxicação e de 

abstinência, seja deslocado para a produção de objetos destacados do corpo” (RÊGO et al., 

2009, p. 225). Neste sentido, as oficinas apresentam-se como um recurso que visam ampliar a 
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dimensão do fazer, possibilitando outros modos de satisfação através da obtenção de um 

produto que não seja a droga. Além disso, ao longo do trabalho de produção e através de um 

manejo adequado desse dispositivo, torna-se possível escutar no fazer algum dizer, o que 

poderá permitir o engajamento do sujeito em um discurso e em um trabalho subjetivo.  

É dessa maneira que a música, o teatro, a pintura, o filme, entre outros, são objetos que 

“[...] permitem a subjetividade aflorar na dimensão da obra, tanto no que ela provoca quando 

o sujeito se percebe diante dela, quanto na criação em si, possibilidade de abertura que se 

reinventa de forma permanente” (TAVARES, [2011], p. 5). No mais, as oficinas terapêuticas, 

ao propiciarem certa convivência entre os participantes, tornam-se capazes de promover, pelo 

viés da criação ou expressão, o estabelecimento dos laços sociais rompidos pela identificação 

brutal com o produto.  

Entretanto, é necessário salientar que, nas oficinas, o que deve estar em questão não é 

tão somente a produção de um sentido coletivo, como efeito do trabalho grupal, mas a 

produção singular e subjetiva de cada um. Para tanto, é necessário que o profissional 

responsável pela condução das oficinas seja capaz de abrir-se à contingência, ao aparecimento 

do novo, do que é radicalmente singular ao sujeito. Como exemplo disso, é possível citar um 

caso, relatado por Onocko-Campos (2001, p.108), no qual uma paciente de um CAPS, 

encaminhada de uma instituição psiquiátrica e sem nenhum dado pessoal ou familiar, passou 

anos inserida em uma oficina terapêutica de pintura pintando barcos até o dia em que 

conseguiu contar que havia nascido em uma cidade portuária, o que possibilitou a equipe 

encontrar sua família. Assim, diz a autora, “[...] foram litros e litros de tinta que a ajudaram a 

voltar para casa”.   

Nessa perspectiva, interessa menos o produto final e mais a possibilidade de que cada 

paciente, durante um dado percurso, venha a defrontar-se com algo que lhe permita deslizar 

sob o efeito do significante. É por essa razão que, na perspectiva psicanalítica, a inserção do 

paciente em alguma oficina terapêutica deve ser objeto de indicação do clínico responsável 

pelo seu acompanhamento e a este caberá também avaliar o impacto e os efeitos desta 

inserção. 

Nesse sentido, de acordo com Tavares ([2011], p.6-7): 

 

Importa ao clínico resgatar o que é falado pelo paciente sobre o seu percurso 
na atividade, ainda que esta tenha um caráter transitório. Assim, o jogar 

demais sempre repetido por um paciente em uma Oficina de Jogos; o texto 

tecido e posto em ato na Oficina de Teatro; o ritmo ou a letra criada na 
Oficina de Expressão Musical; a escolha de um filme a ser visto e discutido 
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no Clube de Vídeo, ou o efeito desse filme num determinado paciente, 

inserido em um contexto institucional, têm importância na medida em que 

possam ser enviados à escuta individual e tomadas por um analista na 
instituição como um pré-texto, possibilitando a irrupção de um saber 

possível, apagado dos efeitos da droga.  

 

Nessa perspectiva, as oficinas terapêuticas podem ainda permitir a reconstrução das 

fantasias, facilitando o deslocamento da identificação maciça dos usuários com a assertiva „eu 

sou toxicômano‟ na medida em que introduz novos verbos de ação a partir dos quais o sujeito 

pode reposicionar-se, afirmando-se como poeta, pintor, artista, etc. (MIRANDA, 2008). É a 

partir daí que, nas instituições de tratamento para usuários de drogas, as oficinas podem 

configurar-se como um dispositivo auxiliar para que o usuário possa construir um laço com 

seu tratamento na instituição (AGUIAR, 2006). 

Um exemplo de trabalho em grupo realizado na instituição pesquisada que seguiu essa 

direção, foi uma oficina de fotografia com adolescentes usuários de drogas. A dinâmica da 

oficina consistiu na distribuição de máquinas fotográficas descartáveis para um grupo de 

adolescentes usuários de drogas e na solicitação de que, durante uma hora, eles fotografassem 

todas as coisas que achassem interessantes, para posteriormente fazerem uma discussão e 

exposição das fotografias tiradas, imprimindo ainda uma autoria a cada produto.  

Segundo uma das praticantes da psicanálise que compõem a equipe ambulatorial da 

instituição, um trabalho como esse é capaz de provocar modificações na relação que o 

adolescente tem com o mundo, haja vista que introduz um novo elemento na cena 

adolescente, vinculando o sujeito a outro produto que não é a droga. Nesse sentido, no 

ambulatório da instituição, o dispositivo terapêutico das oficinas parece ser visto como “[...] 

mais um recurso, complementar ao tratamento, suporte à clínica. Pois, devido à 

particularidade de muitos sujeitos, uma análise ou psicoterapia às vezes não opera a contento” 

(SILVA, 2007, p.99). 

Por fim, no tratamento oferecido no ambulatório da instituição em que ocorreu a 

presente pesquisa, também são utilizados dispositivos terapêuticos que lançam mão de 

estratégias corporais
23

 a fim de oferecer um trabalho que contemple a dimensão corpórea. 

Como exemplos dessas estratégias, estão ioga, acupuntura, meditação e massagem.  

                                                
23 É importante ressaltar que, em algumas instituições de tratamento para o uso de álcool e outras drogas, o 
trabalho dos terapeutas corporais com vistas a realizar alguma intervenção direta sobre o corpo dos usuários 

ocorre também sob a forma de oficinas, as quais são geralmente chamadas de oficinas corporais ou oficinas do 

corpo. 
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Acerca disso, é importante salientar que a dimensão do corpo adquire uma relevância 

peculiar no âmbito da clínica psicanalítica das toxicomanias. Isso porque, segundo 

Olivenstein (2009), o usuário de drogas introduz um produto no corpo e isto, além de 

provocar sensações reais, também gera modificações importantes. É por essa razão que se faz 

necessário pensar as práticas corporais e/ou atividades físicas como um recurso terapêutico e 

promotor de saúde, tal como é reconhecido pelo Ministério da Saúde brasileiro (BRASIL, 

2002; 2008). Tais práticas corporais são capazes de proporcionar não só experimentações 

corpóreas, mas também vivências, sensações e novas formas de se relacionar com o próprio 

corpo que podem se converter em uma maior compreensão da sua relação com as drogas.  

Porém, é importante destacar que o corpo de que se trata em psicanálise não se 

restringe ao corpo orgânico. Pelo contrário, diz respeito ao corpo falante que foi revelado 

inicialmente por Freud que, através das histéricas, pôde apontar a existência de uma realidade 

para além da anatomia e da fisiologia. Dessa forma, para a psicanálise, o corpo é algo que 

apenas pode ser discernido através da linguagem, na medida em que esta, ao incidir sobre o 

organismo, desnaturaliza-o e transforma-o em um corpo capaz de adentrar o circuito pulsional 

(MAGALHÃES, 2010). É nesse sentido que as pulsões são “[...] o eco, no corpo, pelo fato 

que há um dizer” (LACAN, [1975/1976]2007, p.18), o que significa que as pulsões apenas 

podem se configurar para o sujeito porque seu corpo é sensível ao significante.      

De acordo com uma praticante da psicanálise que compõe a equipe ambulatorial da 

instituição pesquisada, as estratégias corporais adotadas visam fazer com que o corpo dos 

usuários de drogas seja palco de outra sensação que não passe necessariamente pelas 

substâncias psicoativas, abrindo, assim, uma brecha capaz de reintroduzir a dimensão 

simbólica naquele corpo em que o real apresenta-se na sua forma mais mortífera. Dessa 

forma, a utilização de estratégias corporais no tratamento de usuários de drogas justifica-se 

também por tentar fazer furo na relação gozosa que o sujeito estabelece com as drogas através 

da inserção, não estritamente da palavra, mas de outros recursos também simbólicos, posto 

que o simbólico não se reduz à palavra e que a expressão corporal também consiste em uma 

forma de linguagem.  

E, na perspectiva psicanalítica, esta relação entre corpo e linguagem é extremamente 

importante. No que tange especificamente à clínica das toxicomanias, considera-se que as 

substâncias tóxicas “[...] apenas podem desempenhar efeitos massivos e extremos no sujeito 

porque elas funcionam empurrando-o para fora ou contra o domínio da linguagem” (LOOSE, 

2000, p.77). Sendo assim, a função do psicanalista no tratamento com usuários de drogas é 
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fazer uma escuta qualificada do sujeito, possibilitando a emergência do não dito, do não 

óbvio, do que está mais além do princípio do prazer, com vistas a possibilitar alguma 

reinserção deste gozo mortífero na dimensão simbólica, pois isso significa ir justamente na 

contramão dos efeitos das drogas. Ou seja, se as adições são resultado de uma escolha por um 

gozo no corpo, um gozo que não se expressa na linguagem, o objetivo do tratamento analítico 

é possibilitar que o sujeito faça um movimento que vá justamente “da a-dicção à dicção” 

(LOOSE, 2000, p. 80).   

Assim, foi possível perceber que, no contexto dos diversos dispositivos terapêuticos 

ofertados na instituição pesquisada, o acompanhamento psiquiátrico acaba ficando 

circunscrito aos casos em que não se consegue uma resposta efetiva com a utilização das 

demais estratégias disponíveis ou aos casos em que é muito premente a necessidade de uma 

intervenção também farmacológica. Entre outros motivos, essa configuração é possível 

porque a psiquiatra que trabalha no ambulatório da instituição possui também uma formação 

psicanalítica e considera que a solução pela via medicamentosa tem de ser pensada como uma 

forma de possibilitar o engajamento do paciente nos outros dispositivos terapêuticos e não 

como uma solução em si mesma. Nesse sentido, os profissionais que integram o ambulatório 

da instituição procuram não se incluir na perspectiva psiquiatrizante que perpassa boa parte 

dos tratamentos oferecidos para o uso de drogas na atualidade.   

Dessa forma, na instituição em que se deu a presente pesquisa, a dimensão clínica 

mostrou-se prevalecente e todos os dispositivos terapêuticos existentes para o tratamento do 

uso de drogas pareciam ser orientados por ela. Nesse contexto, o acompanhamento 

psicoterápico ou psicanalítico individual é dotado de enorme importância, uma vez que 

permite instituir uma clínica das toxicomanias na instituição, a qual visa não à abstinência 

como um fim em si mesmo, mas ao descolamento do sujeito em relação às drogas e à 

responsabilização do usuário pelo seu uso. 

É claro que este trabalho de promover um descolamento entre o sujeito e as 

substâncias tóxicas nem sempre é fácil, como se pode perceber nos casos em que certos 

usuários comparecem ao serviço na busca quase exclusiva por ganhos secundários. Essa 

configuração pode ser ilustrada pelos casos de usuários que buscam o acolhimento da 

instituição pesquisada a fim de obter atestados de comparecimento ou de acompanhamento 

que lhes permitam uma situação mais favorável em questões judiciais.  

Porém, há casos em que esse descolamento da droga se faz possível, viabilizando um 

deslizamento para questões subjetivas que são antecedentes ao uso. Foi o caso, por exemplo, 
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de um rapaz de 30 anos, ao qual chamarei aqui de Leandro, que estava em tratamento na 

instituição pesquisada e cujo processo terapêutico foi objeto de discussão em algumas 

reuniões clínicas da equipe ambulatorial que foram acompanhadas ao longo da pesquisa.  

Leandro se apresentou no acolhimento dizendo-se usuário de álcool, cocaína e crack e 

afirmando que queria parar de usar tais substâncias para satisfazer a vontade da mãe, que 

sempre vinha aos atendimentos com ele. Durante as sessões individuais, Leandro, que não 

trabalhava nem estudava, relatava ficar durante a maior parte dos dias em casa – o que, 

segundo ele, era uma estratégia para ficar sem ir à rua, sem ver os amigos e sem usar drogas. 

Contou que era em casa que atualizava o blog que havia criado, no qual escrevia textos e 

artigos sobre experiências com drogas. 

Após algumas sessões, Leandro revelou que, nesse blog, nunca escrevia sobre suas 

próprias experiências com drogas, mas apenas sobre as experiências com drogas que ele 

observava no outro. Foi nesse momento que se descortinou a exata razão pela qual Leandro 

evitava sair de casa. Através de uma história na qual se observava uma linha muito tênue entre 

delírio e realidade, Leandro narrou que correria o risco de acontecer algo de muito ruim caso 

ele escrevesse no blog suas próprias experiências com as drogas e que tinha medo de sair na 

rua porque as pessoas estavam tramando contra ele. Inicialmente, Leandro justificou esse 

medo pela afirmação de que havia afrontado um pastor e que, por isso, o pastor queria se 

vingar dele, matando-o. Em função disso, Leandro passava os dias em casa, protegendo-se e 

maquinando como iria fazer para conseguir matar o pastor. 

Ao longo dos atendimentos e com a utilização de uma dosagem pequena de 

medicações antipsicóticas, Leandro começou a sistematizar seu delírio, o qual se caracterizava 

por ser um delírio de perseguição que inicialmente era direcionado apenas ao pastor e que, 

posteriormente, passou a ser dirigido a todas as pessoas da sua rua – apesar de Leandro 

afirmar que não queria matar todo mundo. Levando em consideração que, na perspectiva 

psicanalítica, o delírio porta a possibilidade de operar uma suplência, a equipe pôde pensar 

que o acompanhamento psicanalítico individual possibilitou certa regulação no consumo de 

drogas de Leandro na medida em que, ao longo do tratamento, ele encontrou uma abertura 

para, minimamente, simbolizar o gozo invasor característico da sua estrutura psicótica.  

É nesse sentido que penso que a clínica psicanalítica das toxicomanias pode contribuir 

com o tratamento de usuários de drogas na medida em que considera a relação do sujeito com 

a droga e, a partir daí, visa promover um reposicionamento subjetivo, apontando para outras 

modalidades de circunscrição de gozo. Tendo em vista que, na instituição pesquisada, o 
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objetivo do tratamento não é a abstenção do uso de drogas, vislumbra-se que, dessa forma, a 

direção é dada pelo percurso que cada usuário é capaz de trilhar a fim de construir novos 

modos de relação com os objetos, seu desejo e seu gozo. 
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5 PSICANÁLISE E REDUÇÃO DE DANOS: DIFERENTES DISCURSOS 

 

 

A reivindicação pela consideração das singularidades e dos aspectos subjetivos dos 

pacientes atendidos no campo da saúde mental é muito presente no âmbito da psicanálise. A 

esse respeito, muitos psicanalistas têm alertado para a importância de uma maior valorização 

dos dispositivos clínicos de atenção nos serviços de saúde mental e da inclusão da dimensão 

subjetiva no atendimento àqueles que padecem de alguma forma de sofrimento psíquico 

(FIGUEIREDO, 2005; KYRILLOS NETO, 2007; CABRAL; ALBERTI, 2008; RINALDI; 

CASTRO, 2008; FERNANDES; FREITAS, 2009).  

No que diz respeito especificamente à adoção da abordagem e das estratégias de 

redução de danos no âmbito do tratamento oferecido a usuários de álcool e outras drogas, 

apesar da incipiente publicação de artigos na área por autores psicanalistas, estes estão longe 

de estabelecer um consenso. Imperam muitos pontos de vista divergentes, embora haja 

algumas pequenas convergências entre determinados autores.  

Conforme já dito, a psicanálise tem uma concepção de sujeito bastante peculiar e adota 

uma ética que não equivale a de outros campos de saber, que preconizam o que Lacan 

([1958/1959]1995) chama de ética do bem-estar. Tais especificidades tornam delicada a 

utilização do referencial teórico-clínico psicanalítico em serviços de saúde mental nos quais 

há uma multiplicidade de profissionais e de campos de saber envolvidos no tratamento 

oferecido àqueles que apresentam algum tipo de sofrimento psíquico, seja este relacionado às 

psicoses, às neuroses graves ou às toxicomanias.  

 

 

5.1 CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS 

 

 

Em um primeiro momento, seria possível pensar que a psicanálise se alinhou à 

abordagem de redução de danos devido ao fato de ambas se posicionarem contrariamente à 

demissão subjetiva implicada nos modelos de tratamento que visam única e exclusivamente à 

abstinência e que a impõem como condição de entrada nos serviços de atendimento aos 

usuários de substâncias psicoativas. Essa afirmação justifica-se porque, se considerarmos que 

na proposta da abstinência os usuários não têm possibilidade de escolha, na medida em que 
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precisam abster-se das drogas para poderem ser aceitos no tratamento, é possível concluir que 

há, de saída, um assujeitamento destes às normas e ideais que lhes são exteriores. É nesse 

sentido que, para a psicanálise, o tratamento para o uso de drogas pela via da abstinência 

termina por tamponar o sujeito do inconsciente, alienando-o aos imperativos do Outro 

institucional.  

Essa alienação, engendrada pela proposta da abstinência, em certo sentido, remeteria à 

alienação que Lacan ([1964]1998) caracteriza como uma operação subjetiva na qual há uma 

submissão do infans ao campo do Outro. A analogia feita entre a alienação dos usuários de 

drogas aos significantes – „viciado‟, „doente‟, etc. – e a operação de alienação descrita por 

Lacan como integrante do processo de constituição subjetiva consiste apenas em uma 

aproximação, que, como tal, esbarra em certos limites. É que, do ponto de vista do referencial 

teórico da psicanálise, ficar em uma posição de alienado ao desejo do Outro implica situar-se 

na estrutura psicótica, e não é possível a um usuário de drogas que não seja de estrutura 

psicótica, ser conduzido a uma alienação estrutural. Entretanto, aqui estou considerando que a 

demissão subjetiva implicada na proposta de tratamento pela abstinência simula, de certa 

forma, uma alienação, que, neste caso, situa-se no nível do fenômeno e não da estrutura. 

Na realidade, conforme explicitado anteriormente, Lacan utiliza o termo alienação 

para se referir a um primeiro momento da constituição do sujeito no qual o infans, não sendo 

ainda um sujeito no sentido psicanalítico propriamente dito, encontra-se representado pelos 

significantes do Outro, permanecendo assim na condição de objeto do Outro. É a partir dessa 

definição de alienação, entendendo que nos tratamentos pela abstinência o sujeito é, via de 

regra, definido em função de significantes que advêm do Outro institucional (como, por 

exemplo, „viciado‟, „doente‟, „dependente‟, etc.), que proponho ser possível pensar que nesta 

modalidade de tratamento o usuário de drogas fica na posição de ser objeto de um saber e de 

uma nomeação que vêm do Outro. E, estando nesta posição, ele terá dificuldades em fazer o 

movimento que o levará a se posicionar como sujeito – movimento este que Lacan 

([1964]1998) sintetiza através da pergunta Che vuoi? (Que queres?), a qual implica um 

questionamento dirigido ao desejo do Outro, que nada mais é que o desejo do próprio sujeito.  

No processo de constituição subjetiva, o desejo do Outro, ao se apresentar como um 

enigma, possibilita que o infans insira-se, ele próprio, na dialética desejante e possa, desse 

modo, engendrar-se como sujeito, no sentido psicanalítico do termo. Na perspectiva 

psicanalítica, é o desejo do Outro que faz incidir significantes sobre o corpo do infans, 

desnaturalizando-o e fazendo-o adentrar no campo da linguagem. É nesse sentido também que 
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o sujeito é definido enquanto assujeitado ao campo do Outro, na medida em que o Outro “[...] 

precede o sujeito e fala sobre o sujeito antes de seu nascimento. Assim, o Outro é a primeira 

causa do sujeito. O sujeito não é uma substância: o sujeito é um efeito do significante” 

(SOLER, 1997, p.56). 

Ainda no que tange ao processo de constituição subjetiva, é necessário salientar as 

diferenças existentes entre o âmbito da neurose e o âmbito da psicose. Na neurose, o que 

permite a constituição subjetiva é o encontro com a falta do Outro, a qual retroage sobre o 

infans, fazendo-o movimentar-se para advir como sujeito. No entanto, quando o Outro se 

apresenta como consistente, sem faltas, não há lugar para o surgimento da pergunta „Que 

queres?‟ e, assim, o infans mantém-se na posição de alienação. Dessa forma, na psicose, a 

constituição subjetiva não contempla a incidência da castração e, consequentemente, a 

produção de um desejo próprio, na medida em que o psicótico fica submetido ao S1 advindo 

do campo do Outro, o que impossibilita a construção de pontos de estofo (points de capiton) 

que promovam a amarração da cadeia significante.  

Sendo assim, fazendo uma comparação com o que acontece na chegada dos usuários 

de drogas às instituições de tratamento, quando a proposta terapêutica pauta-se na abstinência, 

pode-se pensar que a instituição apresenta-se como este Outro consistente que dificulta a 

emergência de questionamentos e, consequentemente, do sujeito do inconsciente. É por essa 

razão que julgo haver, na perspectiva de tratamento pela abstinência, uma demissão subjetiva, 

ou seja, na proposta da abstinência, o sujeito do inconsciente fica deposto.   

Nos tratamentos pela abstinência, o Outro institucional estabelece um imperativo: que 

os usuários se abstenham de usar drogas. Sendo assim, na proposta da abstinência, a pergunta 

„Que queres?‟ não retorna para o sujeito como um enigma que o colocará em posição de 

trabalho, tal como acontece na entrada em análise com neuróticos, na qual a pergunta „Que 

queres?‟ é reatualizada na medida em que o analisante dirige ao analista uma pergunta acerca 

do sentido do seu sintoma, instaurando, assim, a dimensão do sujeito suposto saber. De 

acordo com Bernardes (2003, p.138), diante da pergunta do analisante acerca do sentido do 

seu sintoma, “[...] a manobra do analista deve permitir que a interrogação que o desejo do 

analista presentifica retorne para o sujeito como um „o que ele quer de mim?‟”. Assim, o 

desejo do analista será capaz de colocar o analisante em posição de trabalhar para constituir 

qual terá sido a sua resposta subjetiva, sua fantasia ($◊a), para dar conta da falta do Outro, do 

S (Ⱥ). 
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Diferentemente, no atendimento psicanalítico com psicóticos, devido à falha na 

operação do recalque originário, há uma impossibilidade estrutural do sujeito em trabalhar 

com a fantasia, do que decorre a orientação lacaniana segundo a qual o analista deve 

desempenhar a função de secretário do alienado, de modo a propiciar a construção delirante 

como uma tentativa de suplência à não instauração da fantasia fundamental (JORGE, 2005). 

Sendo assim, a pergunta acerca do desejo, necessária no âmbito da análise com neuróticos, 

dará lugar a uma escuta secretariante das produções do psicótico, sem que haja, no entanto, 

um tamponamento ou direcionamento dessas produções em função das expectativas do 

analista ou da instituição no qual ele atua.   

Porém, nos tratamentos oferecidos para usuários de drogas a partir da proposta da 

abstinência, a pergunta ou a escuta acerca do „Que queres?‟ simplesmente não tem lugar, já 

que não há falta do lado do Outro institucional, o que pode colocar o sujeito em um lugar que 

é insuportável para ele, qual seja, um lugar de submissão aos imperativos do Outro. E, 

levando em consideração que a posição toxicômana já implica, em certo sentido, uma invasão 

de gozo do Outro, torna-se compreensível o fato de que a maioria dos usuários de drogas 

apresenta enormes dificuldades para permanecer em instituições de tratamento que trabalham 

com o imperativo da abstinência, na medida em que nelas provavelmente experimentam uma 

posição de duplo assujeitamento.  

A respeito dos questionamentos feitos pela psicanálise à proposta da abstinência, é 

válido lembrar também a severa crítica formulada por Melman (2000) segundo a qual o 

imperativo da abstinência configura-se, na realidade, como uma subversão da direção do 

tratamento, na medida em que se exige que a suposta “cura” seja produzida antes do início 

desse tratamento. Neste caso, a definição de cura adotada e ao mesmo tempo criticada por 

Melman (2000) seria correlata à extirpação do sintoma e, portanto, equivaleria à abstenção do 

uso de drogas.  

Essa definição de cura é basicamente oriunda da medicina e contrapõe-se ao que é 

preconizado na direção do tratamento psicanalítico, o qual enfatiza a mudança de posição 

subjetiva. Nesse sentido, muitos psicanalistas (MELMAN, 2000; QUEIROZ, 2001; CONTE, 

2004; PINHEIRO, 2006), ao se oporem à definição de cura implicada na proposta da 

abstinência, considerada como equivalente à interrupção total do uso de drogas, posicionam-

se, ao menos em tese, favoravelmente à abordagem de redução de danos. 

De fato, segundo Paes (2006, p.129), “[...] a literatura sobre drogas de base 

psicanalítica tem sido bastante utilizada pelos técnicos que atuam na formação dos redutores 
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de danos”. Na verdade, desde a década de 70, surgiram profissionais com enfoque 

psicanalítico que ofereciam aos dependentes químicos uma forma diferenciada de tratamento 

e teciam sérias críticas ao modelo de tratamento behaviorista
24

, o qual era muito utilizado 

naquela época (PAES, 2006). Considera-se que um dos principais psicanalistas representantes 

dessa perspectiva crítica em relação aos tratamentos de cunho behaviorista foi o já citado 

psiquiatra francês Claude Olievenstein.  

Ainda de acordo com Paes (2006, p.129), mesmo atualmente a psicanálise continua a 

ser 

 

[...] uma referência muito presente entre pesquisadores e técnicos que 
trabalham com dependentes. Obras como “A vocação do êxtase” 

(BITTENCOURT, 1994) e “Drogas e pós-modernidade: faces de um tema 

proscrito” (BATISTA, 2003) apresentam muitos artigos fundamentados na 
psicanálise e têm uma grande importância junto aos profissionais que atuam 

como formadores nos programas de redução de danos e junto aos 

pesquisadores e profissionais que atuam nas políticas públicas de drogas em 
geral.  

 

Outro possível ponto de convergência entre psicanálise e redução de danos é o fato de 

ambas considerarem que nem todo uso de drogas é necessariamente patológico, o que 

novamente as diferencia do modelo de tratamento pautado na abstinência. A redução de danos 

aborda o uso de álcool e outras drogas a partir de uma retomada antropológica que considera 

os usos culturalmente definidos e o valor que as drogas têm em cada tempo e lugar. De forma 

semelhante, para a psicanálise, o uso de drogas pode ser um modo encontrado pelo sujeito 

para lidar com alguma questão psíquica e que não necessariamente chegará a configurar a 

modalidade chamada de toxicomania (SÁ, 2009). Nessa perspectiva, tanto a redução de danos 

quanto a psicanálise consideram a existência de diferentes modalidades de uso de drogas.   

Também para Queiroz (2001, p.3), é possível pensarmos uma aproximação dos 

pressupostos psicanalíticos com a abordagem de redução de danos na medida em que os 

programas que trabalham com esta última introduzem “[...] a dimensão da particularidade do 

sujeito”, reconhecendo, portanto, “[...] os usuários de drogas como sujeitos particulares e 

como cidadãos, que têm direito à saúde e a um tratamento que seja realmente efetivo e 

produtor de sentido”. Além disso, de acordo com a autora citada, ambas as propostas de 

tratamento adotam uma postura crítica em relação ao princípio da abstinência, que é 

                                                
24 O modelo de tratamento behaviorista referido aqui é o oriundo do modelo comportamental, que atua na 

modelagem de comportamentos através da utilização de reforços positivos e/ou negativos.   
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considerado, em outros modelos de tratamento, condição de entrada e finalidade última do 

processo terapêutico.  

Baseando-se nos conceitos freudianos de „pulsão de morte‟ e „supereu‟, Queiroz 

(2001) esforça-se por mostrar por que as propostas de tratamento da drogadição 

fundamentadas na abstinência e na repressão ao uso não alcançam resultados satisfatórios:  

 

[...] sob o marco teórico da psicanálise pode-se depreender que a maioria dos 

tratamentos oferecidos aos usuários de drogas baseia-se principalmente no 
estabelecimento de um supereu forte o suficiente para fazer com que os 

sujeitos-usuários renunciem ao pulsional. Contudo essa lei superegóica 

muitas vezes é imposta de maneira autoritária e desprovida de sentido, o que 
acaba levando os usuários a uma renúncia forçada que se dá a partir de um 

ideal dado pelo outro, sendo por isso insuportável. (QUEIROZ, 2001, p.9). 
  

 

A esse respeito, Queiroz (2001) chama também atenção para o fato de que, em 

comparação aos direitos de cidadania alcançados pelos loucos
25

 através da reforma 

psiquiátrica, os usuários de drogas vivem um “atraso catastrófico”. Para a mesma autora 

(2001, p.8), a maioria das propostas de tratamento para essa população, que ainda trabalha 

com a lógica da abstinência, continua a repetir um modelo que “[...] funciona como um 

tampão, evitando que a fala do sujeito venha à tona, fala esta que apontaria para um mal-estar 

insuportável, que, no fundo, é de todos nós, da nossa condição de humanos”. Nesse sentido, 

Queiroz (2001, p.13) propõe a redução de danos como uma alternativa possível, para além do 

campo dos ideais, capaz de “[...] diminuir prejuízos maiores que possam ser gerados a partir 

de um único problema”. Contudo, ela admite a insuficiência e as limitações de suas “[...] 

estruturas terapêuticas de atendimento e acolhimento” (QUEIROZ, 2001, p. 14).     

Pinheiro (2006) também afirma a existência de certa proximidade entre psicanálise e 

redução de danos. Levando em consideração que a redução de danos preconiza a aceitação e o 

respeito pelas escolhas do usuário e um tratamento que não imponha comportamentos 

adaptados ou resistência total, pode-se pensar “[...] que a psicanálise sempre atuou de acordo 

com a lógica da redução de danos, pois responsabiliza o sujeito pelo ato de drogar-se e visa a 

retificação subjetiva da relação que ele estabelece com a droga” (PINHEIRO, 2006, p.28). 

Nesse sentido, essa autora observa que reduzir os danos pode ser um caminho para que se 

produza uma retificação subjetiva que realmente faça diferença no uso abusivo. 

                                                
25 Optei por conservar aqui o termo utilizado por Queiroz (2001) para se referir à categoria dos pacientes 

beneficiados pelas mudanças introduzidas pela reforma psiquiátrica. 
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De modo semelhante, Lancetti (2011) também considera que a redução de danos pode 

se beneficiar da concepção de clínica que tem como um de seus pilares a psicanálise. E, a fim 

de demonstrar isto, esse autor utilizou-se de duas experiências que ele protagonizou no 

município de Santos/SP.  

A primeira experiência consistiu na iniciativa de pôr equipes da Secretaria de Ação 

Comunitária para circular às seis da manhã nos becos da cidade a fim de recolher meninos e 

meninas que moravam nas ruas e passavam a madrugada consumindo drogas e levá-los para 

um Centro no qual era oferecido rodas de conversa, oficinas de fotografia, oficinas de beleza, 

atendimento médico e encaminhamentos para serviços de assistência a usuários de drogas, 

dispositivos nos quais os adolescentes poderiam espontaneamente participar antes de serem 

liberados ao fim do dia.  

Já a segunda experiência consistiu em uma “internação invertida” em finais de semana 

provisórios, a qual se baseava em levar meninos e meninas que moravam na rua, consumiam 

drogas e eram considerados problemáticos para sítios, casas de praia ou acampamentos nos 

quais era possível realizar várias atividades de discussão, aprendizagem e lazer que 

proporcionavam “[...] um vínculo inédito numa relação [com as drogas] saturada de 

significado, estereotipada e sem potência pedagógica ou terapêutica” (LANCETTI, 2011, p. 

27).  

Ambas as experiências estiveram orientadas tanto pela abordagem da redução de 

danos como por uma perspectiva ampla de clínica, a qual Lancetti chama de peripatética. É 

uma clínica que se produz através de estratégias que são postas em funcionamento fora dos 

enquadres tradicionais, em movimento, de modo semelhante ao que Freud analisou alguns de 

seus pacientes, como o compositor Gustav Mahler. Entretanto, essa nomeação refere-se 

especificamente a um tipo de clínica inspirada na experiência de transformação da psiquiatria, 

possibilitada pela política antimanicomial, e visa certa convocação do sujeito com vistas a 

produzir reviravoltas subjetivas.  

Também no intuito de sustentar as possibilidades de articulação entre redução de 

danos e psicanálise, Silva (2011) relata uma experiência realizada no âmbito do consultório de 

rua, que consiste em uma das formas do trabalho de campo proposto pela estratégia de 

redução de danos. De acordo com essa autora, os membros da equipe de um CAPS ad, ao 

circularem entre usuários de álcool e outras drogas em um bairro periférico do Município de 

Belo Horizonte/MG, oferecendo além da própria presença um espaço para a emergência da 

palavra, lograram que, em alguns momentos, certos usuários fizessem espontaneamente um 
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intervalo no seu uso de drogas a fim de poderem conversar com esses profissionais. Desse 

modo, foram criadas as condições necessárias para que, entre um consumo e outro, os 

usuários pudessem “[...] distraída, disfarçada ou decididamente, fazer perguntas, pedir ajuda, 

aceitar o laço com o Outro e se deixar acompanhar” (SILVA, 2011, p. 8). Mas, para que isso 

se tornasse possível, foi fundamental que os profissionais não precipitassem esse momento, 

respeitando a regra formulada pelos próprios usuários de que eles não se aproximassem 

quando estes estivessem no ato de consumir drogas. Ou seja, para que a experiência pudesse 

ser produtiva, os profissionais precisaram considerar o tempo e a escolha do sujeito, a cada 

momento, em lançar mão das drogas ou das palavras. Dito de outro modo, os profissionais 

precisaram abster-se de decidir o que eles consideravam ser o melhor para aqueles usuários. 

Mas, de acordo com a autora, para que essa postura fosse possível, o fato de tal equipe possuir 

certa referência à psicanálise mostrou-se fundamental. 

Em perspectiva semelhante, Conte (2004) afirma que não apenas a abordagem de 

redução de danos, mas os avanços promovidos pela reforma psiquiátrica e pela luta 

antimanicomial aproximam-se da psicanálise. Segundo essa autora, isso ocorre na medida em 

que, entre elas,  

 

[...] há em comum a recusa do achatamento do sujeito a uma passividade que 
pede assistencialismo ou a um sujeito-corpo (orgânico e biológico) que pede 

solução medicamentosa ou, ainda, a um sujeito ideal que apela por felicidade 

no reencontro com um objeto harmônico ao preço de não se envolver com os 
seus conflitos psíquicos. (CONTE, 2004, p. 26). 

 

Mas, por outro lado, Conte (2004, p.26) alerta que os princípios que regem as 

propostas da reforma psiquiátrica e da redução de danos não são os mesmos que orientam a 

psicanálise e, a esse respeito, adverte que “[...] as diferenças ficam por conta da ética, dos 

objetivos das intervenções e a quem se voltam” (grifos acrescidos). Ainda segundo a autora,  

 

[...] no campo da reforma psiquiátrica prioriza-se a ética do cuidado, voltada 

especialmente a um sujeito psicossocial e de cidadania, visando, entre outros 

objetivos, a sustentabilidade da existência, o reconhecimento em uma 

inserção social, bem como o resgate de direitos. Já para a psicanálise o que 
rege é a ética do desejo, voltada ao sujeito do inconsciente, que, no entanto, 

para ser acessado, precisa situar-se em relação a sua existência, para vir a 

demandar algo. (CONTE, 2004, p. 26). 
 

 

Ao se referir às limitações da redução de danos sob o ponto de vista da psicanálise, 

Laurent (2011, p.66) vai um pouco mais além, considerando aquela como uma proposta de 
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tratamento do uso de drogas pautada no saber, uma espécie de “pedagogia do drogadito”. Para 

esse autor (2011, p.66), “[...] é uma pedagogia da pulsão de morte, como a dos maços de 

cigarro que afirmam „o tabaco mata‟. Pode-se dizer também „a heroína mata e é melhor trocar 

as seringas e não utilizar as mesmas, contaminando-se uns aos outros”. Segundo ele, é uma 

pedagogia que se tem mostrado útil para reduzir a contaminação de AIDS e hepatite C, mas 

que é radicalmente diferente de um tratamento pelo sujeito, como propõe a psicanálise. Sendo 

assim, apesar de reconhecer a importância de se superar o momento histórico em que se vivia 

sob a égide de uma guerra às drogas, Laurent também ressalta que essa proposta de reduzir os 

danos se mostra restrita do ponto de vista terapêutico.  

Acerca especificamente da redução de danos, é importante salientar que, conforme 

dito anteriormente, esta, por ser uma estratégia de saúde pública, está inserida na lógica da 

reabilitação psicossocial e articulada ao movimento da reforma psiquiátrica. Sendo assim, os 

objetivos da redução de danos são reduzir os danos provocados pelo uso de psicoativos e 

promover o bem-estar biopsicossocial dos usuários dos serviços de saúde, tendo como foco de 

atenção o cidadão dos direitos universais. Dessa forma, a redução de danos visa oferecer um 

tratamento que seja para todos, estando, portanto, baseada na máxima dos direitos iguais e 

articulada à dimensão do universal. Esta perspectiva universalizante da saúde pública e da 

redução de danos pode trazer alguns complicadores no que tange às possibilidades de 

aproximação com a psicanálise, que aponta para a singularidade do tratamento de cada 

sujeito.  

Na realidade, historicamente, as políticas públicas de saúde brasileiras apresentam 

algumas dificuldades no que tange ao atendimento das singularidades dos usuários de drogas 

que buscam os serviços de saúde. Apesar da importância da redução de danos ter sido 

assumida no Brasil, em meados da década de 90, como uma estratégia no âmbito das políticas 

públicas de saúde, tal fato não foi capaz de pôr fim a essa problemática, haja vista que a 

proposta de reduzir os danos é ainda colocada por alguns de seus representantes como uma 

solução universal.  

Diferentemente do campo da saúde pública, a psicanálise sempre reivindicou a 

inclusão das singularidades e da escuta do sujeito nas práticas de saúde mental. Nessa 

perspectiva, muitos psicanalistas, apesar de reconhecerem os avanços obtidos pela nova 

política de saúde mental no Brasil, alertam que a ênfase por ela conferida ao cidadão dos 

direitos universais pode chegar a culminar em uma nova forma de demissão subjetiva. Na 

perspectiva da psicanálise, qualquer tentativa de reabilitação em saúde mental só pode ser 
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bem-sucedida na condição de seguir o discurso do sujeito, na condição de escutar o sujeito, 

pois, caso contrário, corre-se o risco de tentar impor sobre ele soluções que foram pensadas 

arbitrariamente para ele e que, portanto, não são adequadas a suas demandas (VIGANÓ, 

1999).  

A esse respeito, é de extrema importância salientar que qualquer tratamento que tente 

impor soluções sobre o sujeito cairá inevitavelmente na armadilha da re-educação, na ilusão 

de que é possível convencer o sujeito acerca do que supostamente é melhor para ele, sem, no 

entanto, incluí-lo nesta decisão. Porém, diante dessa atitude que podemos chamar de invasiva, 

muitos sujeitos vão embora dos serviços de saúde e podem até mesmo acabar desistindo da 

idéia de se tratar, por não se sentirem realmente escutados e considerados em sua 

singularidade. 

No que tange a esse aspecto, Zenoni (2000) alerta para a necessidade de distinguir a 

dimensão do cidadão, que tem direito a assistência e ajuda, preconizado pela saúde pública e 

pelo movimento da reabilitação psicossocial, e a dimensão do sujeito, que é a dimensão da 

implicação e da responsabilização, com a qual trabalha a psicanálise. Reconhece ainda que as 

instituições de atenção à saúde mental não podem negligenciar nenhuma destas duas 

dimensões, posto que tais instituições têm também uma função social, na medida em que 

representam, primeiramente, “[...] a necessidade de uma resposta social aos fenômenos 

clínicos, a certos estados da psicose, a certas passagens ao ato, a alguns estados de 

depauperamento físico, que podem levar o sujeito à exclusão social absoluta e até a morte” 

(ZENONI, 2000, p.28). Nesse sentido, ele parece alinhar-se ao pensamento de Davidson 

(1990) que cunhou a expressão ácida, segundo a qual os mortos não podem demandar 

tratamento e, dessa forma, o cuidado com a vida constitui-se em um primeiro passo 

indispensável para que os demais possam ser dados.  

No entanto, essa proposta de conciliação entre a dimensão da singularidade, 

representada pela clínica do sujeito e fundamentada na psicanálise, e a dimensão do universal, 

representada pela perspectiva da reabilitação psicossocial, não é consensual. A esse respeito, 

Dufour (2004, p.37), por exemplo, apresenta uma posição mais crítica acerca da ênfase social 

de algumas políticas de saúde mental e afirma, com uma boa dose de ironia: “[...] não se trata 

de encorajar a despreocupação – como logo se é acusado quando se mostra a menor reserva 

sobre a conduta humanitária – mas de observar os efeitos, contrários àqueles que são 

desejados, provocados pela gentileza coercitiva”. Desse modo, o autor aponta para a 
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existência de certa coerção nas práticas de reabilitação psicossocial em saúde mental e faz 

questão de explicitamente incluir a redução de danos nesta perspectiva. 

Ao se referir ao movimento que ele chama de “limitar os estragos” ou “reduzir os 

riscos”, Dufour (2004, p.37) afirma:  

 

[...] o surpreendente nesse tipo de proposta é que não se leva absolutamente 
em conta a opinião dos interessados. Busca-se sua felicidade ou sua saúde, 

independentemente deles. Alguns se revoltam. Por exemplo, um paciente, 

que vivia com uma mulher soropositiva, dizia-me acerca das precauções: „o 
senhor sabe, pra mim, fazer amor plastificado não é o meu negócio‟.  

 

Também para Olievenstein (2009), é preciso tomar cuidado com algumas propostas da 

abordagem de redução de danos. Referindo-se especificamente ao tratamento de substituição, 

este autor chama atenção para o risco de que essa modalidade terapêutica converta-se em uma 

nova forma de controle social dos toxicômanos e adverte ainda para a ilusão trazida por ela de 

que seria possível tratar as toxicomanias unicamente por uma substância medicamentosa que 

reproduz alguns efeitos fisiológicos das drogas: 

 

O problema não se encontra na substituição em si, mas nas pessoas que 

realizam esta substituição e que têm uma concepção falsa e louca, pensando 
que existe um produto milagroso para resolver um problema tão complexo 

como o das toxicomanias. Estas pessoas priorizam a questão do corpo e 

esquecem, totalmente, a dimensão psíquica, psicológica. Acho também que 

elas não imaginam suficientemente, por exemplo, como os poderes públicos 
vão usar esta substituição, sobretudo como meio de controle social, para 

tentar suprimir a marginalidade. (OLIVENSTEIN, 2009, p.279). 

 
 

Sob um ponto de vista semelhante, para Freda (1994, p.43), essa concepção de 

substituição adotada pela abordagem de redução de danos difere radicalmente da substituição 

preconizada na direção do tratamento psicanalítico das toxicomanias: “[...] ninguém pode 

assegurar hoje que a substituição de um produto por outro produto torne o sujeito mais 

responsável pelo destino que ele quer dar ao seu gozo narcísico”. Porém, ainda na mesma 

página citada, ele se diz partidário de outra substituição: “[...] a que consiste em fazer passar o 

gozo pelo transformador que se chama linguagem. A psicanálise faz apenas isto, reduzir o 

gozo cego que busca o um a um número infinito de metáforas por onde o sujeito se realiza no 

verbo”. 

Dessa maneira, a partir da análise das perspectivas desses vários autores, é possível 

constatar a existência de posicionamentos divergentes no que tange às possibilidades de 
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inserção do sujeito do inconsciente e da implicação subjetiva de que trata a psicanálise nas 

práticas de reabilitação psicossocial e, em especial, na abordagem de redução de danos. Tal 

fato aponta, portanto, para a necessidade de uma maior investigação acerca de como as 

estratégias de redução de danos funcionam na prática dos serviços de saúde que adotam essa 

abordagem no atendimento a usuários de álcool e outras drogas a fim de, entre outras coisas, 

analisar quais são os limites e possibilidades de inclusão da dimensão subjetiva e da clínica 

psicanalítica em tais práticas. Além disso, é necessário averiguar também, de modo mais 

geral, as possibilidades de interlocução entre a abordagem de redução de danos e os 

pressupostos e conceitos psicanalíticos que historicamente têm contribuído para pensar e 

tratar o fenômeno das toxicomanias, como é o caso dos conceitos de sujeito, gozo e ética. E é 

exatamente sobre isso que versa o próximo capítulo.       

A justificativa para se tentar buscar aproximações entre campos de saber diferentes, 

como é o caso da psicanálise e da redução de danos, é a existência de três modelos também 

distintos no campo da atenção à saúde mental, quais sejam: o exclusivamente organicista, o 

exclusivamente sociológico e o subjetivo (KYRILLOS NETO, 2007). O modelo 

exclusivamente organicista tem por objeto os transtornos mentais, tomados como uma 

“degradação biologizante da nosologia”, que ignora os aspectos subjetivos, políticos e sociais 

do sofrimento psíquico e objetiva tratá-los exclusivamente pela soberania dos psicofármacos. 

No âmbito específico do uso de álcool e drogas, seria possível afirmar que esse modelo pauta 

os tratamentos pela via da abstinência, na medida em que desconsideram as questões 

subjetivas e sociais implicadas no fenômeno do uso das substâncias psicoativas, apenas 

atribuindo importância aos efeitos neuroquímicos provocados pela substância no organismo 

dos usuários.  

Já o modelo exclusivamente sociológico toma por objeto o homem em sua “existência-

sofrimento” e referenda-se pela noção de indivíduo proveniente da ideologia liberal e nos 

direitos humanos preconizados pela constituição do regime democrático. Talvez seja possível 

aproximar esse modelo sociológico de algumas propostas oriundas da reabilitação 

psicossocial, na medida em que estas apresentam uma ênfase no cidadão dos direitos 

universais e na sua dimensão sociopolítica. Sendo assim, no âmbito dos tratamentos 

oferecidos para usuários de álcool e outras drogas, esse modelo exclusivamente sociológico 

seria representado pelas propostas de reabilitação que não consideram a dimensão clínica do 

fenômeno do uso de drogas, reduzindo-o a um problema de cidadania. Cabe ressaltar que 

alguns representantes da abordagem de redução de danos inserem-se nessa perspectiva. 
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Por fim, o modelo subjetivo tem como objeto o “sujeito do desejo”, definido por 

Lacan ([1969/1970]1992) através do neologismo “êxtimo”, por situar-se no lugar de corte 

onde externo e interno se conjugam e que se caracteriza por uma “[...] excentricidade radical 

de si para si mesmo” (LACAN, [1966]1998d, p.528) na medida em que a sua constituição dá-

se no campo do Outro. Entre as propostas existentes para o tratamento do uso de drogas, esse 

modelo subjetivo é representado pela psicanálise. 

Entretanto, segundo Kyrillos Neto (2007), é possível notar que, infelizmente, na 

maioria dos serviços de saúde mental, esses três modelos são excludentes entre si. Nessa 

perspectiva, concordo com esse autor quando ele afirma que a superação dos impasses que se 

apresentam cotidianamente nesses serviços depende de “[...] uma abordagem que não 

permaneça unicamente no pólo das considerações exclusivas das determinações sociais nem 

em um enfoque puramente clínico, mas na articulação desses fatores importantes” (KRILLOS 

NETO, 2007, p.68-69). Daí a importância de se tentar buscar as aproximações e as 

divergências entre as propostas de tratamento existentes para o uso de drogas, pois acredito 

que é apenas a partir do diálogo entre campos de saberes distintos que será possível obter uma 

política de saúde mental que consiga atingir os múltiplos pólos que delineiam a complexidade 

do fenômeno do uso de drogas e das toxicomanias. 

No tocante a esse aspecto, saliento que a própria psicanálise tem grandes contribuições 

a oferecer, na medida em que o tratamento analítico, ao se sustentar na transferência, promove 

uma articulação entre o universal da estrutura e o singular da realidade psíquica de cada 

sujeito, permitindo o tratamento do universal (estrutura) pelo singular (sujeito). E esse 

tratamento do universal através do singular apenas é possível através do trabalho clínico, 

porque este, ao visar a estrutura, contempla a dimensão do universal, apesar de este universal 

apresentar-se sempre de forma singular para cada sujeito.  

Além disso, outra contribuição que a psicanálise pode oferecer às instituições de 

tratamento para usuários de álcool e outras drogas, consiste na possibilidade de realização de 

uma leitura dos laços sociais que se apresentam nos múltiplos dispositivos que caracterizam o 

cotidiano dessas instituições. Nesse sentido, através dessa leitura, instaurada a partir da teoria 

lacaniana dos discursos, torna-se possível também a articulação entre o universal da estrutura 

dos laços sociais e a singularidade do modo como cada instituição e cada agente institucional 

colocarão essa engrenagem discursiva para funcionar. 
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5.2 A TEORIA LACANIANA DOS DISCURSOS 

 

 

O conceito psicanalítico de discurso apresenta-se, assim, como sendo de extrema 

importância para o alcance dos objetivos deste trabalho. Tal construto foi elaborado 

formalmente por Lacan ([1969/1970/]1992) no Seminário XVII, quando, pela primeira vez no 

ensino desse autor, houve uma formalização da teoria dos quatro discursos. Apesar de já ter 

iniciado a construção do seu conceito de discurso no Seminário XVI, foi apenas no seminário 

seguinte que Lacan ([1969/1970]1992) definiu os discursos como modalidades de laço social. 

Levando em consideração que o laço social diz respeito às regras determinadas pela 

civilização para aparelhar a pulsão (QUINET, 2006), é possível entender que cada um dos 

quatro discursos consiste em um modo de aparelhar a pulsão e a partir daí estabelecer uma 

determinada ordem simbólica. É nesse sentido que os discursos lacanianos são concebidos 

como modos de aparelhar o gozo com a linguagem, ou seja, modos de fazer passar pelo 

simbólico o que advém do Real.  

De acordo com Lacan, apesar de estarem inscritos na linguagem, os quatro discursos 

são representados por uma estrutura sem palavras, o que os diferencia das concepções de 

discurso enunciadas por outros campos de saber, que geralmente o associam ao que é dito e, 

portanto, às palavras. Foi por conceber o discurso como uma estrutura sem palavras que 

Lacan ([1969/1970]1992) estabeleceu uma fórmula geral para os quatro discursos. Essa 

fórmula geral é delimitada por uma estrutura de quatro lugares permanentes, que, em sua 

formulação original, representa um agente, dirigindo-se a um outro, para que este realize 

alguma produção, mas o que fica velado é a verdade que sustenta o discurso – verdade esta 

que apenas é acessível pelo semidito, já que a verdade não pode ser toda dita, é não-toda, 

advém do Real  e comparece, portanto, como furo (LACAN, [1974]1993).  

Posteriormente, Lacan ([1970/1971]2009) introduz alguns acréscimos a essa 

sistematização acerca da fórmula original dos discursos. Apesar de ter mantido a estrutura de 

quatro lugares, substitui o termo agente por semblante, o termo outro por gozo e o termo 

produção por mais de gozar, apenas permanecendo da formulação original o termo verdade. 

Essa nova formulação é lida da seguinte maneira: no discurso, o semblante provoca o gozo 

para dele extrair um bem, que é o mais de gozar, porém a verdade que o sustenta continua 

velada. 
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Fórmula em 1969/1970 

agente  →  outro 
verdade // produção 

Fórmula em 1970/1971 

semblante  →  gozo 
            verdade   //  mais de gozar 

Figura 3 – Estrutura do discurso lacaniano. 

Fonte: Lacan ([1970/1971]2009). 

 

Cada um dos quatro lugares delimitados pela fórmula geral dos discursos pode ser 

ocupado por um dos quatro elementos definidos por Lacan: S1 (significante-mestre), S2 

(saber), a (objeto mais de gozar/objeto causa de desejo) e $ (sujeito). Apesar de esses 

elementos poderem se alternar entre os quatro lugares da fórmula, essa alternância segue uma 

sequência definida.  

Para a definição dessa sequência, Lacan ([1969/1970]1992, p.18) toma como ponto de 

partida o matema do Discurso do Mestre, o qual ele próprio afirma ser a primeira forma de 

laço social, na medida em que, “[...] por razões históricas, essa primeira forma se enuncia a 

partir desse significante que representa o sujeito para outro significante”. Dessa forma, o 

Discurso do Mestre demonstra a lógica pela qual o sujeito se funda, através da introdução, na 

cadeia simbólica, do significante primeiro, produzindo uma perda de gozo e instituindo o 

sujeito dividido.  

E como S1, S2, a e $ apenas podem girar em sentido horário, Lacan delineia, assim, a 

partir de cada quarto de giro, quatro possibilidades discursivas. As quatro possibilidades 

discursivas são: o Discurso do Mestre (D.M.); o Discurso da Histérica (D.H.); o Discurso do 

Analista (D.A.); e o Discurso do Universitário (D.U.).  

 

D.M.: 

S1 → S2 

           $   ∕∕   a 

D.H.: 

$ → S1 

a  ∕∕  S2 

D.A.: 

a → $ 
 S2  ∕∕ S1 

D.U.: 

S2  → a 
S1    ∕∕   $ 

Figura 4 – Matemas dos quatro discursos. 

Fonte: Lacan ([1969-1970]1992). 

 

Em uma Conferência feita em Milão, Lacan (1972) acrescenta, aos quatro discursos, o 

Discurso do Capitalista (D.C.), o qual ele define como uma corruptela do discurso do mestre 

ou como o discurso do mestre moderno. Isso porque enquanto o mestre antigo (S1) utiliza-se 

do saber-fazer do escravo (S2) para a obtenção de um produto (a), é possível existir um sujeito 

($), visto que a relação é entre significantes (S1 → S2), sendo o acesso do sujeito à causa do 
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seu desejo marcado por uma impossibilidade ($ // a). Por sua vez, a própria fórmula do 

Discurso do Capitalista, ao apresentar uma inversão entre os lugares de S1 e $ em relação à 

fórmula do Discurso do Mestre, exclui a relação entre agente e outro, a partir da qual o sujeito 

passa a ser definido em função do objeto ($ ← a), sem possibilidade de produção de laço 

social.  

 

                                                               D.C.:  


a

2

1

S

S

$  

Figura 5 – Matema do Discurso do Capitalista. 

Fonte: Lacan (1972).  

 

Alberti (2000) propõe a seguinte leitura para o matema do Discurso do Capitalista: S1 

é o significante-mestre das marcas dos gadgets
26

, que estão no lugar da verdade; S2 é o outro 

que, diferentemente do outro do Discurso do Mestre, está desprovido do seu saber, ficando 

reduzido ao seu lugar de gozo; o a são os próprios gadgets; e $ é o sujeito que se crê agente, o 

que é um engano, pois o que conta, na verdade, é o brilho daqueles significantes-marcas. Em 

perspectiva semelhante, Quinet (2006) afirma que, no Discurso do Capitalista, S1 é o capital, 

que ocupa o lugar da verdade; S2 é a ciência, que produz os gadgets; a são os próprios 

gadgets; e $ é o sujeito, que fica reduzido a mero consumidor.  

Dessa forma, a principal diferença do Discurso do Capitalista em relação aos demais 

discursos é que aquele não visa à regulação do gozo pela linguagem, que é a função 

característica das demais modalidades discursivas. Contrariamente, o Discurso do Capitalista 

visa apenas à promoção do gozo. Nessa perspectiva, o Discurso do Capitalista promove uma 

nova economia libidinal, já que não exige a renúncia pulsional e coloca os gadgets no lugar 

do objeto causa do desejo, induzindo o sujeito a “[...] alienar-se ao objeto generalizado e 

transformado em mercadoria” (TEIXEIRA, 2011, p.109), na tentativa ilusória de tamponar a 

divisão subjetiva. Sendo assim, o Discurso do Capitalista tenta negar o fato de que todo 

sujeito inscrito na ordem fálica é portador de uma perda primordial de gozo, visando, 

                                                
26 Conforme Lacan, os gadgets contêm, ao mesmo tempo, as ideias de satisfação e de dejeto, o que os aproxima 

da noção de objeto a, na dupla acepção que a teoria lacaniana conferiu a este conceito: são objetos fabricados 

para causar o desejo, mas que têm um efeito real de mais-de-gozar. São causa de desejo na medida em que é 
como ilusão de complemento de ser a falta-a-ser do ser humano que eles se manifestam e são mais-de-gozar 

porque visam à recuperação de parte do gozo primitivamente perdido pela entrada do humano no mundo da 

linguagem. 
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portanto, tamponar a própria castração. 

É isso que torna o Discurso do Capitalista “[...] alguma coisa loucamente astuciosa, 

mas condenado à morte, insustentável” (LACAN, 1972, p. 48). Condenado à morte na medida 

em que, ao funcionar “[...] como sobre rodas, funciona rápido demais, se consuma, se 

consuma tão bem que isso se consome” (LACAN, 1972, p.48). É nesse sentido que o 

Discurso do Capitalista se articula à pulsão de morte (ALBERTI, 2000), pois é um discurso 

que não está a serviço da regulação de gozo, relacionando-se, assim, ao mais além do 

princípio do prazer. 

E, na perspectiva lacaniana, esse é justamente o paradoxo da sociedade 

contemporânea, na qual se vive sob a égide dos objetos de consumo, os quais, ao serem 

consumidos, acabam, muitas vezes, consumindo os sujeitos. Esta é uma lógica que subjaz aos 

fenômenos toxicomaníacos, na medida em que alguns toxicômanos, ao consumirem as 

drogas, acabam sendo literalmente consumidos por elas – a ponto de perderem a vida, como 

acontece nos casos de overdoses. Dessa maneira, é a morte, tanto social como física e 

subjetiva, que, no limite, se encontra no horizonte das toxicomanias, tanto quanto no 

horizonte do Discurso do Capitalista. 

De fato, segundo Quinet (2006, p.38), as toxicomanias são uma das formas de mal-

estar na civilização atual predominantemente oriunda do Discurso do Capitalista, pois  

 

[...] ele propõe ao sujeito a relação com um gadget, um objeto de consumo 
curto e rápido ($ ← a). Incita um autismo induzido e um empuxo-ao-

onanismo, fazendo a economia do desejo do Outro e estimulando a ilusão de 

completude não mais com a constituição de um par, mas sim com um 
parceiro conectável e desconectável ao alcance da mão. 

 

 

Assim, enquanto o Discurso do Mestre marca o sonho do acesso ao gozo pleno, ao 

qual Freud ([1905]1996d) se refere como sendo o sonho perverso de todo neurótico, como um 

impossível, posto que há uma dupla barra entre o sujeito ($) e o objeto (a), o Discurso do 

Capitalista propõe várias formas de tornar esse impossível possível, tentando transformar o 

objeto mais-de-gozar em objeto de gozo e a fantasia ($ ◊ a) em realizável (a → $), ofertando, 

assim, um semblante de gozo pleno que tem nas ditas toxicomanias um exemplo 

paradigmático. É por essa razão que Quinet (2006) afirma que o Discurso do Capitalista 

promove a ilusão de que é possível recuperar a completude perdida, foracluindo, portanto, a 

castração e a diferença dos sexos.  
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Dessa maneira, o Discurso do Capitalista apresenta-se na atualidade como uma forma 

de tratar o mal-estar oriundo da divisão subjetiva e dos laços sociais, os quais são vividos de 

forma traumática pelo sujeito. Atrelando-se a essa modalidade de discurso, a ciência vem 

propondo uma série de drogas a fim de medicalizar o mal-estar estrutural dos seres humanos. 

No entanto, de acordo com Bastos (2009), essa medicalização promovida pela ciência e pelo 

Discurso do Capitalista acaba por desencadear um uso desregrado das drogas, tanto lícitas 

como ilícitas, o que tem como efeito um novo mal-estar, que são as toxicomanias.   

Nessa perspectiva, se o Discurso do Capitalista tenta abolir o sujeito e a castração 

através do oferecimento de um produto que, como as drogas, supostamente seria capaz de 

proporcionar o acesso a um gozo sem falhas, fica interrogado se seria possível aos demais 

discursos aparelhar este gozo que não faz laço social. No âmbito específico do tratamento do 

uso de drogas, a afirmação de que as toxicomanias seriam resultantes da prevalência do 

Discurso do Capitalista na atualidade faz pensar como é possível a inserção de um gozo que 

não faz laço social nas instituições, as quais, por sua vez, têm sua lógica de funcionamento 

regida pelos laços sociais. Este seria mais um impasse no que diz respeito ao tratamento das 

toxicomanias no âmbito institucional. 

          

5.2.1 Incidências em uma instituição orientada pela redução de danos 

 

De acordo com Kyrillos Neto (2007, p.128), “[...] a teoria lacaniana dos discursos 

permite uma análise da estrutura de cada instituição, do lugar que os sujeitos ocupam nessa 

estrutura e das forças que dirigem seu funcionamento” e, dessa maneira, “[...] podemos 

conceber o que se passa nas instituições a partir dos discursos que nelas predominam”. Nessa 

perspectiva, a teoria lacaniana dos discursos auxilia, aqui, a pensar o lugar da psicanálise na 

instituição na medida em que permite verificar a incidência de diferentes modos de enlace 

entre agente e outro nos diferentes momentos que compõem o cotidiano institucional 

(MARTINHO, 2005). 

Além disso, considerando que, na acepção lacaniana, o discurso consiste em um 

dispositivo que subsiste nas relações que se mantêm através da linguagem, os quatro discursos 

lacanianos caracterizam-se por serem modos de reger os laços com o Outro e, 

consequentemente, de determinar diferentes práticas, as quais são também produtoras de 

sujeitos (SOEIRO, 2011). Dessa maneira, se “[...] com a teoria dos discursos Lacan propôs 

modos típicos de produção de sujeitos, modos típicos de laços sociais” (SOEIRO, 2011, p. 
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89), essa teoria permite-nos desvelar os modos pelos quais uma determinada ordem discursiva 

põe o sujeito em funcionamento e quais as consequências de cada uma dessas quatro 

modalidades de funcionamento para aqueles que estão inseridos em um determinado contexto.       

Nessa perspectiva, a teoria lacaniana dos discursos possibilitou fazer uma investigação 

dos discursos que circulam e/ou predominam na instituição de tratamento para usuários de 

drogas em que se deu a presente pesquisa. A partir daí, foi possível avaliar em que medida a 

psicanálise e o Discurso do Analista estão presentes e podem contribuir para os tratamentos 

oferecidos aos usuários de substâncias psicoativas a partir da abordagem de redução de danos. 

Por fim, através da teoria dos discursos, também pude analisar como os 4 + 1 discursos 

alternam-se nos diferentes momentos que constituem o cotidiano desta instituição, quais são 

os efeitos desta alternância e quais os limites e possibilidades que impõem aos psicanalistas 

que nela atuam.   

A respeito das possibilidades de inserção do Discurso do Analista e da clínica 

psicanalítica nas instituições de saúde mental, é importante salientar que o próprio enquadre 

institucional impõe algumas dificuldades à presença da psicanálise e dos psicanalistas. 

Segundo Rinaldi, Cabral e Castro (2008, p.123), isso ocorre porque  

 

[...] tradicionalmente formados para exercer a sua prática no consultório 
particular, os psicanalistas encontram dificuldades em construir estratégias 

de intervenção no contexto institucional, regido por orientações e normas 

que submetem o trabalho clínico a injunções que lhe são externas.  
 

 

Também é importante ressaltar que, conforme especificado anteriormente, o trabalho 

institucional possui especificidades que o tornam diferente do exercido nos consultórios 

particulares. Tal fato é especialmente verdadeiro no caso do trabalho terapêutico oferecido em 

instituições públicas de saúde, pois estas, por serem orientadas no mais das vezes pelo saber 

médico, são predominantemente regidas pelo Discurso do Mestre ou pelo Discurso do 

Universitário, discursos estes que impõem dificuldades à circulação do Discurso do Analista. 

Tanto o Discurso do Mestre quanto o Discurso do Universitário pretendem instaurar-se como 

discursos universais e totalitários e, dessa forma, não favorecem os giros que Lacan denomina 

de quatro discursos (DI CIACCIA, 2005).  

Segundo Lacan ([1969/1970]1992), os quatro discursos se fundam sobre os três modos 

de relacionamento apontados por Freud ([1937]1996) como impossíveis: governar (Discurso 

do Mestre), educar (Discurso do Universitário) e analisar (Discurso do Analista), aos quais 

Lacan acrescentou o fazer desejar da histérica (Discurso da Histérica). Conforme Di Ciaccia 
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(2005), a instituição também é um efeito da linguagem no homem que comporta, como limite 

e horizonte, esse impossível, posto que, para Lacan (1967/2003c), toda instituição, como 

formação humana, tem por essência refrear o gozo, o que, em última instância, porta também 

algo de impossível, na medida em que não é possível refrear todo o gozo. Adicionalmente, os 

discursos também consistem em uma forma de tratar e/ou aparelhar o gozo através da 

articulação significante, havendo, porém, nessa articulação, um resto que se desprega como 

perda (BERNARDES, 2003).  

Dessa forma, pode-se afirmar que é precisamente nesta dimensão da impossibilidade e 

da perda que discursos e instituição se articulam, pois ambos são marcados pela lógica do 

não-todo: não sendo possível refrear nem aparelhar todo o gozo. Além disso, a lógica do não-

todo se caracteriza pela incompletude do saber. Sendo assim, tanto os agentes dos discursos 

como das instituições respondem do lugar de não-todo saber, na medida em que não podem 

garantir a priori o alcance dos objetivos almejados.  

De acordo com Lacan ([1969/1970]1992), o Discurso do Mestre é o discurso 

dominado por um agente que, fazendo semblante de mestre (S1), encarna a lei e dirige-se ao 

outro, demandando-lhe um saber-fazer (S2). A partir dos acréscimos introduzidos por Lacan 

([1970/1971]2009) nos lugares da estrutura dos discursos, é possível afirmar que, no Discurso 

do Mestre, o bem que o mestre extrai do gozo é a mais-valia (a), o trabalho não contabilizado 

do escravo. Porém, o que fica velado como verdade é a própria divisão do mestre ($), que 

necessita do escravo para ser reconhecido como tal. 

O Discurso do Mestre foi sistematizado por Lacan a partir da dialética hegeliana do 

senhor e do escravo. De modo geral, essa dialética caracteriza a fundação do desejo humano, 

que só pode constituir-se enquanto tal ao ser reconhecido por outrem, também humano. 

Advém daí a máxima segundo a qual o desejo humano consiste no desejo de desejo, no desejo 

de que o seu desejo seja reconhecido pelo desejo do outro. Entretanto, este outro, ao 

reconhecer o desejo do primeiro, não terá o seu próprio desejo reconhecido e, portanto, será 

negado em sua humanidade, permanecendo como objeto coisificado. Assim, na dialética do 

senhor e do escravo, tem-se uma relação dissimétrica, na qual um submete o outro. 

Na visão de Lacan ([1964]1998), essa relação dissimétrica é também característica do 

processo de constituição subjetiva, no qual, pela operação de alienação, o infans fica 

assujeitado ao campo do Outro. A partir dessa articulação, torna-se possível afirmar que o 

Discurso do Mestre incorpora a função alienadora do significante, ao qual o sujeito está 

assujeitado (KYRILLOS NETO, 2007). Dessa maneira conclui-se que ao Discurso do Mestre 
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subjaz um fundo de alienação, na medida em que há uma alienação do escravo (S2) aos 

significantes produzidos pelo mestre (S1).   

Na prática cotidiana das instituições de saúde, é relativamente comum presenciar 

profissionais que põem em funcionamento o Discurso do Mestre, dizendo aos usuários dos 

serviços o que estes devem fazer, enunciando-lhes as normas de funcionamento da instituição 

e ordenando-lhes que as cumpra. A lei que perpassa essa relação ordena que, caso o usuário 

não cumpra estritamente com o que está instituído, será posto para fora, excluído da 

instituição. Desse modo, o agente do Discurso do Mestre no cotidiano das instituições de 

saúde põe os usuários a reproduzirem o modo de funcionamento da instituição – reprodução 

esta que ratificará a lei do próprio mestre. Tal reprodução é, assim, na lógica dos discursos, a 

própria produção do usuário que, ocupando o lugar de escravo, é convocado a produzir em 

favor do mestre.  

Em outras palavras, o Discurso do Mestre faz com que os atendidos pela instituição 

reproduzam o modus operandi ditado pelo mestre e será justamente essa reprodução que fará 

com que este modus operandi se perpetue, instituindo reiteradamente a lei que é do mestre, 

instituindo reiteradamente, portanto, o mestre neste lugar. Considero que essa reprodução é a 

mais-valia institucional, a expropriação feita pela instituição em relação ao usuário. É que, 

segundo Lacan ([1969/1970]1992), o verdadeiro mestre apenas quer que as coisas funcionem, 

e, sendo assim, seu agente legisla como o outro deve fazer para que elas continuem a 

funcionar de uma maneira que seja satisfatória para o mestre.  

Nesse sentido, as instituições que se fundam unicamente sobre tal discurso ou o têm 

como predominante promovem a segregação, na medida em que delimitam os que fazem a lei 

e os que a obedecem, e, em certo sentido, a alienação do sujeito aos significantes do Outro 

institucional. Além disso, o Discurso do Mestre responde à demanda institucional, na medida 

em que delimita o trabalho dos técnicos como sendo o de reafirmar uma ordem que funciona 

sobre o recalcamento da subjetividade (DI CIACCIA, 2005). No entanto, é necessário 

reconhecer que as instituições não podem prescindir completamente desse discurso, pois ele é 

o discurso que institui, que funda uma ordem necessária tanto para o funcionamento subjetivo, 

haja vista que é o discurso de fundação da linguagem e do inconsciente, como para o 

funcionamento social.  

A partir dessa perspectiva, é possível propor a seguinte leitura para o Discurso do 

Mestre no âmbito específico das instituições de saúde mental: 
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Discurso do Mestre: 

S1 → S2 

$   ∕∕   a 

    
   técnico legislador     →  usuário escravizado 
   alienação do sujeito // (re)produção do modus operandi 

Figura 6 – Leitura do funcionamento do Discurso do Mestre nas instituições de saúde mental. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desse modo, o Discurso do Mestre impõe dificuldades à prática analítica nas 

instituições na medida em que objetiva que as coisas funcionem de maneira previsível e, 

sendo assim, não favorece o advento do sujeito, que é radicalmente imprevisível. Além disso, 

levando em consideração que, na própria fórmula do Discurso do Mestre está inscrita uma 

impossibilidade de trabalhar com a fantasia do sujeito (a qual é representada pelo matema $ ◊ 

a), na medida em que na fórmula deste discurso $ e a estão separados por uma dupla barra, é 

possível propor que esse discurso não favorece a interpretação psicanalítica, posto que “[...] a 

fantasia é o pivô da interpretação” (PUGLIA, 1999, p.52). Cabe lembrar que a interpretação, 

em psicanálise, caminha pela via do equívoco e, nesse sentido, não funciona em nome de um 

saber preestabelecido, mas sim em função da realidade psíquica do analisante. 

Dessa maneira, no caso da instituição de tratamento para usuários de drogas em que 

foi realizada a presente pesquisa, pode-se pensar que há algo da lógica de funcionamento do 

Discurso do Mestre quando, através de palestras e orientações, alguns profissionais apregoam 

a perspectiva de tratamento da redução de danos, transformando-a em um imperativo que 

deve ser aplicado sobre todos os usuários de drogas.  

Nas situações em que isso acontece, é possível supor que a proposta da redução de 

danos funciona como um significante-mestre (S1) caro à instituição, uma espécie de palavra 

de ordem que acaba sendo oferecido aos usuários de drogas por alguns profissionais de saúde 

quando estes se sentem incapazes de responder às interpelações feitas pelo consumo abusivo, 

tal como as relatadas no capítulo anterior. No entanto, ao fazerem isso, tais profissionais 

acabam minando as possibilidades de escolha dos usuários e, consequentemente, as 

possibilidades de advento de um sujeito dividido que tenha de se responsabilizar pelo seu 

próprio gozo e que, a partir daí, poderá produzir sua significação singular para o mal-estar que 

o constitui.  

É nesse sentido que o discurso do mestre pode ser utilizado nas instituições de saúde 

mental de modo a ratificar os efeitos de demissão subjetiva gerados no cotidiano institucional. 

É importante, então, salientar que, no caso específico dos tratamentos oferecidos para usuários 

de drogas através da abordagem de redução de danos, algo pode ser considerado bastante 
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indicativo de certa submissão dos usuários aos significantes-mestres institucionais: é o fato de 

alguns pacientes de instituições de redução de danos chegarem a se tornar, eles próprios, 

redutores de danos – ou seja, assumindo a posição de S2, significado produzido a partir de S1. 

Nesses casos, pode-se pensar que muitos desses usuários, ao se converterem à prática da 

militância, acabam adotando uma postura, designada pelo mestre, que “[...] traz consigo a 

marca da dependência e da alienação, foracluindo totalmente a possibilidade de emergência 

dos significantes que representam o sujeito do inconsciente na singularidade de cada um” 

(KYRILLOS NETO, 2007, p.193).  

Na instituição pesquisada, também foram encontrados casos de pacientes que 

chegaram a se tornar, em algum momento, redutores de danos. Um dos casos desse tipo, que 

chegou, inclusive, a ser discutido em uma das reuniões clínicas da equipe ambulatorial, foi o 

de Maria, que, após um período prolongado de consumo intenso, passou a realizar algumas 

ações de redução de danos na comunidade em que reside.  

Porém, esta identificação com o significante-mestre da redução de danos implicou 

também a adoção de uma postura mais feminina por parte de Maria, em contraposição aos 

trejeitos masculinizados apresentados no período em que consumia drogas – durante os quais 

mantém relações homossexuais. Só que essa feminilização, bem como o papel de mediadora 

que passou a desempenhar na comunidade, mostra-se, em determinados momentos, como 

insuportável para ela, o que resulta em inúmeras recaídas.  

Dessa forma, Maria oscila entre a identificação com a posição de redutora de danos e a 

de consumidora violenta, do mesmo modo que vacila entre a posição sexual masculina e 

feminina, sem, no entanto, conseguir produzir os significantes-mestres singulares que a 

caracterizam enquanto sujeito. Sendo assim, pode-se considerar que o encontro de Maria com 

o significante-mestre redução de danos, tido por alguns técnicos como palavra de ordem na 

instituição, produziu um abalo identificatório que tem dificultado uma mudança de posição 

em relação a essa repetição-oscilação de gozo.  

Já no que diz respeito ao Discurso do Universitário, seu agente faz semblante de saber 

(S2) e aciona o outro a comparecer no lugar de objeto (a), objeto que será minuciosamente 

olhado, examinado e manipulado no intuito de gerar mais saber. Há, portanto, no Discurso do 

Universitário, um empuxo para a demissão subjetiva, na medida em que o outro a quem se 

dirige o agente desse discurso é colocado como objeto: objeto falado, objeto de saber, objeto 

de cuidados. Dessa forma, quando a instituição de saúde opera a partir da lógica do Discurso 
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do Universitário, há poucas possibilidades de os usuários se responsabilizarem pelas suas 

escolhas e pelo seu gozo. 

Além disso, o saber (S2) em posição de agente no cotidiano institucional fundamenta 

as práticas de ensino e de sugestão: os funcionários explicam ao usuário o que ele tem, 

sugerindo ou ensinando a este o que deve fazer. Mas esse ensino ou sugestão dificilmente dão 

conta do sofrimento do sujeito, que, dessa forma, fica dividido, esfacelado, produzido como 

rebotalho, preocupado apenas em cumprir regras. É possível pensar que esse esfacelamento 

do sujeito em alguns momentos produz furos na instituição, os quais são representados pelos 

casos que desafiam o saber instituído pelos serviços: aqueles que não respondem da forma 

esperada pela instituição, os que põem a equipe em dúvida acerca do diagnóstico, etc. Sendo 

assim, proponho a seguinte leitura para o Discurso do Universitário nas instituições de saúde: 

 

Discurso do Universitário: 

S2  → a 
S1   ∕∕   $ 

 
  técnico sabedor   →   usuário astudado 
  mestre do saber  //  sujeito como rebotalho 

Figura 7 – Leitura do funcionamento do Discurso do Universitário nas instituições de saúde mental. 

  Fonte: Elaboração própria.       

 

Desse modo, o Discurso do Universitário visa fundamentalmente o sentido, sentido 

este que é delimitado a partir de um saber a priori do técnico de saúde e não a partir da escuta 

clínica daquele que vem demandar tratamento. Nessa perspectiva, a principal consequência da 

prevalência do Discurso do Universitário no cotidiano institucional acaba sendo que o sujeito 

a quem tal técnico “sabedor” se dirige terá sua fantasia tamponada em prol da colocação de 

outro saber em seu lugar, o que fará com que a castração e divisão do sujeito sejam 

acobertadas por novos significantes mestres (S1) carregados de significações (PUGLIA, 

1999). 

Nesse sentido, o Discurso do Universitário faz obstáculo à prática psicanalítica na 

medida em que, segundo Jorge (2002), a sugestão impede a transferência do saber 

inconsciente. A posição de semblante de saber, ocupada pelo lugar de agente do Discurso do 

Universitário, ao operar na certeza, produz obstáculos para o advento do sujeito, pois, ao 

invés de possibilitar que o sujeito fale, este discurso faz dele um objeto falado, falado pelos 

especialistas que julgam “tudo” saber acerca dos seus sintomas.  

No caso da instituição em que foi realizada a presente pesquisa, é possível pensar no 

Discurso do Universitário quando alguns de seus profissionais de saúde colocam-se na 
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posição de técnicos que tudo sabem acerca das práticas de intoxicação. Essa posição se faz 

presente nos momentos em que esses profissionais põem-se a explicar para os usuários os 

efeitos causados pelas substâncias psicoativas, os perigos envolvidos na forma como tais 

substâncias são utilizadas, as dosagens que causam risco à vida, etc., sugerindo ou ensinando 

quais seriam as maneiras corretas de os usuários procederem.  

Contudo, esses procedimentos têm caráter pedagógico, na medida em que, através 

deles, os técnicos de saúde ensinam e convencem os usuários sobre o que um determinado 

saber (psiquiátrico, psicossocial, etc.) tem a dizer sobre o seu caso. Além disso, é necessário 

frisar que tais procedimentos não dão conta do sujeito dividido por seu gozo – gozo este que 

está atrelado às práticas de intoxicação e do qual o sujeito muitas vezes não consegue 

prescindir sem que haja um trabalho de retificação subjetiva que permita o questionamento da 

escolha pela droga.  

Também é possível pensar na lógica do Discurso Universitário na defrontação com 

casos que fazem o movimento de furar o saber médico. Como exemplo disso, cito o caso de 

um rapaz que usava vários tipos de drogas e, em decorrência disso, se envolveu com 

problemas legais. Ele procurou a instituição solicitando que esta lhe fornecesse um 

documento atestando que ele estava em acompanhamento psicológico, a fim de fornecer à 

Justiça, e acabou passando pelo setor de acolhimento.  

Porém, ao conseguir apenas um atestado de comparecimento e não de 

acompanhamento, foi embora sem sequer se engajar em alguma modalidade terapêutica. Na 

discussão clínica acerca desse caso, um dos membros da equipe afirmou: “Ele não 

compreendeu que podia ter mais do que um atestado de comparecimento”, ao que a 

responsável pelo acolhimento do rapaz acrescentou: “Ele não compreendeu que precisava de 

mais do que um simples atestado”.  

Dessa forma, a suposição da equipe do ambulatório da instituição pesquisada é a de 

que esse usuário apenas estava interessado nos benefícios legais que a inserção em uma 

instituição de saúde lhe poderia oferecer. Neste recorte de caso, pode-se pensar que foi o 

próprio usuário que tentou introduzir o Discurso do Universitário na instituição, na medida 

em que queria, ele próprio, se servir da burocracia institucional que obriga as instituições de 

saúde a fornecerem atestados de comparecimento, independentemente do fato de este 

comparecimento significar ou não uma demanda de tratamento. No entanto, por outro lado, 

levando em consideração a fala da profissional responsável pelo acolhimento segundo a qual 

o usuário não compreendeu que precisava de mais, também é possível supor, neste fragmento 
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específico, certa posição de saber a priori que se aproxima da do agente do Discurso do 

Universitário. 

Diante do que foi exposto até aqui, é possível concluir que o Discurso do Mestre e o 

Discurso do Universitário são discursos que pretendem oferecer um atendimento igual a todos 

os usuários, baseados na máxima dos direitos iguais para todos. São, portanto, discursos que 

se podem articular à lógica da reabilitação psicossocial, que visa à promoção dos direitos 

universais e ao resgate da cidadania. Entretanto, esse atendimento igual pretende abolir 

qualquer diferença, abolindo, portanto, o sujeito, que é sempre singular. Contrariamente, o 

Discurso do Analista visa privilegiar a expressão própria do sujeito, possibilitando que este 

possa ser posto no centro do dispositivo institucional.  

Além disso, os Discursos do Mestre e do Universitário favorecem a burocracia 

institucional, presente nos formulários, avaliações, relatórios, estatísticas, etc., com a qual 

inevitavelmente o psicanalista inserido na instituição se depara. Segundo Dutra e Ferrari 

(2007), o analista não pode se esquivar dessa burocracia institucional. Sendo assim, um dos 

desafios que ele enfrenta quando inserido em uma instituição, é conseguir lidar com essa 

burocracia sem, no entanto, abrir mão da ética da psicanálise. 

Por sua vez, o Discurso da Histérica tem na posição de agente um semblante de sujeito 

que, ao tomar o outro como mestre, dirige a ele sua demanda insatisfeita de cura do sintoma. 

No lugar de dominante do Discurso da Histérica, o sujeito tem valor de sintoma que pede 

decifração e, para tanto, se dirige ao mestre.  

Só que o Discurso da Histérica porta um engodo, pois seu agente “[...] quer que o 

outro seja um mestre que saiba muitas e muitas coisas, mas que não saiba demais” (LACAN, 

[1969/1970]1992, p. 122). Então, o agente do Discurso da Histérica institui um mestre que, se 

se acreditar nesse lugar, será deposto. Dessa maneira, indico a seguinte leitura para o Discurso 

da Histérica no contexto das instituições de saúde: 

 

Discurso da Histérica: 

$ → S1 

a  ∕∕  S2 

 
  usuário em sofrimento → mestre 
sintoma causa de gozo  //  saber supostamente curativo 

Figura 8 – Leitura do funcionamento do Discurso da Histérica nas instituições de saúde mental. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nesse sentido, também é possível pensar que os casos que fazem furo na instituição 

remetem a algo da estrutura do Discurso da Histérica, na medida em que tais casos depõem o 
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mestre e o seu saber. Desse modo, por mais que o psicanalista na instituição vise promover 

uma histericização do discurso, ele não deve objetivar a permanência exclusiva do Discurso 

da Histérica (DI CIACCIA, 2005). 

Além disso, pode-se aproximar o Discurso da Histérica à lógica da demanda e do 

sintoma e, sendo assim, no contexto institucional, o Discurso da Histérica tende a estar muito 

mais do lado dos usuários que demandam atendimento do que do lado dos técnicos. Mas é 

possível ainda pensar que há alguns dispositivos institucionais que podem favorecer a 

emergência do Discurso da Histérica do lado dos profissionais de saúde. A esse respeito, cabe 

ressaltar o ponto de vista de Kyrillos Neto (2007), segundo o qual os trabalhadores de saúde 

mental que atuam em instituições tendem a assimilar os saberes deste campo na posição 

discursiva da histérica, reproduzindo-os para os usuários dos serviços na posição discursiva 

do mestre.  

No caso da instituição na qual ocorreu a presente pesquisa, além deste modo de 

emergência do Discurso da Histérica, entendo que a manifestação desse discurso é 

possibilitada também pelo dispositivo das discussões de casos clínicos, em que os 

profissionais apresentam-se divididos quanto ao diagnóstico e precisam fazer a própria equipe 

trabalhar para que seja produzido um saber a partir do que pôde ser recolhido do sujeito. 

Dessa forma, o saber produzido nas discussões de caso, se guiado pela lógica do Discurso da 

Histérica, tende a ser radicalmente diferente do saber veiculado no Discurso do Universitário, 

o qual se caracteriza por ser um saber a priori e exterior ao sujeito. 

Tal entendimento é explicado porque, quando as discussões de caso são regidas pelo 

Discurso do Universitário, entra-se na lógica que caracteriza as equipes multiprofissionais, 

nas quais cada profissional apresenta-se como um especialista da sua área que irá responder às 

questões sobre os casos a partir dos seus conhecimentos acumulados (DI CIACCIA, 2005). 

Diferentemente, quando tais discussões são orientadas pelo Discurso da Histérica, entra-se na 

lógica da “prática entre vários”, na qual cada membro da equipe responde de um lugar de 

deserto de saber, da posição de quem opera com o saber do paciente e não com um saber 

sobre o paciente.  

Outro discurso que impõe obstáculos ao tratamento analítico nas instituições de saúde 

é o Discurso do Capitalista. A respeito das incidências do Discurso do Capitalista no contexto 

institucional, Lima e Araújo (2005) advertem que, especialmente no caso das instituições de 

saúde pública, é possível perceber que esse discurso tenta submeter as instituições ao império 

de suas leis. Depreende-se, desse modo, que Lacan ([1966]2001, p.14) já havia previsto esta 
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realidade quando afirma que “[...] se a saúde torna-se objeto de uma organização mundial, vai 

tratar-se de saber em que medida ela é produtiva. O que o médico poderá opor aos 

imperativos que fariam dele empregado dessa empresa universal da produtividade?”.  

Na atualidade, é possível estender esta condição de empregado/proletário não só aos 

médicos, mas a todos os profissionais de saúde, dos quais é exigido o preenchimento de uma 

papelada cada vez maior para fins de controle estatístico e avaliação da produtividade. Além 

disso, cada vez mais subsiste uma crença de que o provimento da saúde nos serviços públicos 

corresponde ao fornecimento de medicamentos, o que evidencia a ilusão de extirpar o mal-

estar na civilização pela inserção da medicalização na vida social.  Dessa forma, “[...] fecha-se 

o circuito do discurso capitalista: o paciente vai à instituição clamar seu direito à saúde sob a 

forma de remédios, e a instituição, ao fornecê-los, mantém-se impotente em sua função de 

tratamento” (LIMA; ARAÚJO, 2005, p.166).  

Sendo assim, proponho a seguinte leitura para o funcionamento do Discurso do 

Capitalista nas instituições de saúde mental: um sujeito medicalizado, submetido às leis de 

produção do mercado capitalista, consome os gadgets recomendados pelos profissionais de 

saúde, em uma relação de curto-circuito que não deixa espaço para a emergência do sujeito. 

 

Discurso do Capitalista: 

 

 

 

Figura 9 – Leitura do funcionamento do Discurso do Capitalista nas instituições de saúde mental. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os efeitos desse discurso também puderam ser verificados na instituição em que foi 

realizada a presente pesquisa, na medida em que uma queixa bastante presente entre alguns 

profissionais de saúde que nela trabalham é que muitos usuários de drogas procuram o serviço 

unicamente no intuito de obter medicamentos psicotrópicos que podem ser usados em práticas 

de intoxicação. Nesse sentido, muitos usuários comparecem ao serviço na dimensão de 

consumidores, buscando a obtenção de gadgets, sem apresentar nenhuma confiança nos 

significantes – o que se traduz pelo usual desinteresse destes em qualquer tipo de terapia pela 

fala. 

Como exemplo disso, é possível citar o caso de uma usuária que vinha com 

regularidade à instituição, mas não permanecia nos atendimentos clínicos e apenas 

comparecia às consultas médicas. Após um tempo, a equipe ficou sabendo que ela vendia as 

$ S2

S1 a

sujeito medicalizado proletários da saúde

leis de produção gadjets
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receitas que lhe eram entregues, a fim de favorecer o acesso de certos usuários de psicoativos 

a substâncias que, dependendo da dose consumida, também possuem efeitos entorpecentes.  

A esse respeito, Lacan ([1974]1993) adverte que o único discurso capaz de fazer frente 

ao Discurso do Capitalista é o Discurso do Analista, na medida em que este é a única forma 

de tratamento do mal-estar que considera o outro como sujeito. De fato, segundo Lacan 

([1969/1970]1992), o agente do Discurso do Analista (a) é o único que toma o outro como um 

sujeito ($), sendo capaz de fazê-lo produzir novos significantes mestres (S1), relançando assim 

a cadeia significante e descortinando um saber (S2) na posição de verdade – verdade que é 

escondida e mascarada por todos os discursos e que o Discurso do Analista revela em todas as 

suas dimensões: a verdade da falta, que está inscrita em cada sujeito a partir do momento em 

que se constitui como tal. Dessa maneira, escutar a singularidade do sujeito e de seu gozo 

implica assumir o lugar de agente do Discurso do Analista. 

Como dito anteriormente, o agente do Discurso do Analista faz semblante de objeto a 

em sua dupla acepção: objeto causa de desejo e objeto dejeto. Assim, o agente do Discurso do 

Analista (a) parte do real para fazer o sujeito do inconsciente ($) produzir os significantes-

mestres (S1) da sua história, fazendo-o emergir como sujeito do desejo em sua singularidade. 

Por esse motivo, Lacan (1972) refere-se ao discurso analítico como um uso um pouco melhor 

do significante como um, ou seja, do significante-mestre (S1), na medida em que o Discurso 

do Analista usa-o a fim de promover um deslizamento da cadeia significante que constituiu o 

sujeito. Dessa maneira, é possívrl pensar a seguinte leitura para o Discurso do Analista nas 

instituições de saúde: 

                   

Discurso do Analista: 

a → $ 
 S2  ∕∕  S1 

 
semblante de objeto a → sujeito do inconsciente 
saber não-todo      // significantes mestres da história do sujeito 

Figura 10 – Leitura do funcionamento do Discurso do Analista nas instituições de saúde mental. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim, é fazendo operar o Discurso do Analista que o psicanalista promove a 

transmutação da demanda com que chegam os usuários às instituições em desejo, 

promovendo a implicação subjetiva. A implicação subjetiva acontece quando o sujeito 

começa a se responsabilizar pela desordem de que se queixa, percebendo que, além de 

contribuir para que ela se apresente como tal, também obtém, a partir dela, o que Freud 

([1905]1996c) chama de ganho secundário do sintoma, e Lacan ([1962/1963]2005) denomina 
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de gozo. Sendo assim, a implicação subjetiva divide aquele que se queixa, possibilitando que 

este venha a ocupar a posição de agente do Discurso da Histérica. E será a partir da 

histericização do discurso que se inscreverá uma possibilidade de mudança de posição do 

sujeito em relação ao seu sintoma. 

O Discurso do Analista é o avesso do Discurso do Mestre. Assim, para que o analista 

opere desse lugar, ele não pode se portar como um mestre dentro da instituição, pois, da 

posição de mestre, ele falha como analista. Nesse sentido, se o Discurso do Mestre porta 

alguma relação com a alienação, pode-se ponderar que o Discurso do Analista trabalha com a 

separação (KYRILLOS NETO, 2007; LARA Jr.; RIBEIRO, 2009), na medida em que, à luz 

desse discurso, apenas é possível vislumbrar o sujeito no lugar onde a falta aparece. Isso 

porque, para que o sujeito dividido possa comparecer, é preciso que o profissional venha a 

faltar, não se apresentando como consistente nem pleno de saber, na medida em que não 

possui todas as respostas sobre a vida do sujeito.  

O Discurso do Analista também não parte de um saber nos moldes do saber científico, 

que se pretende totalizante, como o Discurso Universitário. Entretanto isso não significa que o 

analista deve recusar todos os outros discursos. Pelo contrário, a tarefa do psicanalista na 

instituição é dialogar com os outros discursos que circulam nesse campo, sustentando um 

lugar e um discurso específicos para a psicanálise. Pois a psicanálise “[...] se sustenta da 

circulação dos discursos entre si, responsáveis que são pela construção dos laços sociais e das 

suas práticas” (TEIXEIRA, 2011, p.102). Dessa maneira, um psicanalista vai a uma 

instituição ofertar o discurso analítico, sem, no entanto, engessá-lo: é justamente isso que o 

diferencia dos outros profissionais inseridos na instituição (GURGEL, 1996).  

Ao ofertar o discurso analítico, o analista torna-se capaz de criar um espaço para 

operar com a dimensão subjetiva, acolhendo as demandas que chegam, suportando os outros 

discursos e mantendo a especificidade da psicanálise. Segundo Bastos (2009, p.11), é 

precisamente “[...] esta a função do psicanalista na instituição, qual seja, dialetizar a demanda 

e, assim, poder fazer girar os discursos”.  

Sendo assim, a partir da teoria dos discursos de Lacan, o lugar do psicanalista na 

instituição é o de responder às solicitações da estrutura e favorecer os giros discursivos. Na 

verdade, as instituições que se baseiam em um único dos discursos têm muito mais efeitos 

negativos do que positivos, dentre eles, a instauração de um discurso universal e totalitário 

(DI CIACCIA, 2005). Dessa maneira, o que a psicanálise nos ensina não é impor um discurso 

em relação aos demais, mas, pelo contrário, “[...] localizar com justeza os diferentes discursos 
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e pôr em prática o giro de um ao outro. Se uma instituição deseja fazer referência à 

psicanálise é para permitir a circulação desses discursos e não para impor o significante 

analítico para quem não o solicitou” (DI CIACCIA, 2005, p.24). 

É fato que o psicanalista precisa lidar com os efeitos de circulação desses discursos 

também na sua prática de consultório privado, haja vista que mesmo aí existe uma 

impossibilidade estrutural de ele permanecer unicamente no Discurso do Analista, na medida 

em que não é possível estar o tempo inteiro fazendo semblante de objeto a. Isso seria 

insuportável tanto para o analisante como para o próprio psicanalista. Porém, nas instituições, 

devido ao fato de o analista estar em meio a diversos profissionais, a circulação dos discursos 

é muito mais intensa, e a dificuldade de fazer operar o Discurso do Analista é ainda maior, 

uma vez que este discurso dificilmente tem lugar na instituição, por ser um discurso que 

rompe com a lógica do instituído, visando promover mudanças em um dispositivo tão pouco 

afeito às mudanças como o dispositivo institucional. 

É importante salientar que, nas instituições de saúde mental que atendem, 

primordialmente, pacientes psicóticos, neuróticos graves, toxicômanos ou alcoolistas os giros 

discursivos requerem um cuidado ainda maior, na medida em que a predominância de um 

discurso pode funcionar como injunção ao ato, desestabilizando o paciente e favorecendo uma 

forte atuação ou até uma passagem ao ato (RINALDI, 2005). Este é um dos motivos pelos 

quais tais situações clínicas “[...] demandam uma resposta social, em termos institucionais, 

que um analista na solidão do seu consultório não poderia dar” e, assim, “[...] umas 

instituições de cuidado têm a função social de responder a esses fenômenos clínicos, 

acolhendo-os e colocando-os sob proteção” (RINALDI, 2005, p.103).  

Como exemplo da possibilidade de circulação do Discurso do Analista na instituição 

de redução de danos em que se realizou a presente pesquisa, cito o caso clínico de Marco, um 

usuário de drogas que chegou à instituição demandando um tratamento que lhe possibilitasse 

a abstinência total das substâncias psicoativas – demanda esta que não era propriamente dele, 

mas sim de uma igreja evangélica na qual ele estava engajando-se e que possui uma postura 

radical contra o uso de drogas. Nesse sentido, pode-se associar esta posição com a qual Marco 

se apresentou em um primeiro momento com o Discurso da Histérica, na medida em que seu 

engajamento na igreja fazia com que ele se colocasse na posição de submetido (S2) a esse 

Outro todo poderoso (Deus), colocado como S1.  

E era dessa mesma posição que Marco convocava a praticante de psicanálise que o 

atende, cobrando-lhe que esta lhe impusesse a lei da abstinência. Porém, ao não responder 
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deste lugar de mestria ao qual era convocada, questionando a própria demanda de abstenção 

apresentada por Marco e fazendo operar o desejo do analista enquanto lugar vazio (a), a 

profissional que atende Marco possibilitou que ele começasse a se responsabilizar pelas suas 

escolhas, iniciando um movimento de interrogar a própria igreja a qual ele se encontrava tão 

subjugado. Na leitura da equipe da instituição, é este movimento de questionamento que 

permitirá a Marco fazer uma escolha própria, o que lhe possibilitará responsabilizar-se pelo 

seu gozo. Esse pequeno fragmento pode ser considerado um exemplo de como é a partir do 

Discurso do Analista que se pode “[...] deduzir uma aposta no tratamento dos sintomas 

produzidos pelo Discurso do Capitalista, tais como as toxicomanias” (QUINET, 2006, p. 63).  

Considero esse caso bastante elucidativo da afirmação segundo a qual a especificidade 

da psicanálise quando inserida em uma instituição pública de saúde mental reside muito mais 

na tática do que na estratégia (GROSSI, 2001). Entretanto, enquanto a estratégia consiste no 

próprio manejo a ser realizado ao longo do tratamento, o qual se refere inevitavelmente ao 

manejo da transferência enquanto condição indispensável para a instauração do dispositivo 

analítico, a tática consiste na arte de empregar as tropas no campo de batalha, abrindo espaço 

para a ação do analista no trabalho, no um a um da transferência – ação que, no trabalho em 

análise, toma a forma de uma interpretação. Nesse sentido, o Discurso do Analista pode ser 

tomado como um balizador para o praticante da psicanálise, uma vez que orienta como o 

psicanalista, mesmo quando inserido no afã universalizante da saúde pública, pode dirigir-se 

ao outro como sujeito, trabalhando com a dimensão da singularidade e operando com os 

pilares da psicanálise.  
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6 SUJEITO, GOZO E ÉTICA DA PSICANÁLISE: IMPLICAÇÕES PARA OS 

TRATAMENTOS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DE DROGAS  

 

 

O estudo do fenômeno do uso de drogas e das suas diferentes modalidades de 

tratamento tem revelado cada vez mais a importância de se levar em consideração o sujeito 

que recorre às substâncias psicoativas e o gozo atrelado às práticas de intoxicação (CONTE, 

2004; TOROSSIAN, 2004). A ideia de que, ao consumo de substâncias psicoativas, subjaz 

um sujeito que faz uma escolha pela via da intoxicação e que consegue extrair desta prática 

um gozo, remete inequivocamente ao campo psicanalítico. É que, para a psicanálise, sujeito e 

gozo são concebidos como indissociáveis na medida em que o que caracteriza a singularidade 

de cada sujeito é a idiossincrasia do seu modo de gozo – gozo este que, de acordo com Lacan 

([1972/1973]1985), é marcado ao mesmo tempo por uma impossibilidade e por um 

imperativo, o que demonstra seu caráter paradoxal. 

Sendo assim, na perspectiva psicanalítica, considerar o sujeito e o gozo implicados nas 

práticas de intoxicação significa sustentar uma postura consonante com a ética da psicanálise, 

a qual se caracteriza por ser uma ética do bem-dizer e se opõe ao que Lacan 

([1958/1959]1995) chama de ética do bem-estar. Nesse sentido, neste capítulo, serão 

analisadas as possibilidades de inserção do sujeito do inconsciente, do gozo e da ética do 

bem-dizer nos tratamentos oferecidos aos usuários de drogas e, particularmente, no 

ambulatório de uma instituição de tratamento que é orientada pela abordagem da redução de 

danos. Acredito, pois, que é apenas a partir da análise de como essas dimensões são 

contempladas nos diferentes dispositivos clínicos que compõem o ambulatório da instituição 

locus da pesquisa que será possível avaliar em que medida a psicanálise tem lugar nesse 

contexto. 

 

  

6.1 DE QUAL SUJEITO SE TRATA? 

 

 

A indissociabilidade existente entre os conceitos de sujeito e de gozo no referencial 

psicanalítico lacaniano indica que a concepção de sujeito sustentada pela psicanálise é 

radicalmente diferente da adotada por outros campos de saber, nos quais se supõe haver uma 
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equivalência com a noção de indivíduo. Considerando que o vocábulo latino individuum 

provém do termo grego atomos, deduz-se que indivíduo significa coisa materialmente 

indivisível. Portanto, do ponto de vista etimológico, o termo indivíduo denota alguém que é 

uno, indivisível e, consequentemente, coincide consigo mesmo. Tal acepção é profundamente 

destoante do que se entende como sujeito em psicanálise, pois este é concebido como 

marcado, desde a sua constituição, por uma divisão que o acompanhará por toda a vida e que 

se manifestará independentemente da sua vontade.  

Por sua vez, o termo sujeito é originário do léxico filosófico e provém do vocábulo 

grego hypokeimenon, cuja acepção foi inicialmente estabelecida por Aristóteles como sendo 

aquilo que está na base, que porta ou é suporte de, podendo ser também traduzido por 

substância ou substrato subjacente. Posteriormente, na filosofia moderna, essa expressão 

passou a indicar o ser do homem enquanto todo, resultante da união do corpo com a alma, 

designando, assim, a estrutura formal da subjetividade inaugurada por Descartes ([1641]2004) 

como o argumento fundamental do racionalismo. Assim, o enunciado cartesiano “penso, logo 

sou” deu origem ao sujeito do pensamento e, por conseguinte, à ideia de subjetividade 

moderna, a qual se refere ao sujeito do pensamento racional, visto que Descartes considerava 

o pensamento como condição para a existência do homem. A subjetividade cartesiana 

caracteriza-se, então, por uma substancialidade que se materializa através da razão.  

Essa concepção de uma subjetividade fixa se prolongou através da história da filosofia 

ocidental e só foi colocada em questão pela primeira vez com Hegel ([1807]2002). Esse 

filósofo propôs que, como o ser humano não nasce enquanto tal, precisa constituir sua 

humanidade através de uma luta por reconhecimento, a partir da qual só pode ser afirmado 

como humano se for reconhecido por outrem, o qual, ao reconhecer a humanidade do 

primeiro, nega a sua própria. Sendo assim, para Hegel, é devido à não existência de uma 

substância que garanta ao homem o seu fundamento humano que este precisa inserir-se na 

relação com os seus semelhantes, lutando para ser reconhecido enquanto senhor e arriscando a 

sua vida, que é originariamente animal, em função de seu desejo humano – o qual, na 

perspectiva hegeliana, é sempre desejo de desejo ou desejo de reconhecimento.  

De forma semelhante à concepção hegeliana, também para a psicanálise o ser humano 

não nasce sujeito e, sendo assim, precisa constituir-se enquanto tal. Lacan (1964/1998) 

igualmente considera, como Hegel, que esta constituição subjetiva provém de uma batalha. 

Contudo, na perspectiva lacaniana, tal batalha acontece não entre semelhantes, mas entre dois 

campos distintos: o campo do infans e o campo do Outro.  
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O infans é o falasser, indivíduo empírico ainda não afetado pela linguagem. Já o 

Outro, grafado com inicial maiúscula, refere-se justamente a uma estrutura que é anterior e 

exterior ao infans e que instaura a dimensão simbólica da linguagem. Este Outro, tesouro de 

significantes, preexiste ao sujeito, mas é o campo de onde advêm todas as significações 

possíveis que irão sobredeterminá-lo. É por essa razão que Lacan ([1966]1998b) afirma que o 

sujeito ($) é o que é representado por um significante (S1), advindo do campo do Outro, para 

outro significante (S2), o qual se inscreve no campo do infans – sendo que, nesta 

representação de um significante a outro, há algo que se desprega como resto não 

representável (a)
27

. É nesse sentido que compreendo a afirmação de Teixeira (2004, p.66), 

segundo a qual, Lacan situou “[...] o sujeito na condição de assujeitado ao significante 

localizado no campo do Outro e o Outro como marcado pela falta de um significante”.     

Através do processo de constituição subjetiva, o sujeito se separa parcialmente do 

campo do Outro, o qual adquire estatuto de objeto e passa a comparecer para o sujeito apenas 

na condição de objeto a (TEIXEIRA, 2004). A partir daí, estrutura-se o matema da fantasia ($ 

◊ a), no qual o sujeito do inconsciente fica definido em função desse objeto que, de acordo 

com Fink (1998), pode ser entendido como o último indício da unidade outrora existente entre 

o campo do infans e o campo do Outro, ou, em outras palavras, como algo do Outro ao qual o 

sujeito se agarrou e preservou na fantasia a fim de obter uma sensação de ser que lhe garante a 

existência. Isso significa que, na perspectiva lacaniana, o objeto a é, em certo sentido, o 

sustentáculo do sujeito.  

Sendo assim, a concepção de sujeito para a psicanálise, apesar de ter surgido a partir 

do construto filosófico, não é a mesma da filosofia. Segundo Garcia-Roza (2000), é possível 

dizer que o conceito psicanalítico de sujeito ao mesmo tempo se aproxima e se diferencia do 

sujeito da subjetividade moderna inaugurado pelo Cogito cartesiano; aproxima-se porque o 

sujeito da psicanálise também é um sujeito de pensamento e distingue-se porque este 

pensamento, para a psicanálise, é inconsciente. Nesse sentido, é possível pensar que a 

psicanálise de certa forma subverte o sujeito metafísico da filosofia cartesiana, pois este, na 

medida em que é sujeito do pensamento racional, significa autoconsciência e mestria, 

enquanto o sujeito do pensamento inconsciente significa o sujeito como escravo e não como 

mestre (SOLER, 1997). Escravo de um saber não sabido, um saber que ao mesmo tempo se 

revela e se esconde: o saber do inconsciente, estruturado a partir do campo do Outro.    

                                                
27 A utilização dos símbolos S1, S2, $ e a nesta parte do texto justifica-se para demonstrar a afirmação lacaniana 

segundo a qual o Discurso do Mestre é o discurso de fundação do sujeito do inconsciente. 
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Assim, o sujeito do inconsciente não pode ser concebido através de um estatuto 

ontológico e não contempla a noção de indivíduo, de pessoa e nem mesmo a de eu. Ou seja, o 

sujeito do inconsciente não é substancial. Pelo contrário, apenas se manifesta como efeito 

pontual e evanescente da linguagem. E, segundo Rinaldi e Lima (2006, p.58), é justamente 

isso que a clínica psicanalítica nos revela, isto é, “[...] que o sujeito é efeito de uma estrutura, 

a da linguagem, que recorta seu corpo e é índice do modo de resposta de cada sujeito ao real 

da falta no Outro”. 

Em perspectiva semelhante, de acordo com Kaufmann (1996, p.502), o sujeito de que 

se trata para a psicanálise “[...] é o momento de eclipse que se manifesta num equívoco”. 

Esses equívocos são os fenômenos da linguagem, as descontinuidades e interstícios do 

discurso e a maneira particular como este discurso se articula para cada um (RINALDI; 

CABRAL; CASTRO, 2008). Nesse sentido, o sujeito não é autônomo: é estruturalmente 

alienado ao Outro – o que se evidencia quando o eu tropeça.  

Assim, o sujeito aparece através das manifestações do inconsciente, as quais são 

concebidas como tropeços do eu, haja vista que, via de regra, as instâncias censoras do 

psiquismo mantêm o inconsciente em suspensão. Porém, paradoxalmente, o efeito dessa 

censura é o surgimento escamoteado de uma verdade que aparece nos sonhos, atos falhos, 

sintomas e associações livres (ALBERTI, 2008). E essas manifestações do inconsciente 

consistem em “[...] indicadores da ordem de funcionamento do sujeito” (PALMA; JARDIM; 

OLIVEIRA, 2011, p.122), sendo justamente o que possibilita que a realidade psíquica seja 

apreendida através da fala.  

Essas especificações acerca do sujeito da psicanálise são necessárias em função do 

fato de que não é apenas o referencial psicanalítico que utiliza os termos sujeito, 

subjetividade, subjetivo, etc. Pelo contrário, muitos outros campos de saber fazem uso destas 

terminologias. Todavia, o que estou querendo salientar é que nenhum desses outros campos 

toma como referência o sujeito do inconsciente de que trata a psicanálise. E a consequência 

disso no âmbito da saúde mental é que cada campo propõe uma oferta de tratamento que não 

equivale à oferta psicanalítica posto que as demais ofertas visam outro „sujeito‟. 

Sendo assim, a despeito da descoberta freudiana de que o sujeito do inconsciente 

manifesta-se apesar das censuras que lhe são impostas, o que se observa cotidianamente nas 

atuais práticas de saúde mental é que tal sujeito é frequentemente eclipsado pelo cidadão dos 

direitos universais preconizado pela abordagem político-social do sofrimento psíquico, tão em 

voga nos novos serviços de saúde mental. No entanto, o que se tem percebido através da 
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análise dessas práticas político-sociais é que a noção de cidadão preconizada pelas atuais 

políticas de saúde mental não é capaz de tamponar o sujeito de que trata a psicanálise 

(KYRILLOS NETO, 2007). 

Desse modo, é possível concluir que, para que este sujeito do inconsciente ao qual a 

psicanálise se refere possa advir nas práticas de cuidado existentes nas novas instituições de 

saúde mental, não são suficientes as práticas de reabilitação psicossocial que visam o aumento 

da contratualidade dos usuários de tais serviços. Paralelamente a essas ações, o que se tem 

mostrado imprescindível é a existência de uma escuta clínica que produza efeitos subjetivos e 

que seja capaz de favorecer um reposicionamento do paciente ante as desordens de que se 

queixa.  

Nessa perspectiva, para a psicanálise, a escuta consiste em um instrumento 

fundamental da clínica na medida em que possibilita a emergência do não-dito, do não-óbvio, 

do que está mais além do enunciado e que, sendo assim, aponta para o sujeito do inconsciente. 

Mas, para que a escuta possa possibilitar o acesso ao saber inconsciente, fazendo aparecer, ora 

em palavras, ora em ato, o sujeito da psicanálise, ela não pode ser uma escuta qualquer: 

precisa ser uma “[...] escuta da articulação significante inconsciente, na qual o sujeito se 

produz” (RINALDI, 2005, p.144). Ou, em outras palavras, precisa “[...] causar uma fala 

específica, uma fala implicada, que se constitui como tal a partir da transferência, endereçada 

ao analista como suposto-saber do mal-estar do sujeito” (PALMA; JARDIM; OLIVEIRA, 

2011, p. 119). 

Entretanto, conforme referido anteriormente, nas atuais instituições de saúde mental, 

esse tipo de escuta é cada vez mais rara, o que tem resultado em um embotamento do sujeito 

do inconsciente. Como apontado acima, o elemento necessário tanto para a escuta 

psicanalítica como para a fala implicada é o estabelecimento da transferência, pois é ela que, 

ao promover o deslizamento da cadeia significante, convida o sujeito do inconsciente a falar 

(PALMA; JARDIM; OLIVEIRA, 2011). No entanto, o manejo da transferência não é algo 

devidamente valorizado em outros campos de saber alheios à psicanálise, como é o caso, por 

exemplo, da saúde pública. Tal fato tem dificultado a emergência do sujeito do inconsciente 

nas práticas de atenção à saúde mental existentes na atualidade. 

Ainda acerca da transferência, é importante pontuar que, de acordo com Lacan 

([1967]2003b), seu estabelecimento não é função do analista e sim do analisante. Isto se 

deduz do fato de que, novamente segundo Lacan ([1966]1998f), o pivô da transferência é o 

sujeito suposto saber, que consiste no engano subjetivo do analisante em supor que há um 
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saber, do lado do analista, acerca do seu infortúnio. E é esta suposição de saber que faz com 

que o analisante demande ao analista uma resposta para suas questões.  

Mas, levando em consideração o alerta de Quinet (2002, p.29) segundo o qual toda 

demanda é demanda de amor, pode-se concluir que “[...] sua finalidade, como a de todo amor, 

não é o saber, e sim o objeto causa de desejo”. Esta é uma das razões pelas quais o praticante 

da psicanálise, ao deparar-se com esta demanda de cura que lhe é dirigida pelos seus 

pacientes, seja no consultório ou no âmbito institucional, não deve simplesmente tentar 

satisfazê-la, posto que ela é, por definição, insaciável. Sendo assim, na perspectiva 

psicanalítica, operar com a demanda consiste em manejá-la, apostando numa escuta que não 

responda diretamente com soluções e que possibilite ao paciente um tempo de suspensão que, 

ao introduzir um hiato entre demanda e resposta, cria condições para que, eventualmente, 

compareça aí o sujeito (RIBEIRO, 2007).   

No entanto, no caso específico das novas instituições de saúde mental, é possível notar 

certa dificuldade por parte de alguns profissionais em operar com a demanda sem cair no 

engodo de querer respondê-la (KYRILLOS NETO, 2007). No que tange especificamente aos 

tratamentos ofertados para os usuários de álcool e outras drogas, tal fato é bastante perceptível 

quando nos deparamos com profissionais que, ao receberem pacientes que solicitam um 

tratamento de desintoxicação, encaminham-no diretamente para o psiquiatra a fim de que este 

lhe prescreva os procedimentos a serem adotados e os fármacos que serão usados para aliviar 

a síndrome de abstinência. Por outro lado, isso é igualmente perceptível quando encontramos 

profissionais que, por trabalharem com a abordagem de redução de danos, ao receberem um 

paciente que quer se tratar a partir desse referencial, encaminham-no para os tratamentos de 

substituição sem sequer avaliar se aquele paciente apresenta condições subjetivas para fazer 

um consumo reduzido. É importante salientar que ambas as práticas resultam em certa 

demissão do sujeito que é concebido pela psicanálise.  

Essa demissão subjetiva ocorre também quando as estratégias de tratamento, quer 

orientadas pela abstinência, quer pela redução de danos, são propostas como um ideal 

universalizante que desconsidera a dimensão do caso a caso. No caso da instituição em que se 

deu a presente pesquisa, um exemplo que ilustra bem este ofuscamento são algumas palestras 

e orientações que, segundo relato das profissionais do ambulatório, são frequentemente 

oferecidas pelos redutores de danos em algumas comunidades. Em tais momentos, é comum 

os redutores recomendarem aos usuários que estes não precisam abster-se do uso de drogas, 

que basta que eles reduzam a quantidade de substâncias psicoativas consumidas ou passem a 
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usar outra substância considerada menos danosa. Porém, de acordo com alguns profissionais 

que atuam no tratamento desses usuários, muitos dos que recebem tais recomendações, ficam 

indignados e dizem que os redutores precisam entender que cada caso é um caso e que, para 

certas pessoas, não é possível simplesmente reduzir a quantidade ou substituir a substância 

utilizada, pois nem todos conseguem fazer um consumo regulado. 

Além disso, cabe certo questionamento também de se a própria estratégia de propor 

que os usuários troquem determinadas substâncias psicoativas das quais fazem uso por outras 

consideradas menos danosas, não estaria desconsiderando o valor significante da droga 

escolhida pelo sujeito. Pois, para a psicanálise, a escolha da droga não é aleatória, de forma 

que o nome ou alguma característica da droga eleita geralmente remete a uma questão do 

sujeito. Nesse sentido, existe, para além dos efeitos fisiológicos engendrados por uma 

determinada substância, uma dimensão significante envolvida na satisfação obtida através de 

uma droga de preferência. Tal ponto de vista encontra fundamento na afirmação de Gerbase 

(2004, p.193) segundo a qual se toda satisfação subjetiva é satisfação de uma pulsão e se a 

pulsão é “[...] a ressonância de um significante no corpo”, então, a satisfação de que se trata 

em psicanálise, por ser pulsional, é também marcada pelo significante.  

Essa dimensão significante da satisfação obtida por meio da intoxicação ficou bem 

evidenciada em um caso atendido pelo psicanalista francês Eric Laurent (1997) no qual um 

usuário de éter queixava-se de uma herança paterna que lhe havia sido usurpada. No caso, a 

herança havia sido deixada em forma de terras que, em francês, faz homofonia com a palavra 

éter (l’éther = les terres). De acordo com Laurent, neste caso, a substância éter vinha fazer 

suplência ao Nome-do-Pai foracluído por este paciente que apresentava uma estrutura 

psicótica. 

Sendo assim, para a psicanálise, a escolha da droga relaciona-se com o que Lacan 

([1964]1998, p.179) denomina de “insondável decisão do ser”, ou seja, com a estrutura clínica 

de cada sujeito: neurose, psicose ou perversão. De acordo com Quinet (2002), cada uma das 

três estruturas clínicas corresponde a um modo de negação da falta no Outro e 

concomitantemente a um tipo de retorno do que é negado. Na neurose, essa negação ocorre 

pela via do recalque, mas há uma conservação do que foi negado no inconsciente, de modo 

que este pode retornar no simbólico sob a forma de sintoma. Na psicose, a forma de negação é 

a foraclusão, que não deixa traço ou vestígio algum do que foi negado, de modo que este 

apenas poderá retornar no real sob a forma de automatismo mental, cuja expressão mais 



132 

 

 

 

evidente é a alucinação. E, na perversão, a negação ocorre pela via do desmentido, havendo 

uma conservação do que foi negado sob a forma do fetiche. 

Nessa perspectiva, conforme assinalado anteriormente, para a psicanálise não é 

possível tratar o uso de drogas de forma dissociada da estrutura clínica do sujeito (ALBERTI; 

INEM; RANGEL, 2003). Sendo assim, um dos primeiros pontos a serem levados em 

consideração nos tratamentos oferecidos para usuários de drogas que levem em consideração 

o referencial psicanalítico é o diagnóstico estrutural, o qual estabelece a estrutura clínica do 

sujeito que demanda tratamento. Pois será a realização desse diagnóstico diferencial que 

servirá de orientação para a condução do processo clínico, já que, em psicanálise, a questão 

diagnóstica articula-se necessariamente à direção do tratamento.  

Nesse sentido, o diagnóstico utilizado em psicanálise é diferente do diagnóstico 

produzido pela atual psiquiatria ou mesmo por outros campos de saber. Atualmente, o 

diagnóstico psiquiátrico baseia-se em uma lógica fenomenológica e preconiza uma clínica do 

olhar para os sinais que o paciente apresenta a fim de buscar equivalências entre estes e os 

transtornos descritos nos sistemas de classificação. Diferentemente, o diagnóstico 

psicanalítico busca o mais além dos fenômenos, preconizando uma clínica da escuta que 

objetiva analisar as maneiras como os efeitos de uma confrontação com o enigma do desejo 

do Outro se estabelecem na definição de uma estrutura do sujeito (FIGUEIREDO; TENÓRIO, 

2002).  

Ainda segundo Figueiredo e Tenório (2002), outra diferença existente entre o 

diagnóstico psiquiátrico e o diagnóstico psicanalítico é o fato de que o primeiro tem pouca 

aplicação na prática clínica, na medida em que sua principal função é servir para estabelecer a 

estratégia de intervenção psicofarmacológica. Por sua vez, o segundo, ao interessar-se pelo 

que resulta para o sujeito de sua resposta ao enigma do desejo do Outro, cria as condições 

para que a própria intervenção clínica vá mais além dos fenômenos. Assim, seja no 

consultório privado ou em qualquer outro contexto que possibilite a presença da prática 

analítica, o praticante da psicanálise não pode prescindir de ocupar um lugar que venha a 

produzir uma fala implicada do paciente que possa, assim, mostrar algo da posição do sujeito 

na estrutura.  

De fato, no que tange à instituição de tratamento em que se deu a presente pesquisa, 

foi possível perceber, a partir da participação nas reuniões clínicas de sua equipe ambulatorial, 

que a questão acerca do diagnóstico estrutural esteve presente em vários momentos das 

discussões de casos clínicos. Na verdade, a preocupação com o diagnóstico diferencial pôde 
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ser percebida desde o momento de chegada dos usuários ao ambulatório, o qual é chamado de 

acolhimento.  

Conforme explicitado anteriormente, na instituição pesquisada, o acolhimento é 

realizado através de uma entrevista na qual é recebido o usuário de drogas, nos casos em que 

é este último quem procura tratamento, ou seus familiares, nos casos em que é a família que 

procura tratamento para o usuário, muitas vezes porque este se recusa a procurar qualquer 

instituição de saúde. Quando o acolhimento é realizado com um familiar, este pode culminar 

no seu encaminhamento para um dos grupos terapêuticos existentes na instituição ou até 

mesmo para um atendimento individual. Por sua vez, quando é o próprio usuário de drogas 

que procura tratamento, o profissional que se encarrega da sua escuta busca fazer, 

concomitantemente, um diagnóstico estrutural e uma avaliação da sua situação de consumo.  

A avaliação da situação de consumo é feita neste primeiro momento com a finalidade 

de verificar se este chega a configurar uma toxicomania stricto sensu. Esse procedimento é 

visto como importante porque a equipe ambulatorial trabalha com uma diferenciação entre 

uso de drogas, abuso de drogas, dependência química e toxicomania. Na perspectiva da 

equipe, a toxicomania se caracteriza como uma ruptura do sujeito com o laço social e pelo 

estabelecimento de uma relação unívoca com a droga.  

De acordo com uma das praticantes da psicanálise que compõem a equipe 

ambulatorial da instituição, os chamados toxicômanos seriam aquelas pessoas que 

estabelecem sua vida e sua identidade em torno da droga e tudo na sua vida passa pela droga: 

a rotina de vida, as relações que estabelece com o mundo e com o outro, a explicação de tudo 

passa pela droga e não há uma responsabilização do sujeito pelo seu uso. 

Um dos momentos em que foi levantada a questão da diferença entre o abuso de 

substâncias psicoativas e a toxicomania foi na já citada discussão do caso clínico de Marco, 

pois este paciente fez, durante muito tempo, um uso intensivo e prolongado de substâncias 

psicoativas diversas, tais como maconha, cocaína, ecstazy, LSD, etc. Entretanto, segundo a 

profissional que o atende, tais substâncias, em especial a cocaína, tinham para ele um valor 

funcional, na medida em que ele trabalhava em um meio no qual tal consumo era não só 

comum como ajudava a suportar as noites de sono perdidas. Além disso, essas drogas 

permitiam a Marco uma maior liberação sexual com as mulheres, pois, segundo ele, 

aumentavam a sua libido e disposição sexual. Estes se apresentavam como sendo aspectos de 

suma importância para ele, uma vez que ele costumava se vangloriar dos seus feitos sexuais, 
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chegando a afirmar, em uma das sessões, que contabilizou já ter transado com 25.000 

mulheres. 

Inclusive, segundo a praticante da psicanálise responsável por seus atendimentos, 

Marco faz, nas sessões, um deslizamento significante entre usar cocaína e usar as mulheres, 

em uma configuração na qual ele se serve da droga para conseguir ter acesso às mulheres. Tal 

configuração aponta para a existência de uma questão fálica no consumo de drogas feito por 

Marco, pois, através da cocaína, ele ocupa imaginariamente um lugar de potência fálica que 

parece não conseguir sustentar na ausência da substância. Tanto é que, segundo a psiquiatra 

que também o atende, quando em abstinência, Marco apresentou episódios depressivos e 

aparentemente perdeu a potência sexual.  

Outro elemento levado em consideração pela equipe para questionar se Marco chega a 

configurar uma toxicomania é o fato de, mesmo ele tendo perdido toda a condição financeira 

que possuía devido ao consumo intensivo de cocaína, ter conseguido preservar seus laços 

sociais e mantido o papel estruturante que o trabalho tem em sua vida. 

Neste caso em particular, ao trabalhar com essa distinção entre uso de drogas, abuso 

de drogas, dependência química e toxicomania, a equipe do ambulatório da instituição 

mostrou enfatizar a relação que o sujeito estabelece com as drogas e não a substância 

psicoativa em si mesma. Além disso, nas reuniões clínicas em que esse caso foi discutido, as 

discussões giraram também em torno do diagnóstico diferencial, tendo sido levantada a 

hipótese de uma estrutura histérica. Isso porque, ao longo dos atendimentos, Marco mostrou 

possuir uma dinâmica na vida que o faz instituir mestres, para em seguida depô-los. Marco faz 

isso com as mulheres, com a igreja evangélica que frequenta atualmente e tenta fazê-lo com a 

instituição de atendimento. Marco tenta fazer isso ao dizer aos profissionais da instituição 

estar em abstinência da cocaína, ao mesmo tempo em que narra a outros usuários do 

ambulatório as situações em que ainda faz uso. No entanto, as profissionais que o atendem 

não respondem desse lugar e não se encantam com a pseudoabstinência que Marco vem lhes 

ofertar. 

Nesse sentido, analisa-se como, neste caso específico, o fato de a equipe não trabalhar 

com o ideal da abstinência, o que significaria assumir um lugar de mestria, dizendo ao outro o 

que fazer, permitiu que Marco se mantivesse nos atendimentos há mais de dois anos, podendo 

elaborar as situações em que as drogas se fazem necessárias em sua vida. Neste caso, é 

possível propor que algo do Discurso do Analista pôde minimamente operar na medida em 

que as profissionais que atendem Marco se abstiveram de decidir o que supostamente seria o 
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melhor para ele, o que possibilitou que Marco pudesse advir como sujeito e desfilar os 

significantes mestres da sua história.  

Sendo assim, a abstinência esteve do lado da analista, tal qual foi recomendado por 

Freud ([1912]1996c), e o tratamento seguiu o estilo do sujeito, cabendo às profissionais “[...] 

suportar, no sentido mais radical da palavra, as ações do sujeito e chamá-lo a sua 

responsabilidade a cada vez, a cada ato” (FIGUEIREDO, 2004, p.81). Dessa forma, ao ofertar 

o discurso analítico, a praticante da psicanálise em questão criou um espaço para operar com a 

dimensão subjetiva, privilegiando a expressão própria do sujeito e possibilitando que este 

pudesse ser posto no centro do dispositivo. Desse modo, a nosso ver, esse fragmento de caso 

ilustra uma possibilidade de inserção da clínica psicanalítica no ambulatório da referida 

instituição de redução de danos, na medida em que o conceito psicanalítico de sujeito pôde, 

nesse momento, aparecer em primeiro plano, em detrimento da ênfase comumente dada à 

doença ou à reabilitação psicossocial. 

 

 

6.2 QUE LUGAR PARA O GOZO?  

 

 

Ao longo do ensino de Lacan, o conceito de gozo foi paulatinamente sendo alçado ao 

estatuto de categoria imprescindível ao mesmo tempo em que foi adquirindo o caráter de 

noção extremamente paradoxal. A imprescindibilidade desse conceito é demonstrada pelo fato 

de que, com o passar dos anos, a referência lacaniana a ele se tornou cada vez mais presente 

em seus seminários e escritos. Por sua vez, seu caráter paradoxal pode ser explicitado através 

de alguns enunciados lacanianos que, apesar de aparentemente antagônicos, revelam, na 

verdade, a complexidade do psiquismo humano. Como exemplo de tais enunciados, é possível 

citar: “[...] um corpo é algo feito para gozar, gozar de si mesmo” (LACAN, [1966]2001, p. 

11) e “[...] o corpo é um deserto de gozo” (LACAN, [1967]2003c, p. 357).  

Tais afirmações podem parecer contraditórias na medida em que colocam o corpo 

como algo que goza e que, ao mesmo tempo, é vazio de gozo. No entanto, esta aparente 

contradição é desfeita ao nos darmos conta de que o conceito de gozo não possui uma única 

acepção no arcabouço teórico da psicanálise lacaniana.  

De fato, de acordo com Inem (1999), só no que tange ao processo de constituição 

subjetiva, é possível situar pelo menos dois momentos do gozo: o primeiro é anterior ao 
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Édipo, no qual o gozo não se distingue da Lei, representando o gozo sexual não simbolizado 

nem simbolizável e o segundo é o tempo do Édipo, a partir do qual gozar do Outro passa a ser 

interditado, o que torna o gozo distinto da Lei. O que separa estes dois momentos do gozo é a 

entrada do humano na ordem simbólica ou, em outras palavras, a incidência da linguagem no 

corpo do infans. Pois, segundo Lacan ([1972/1973]1985), é justamente a partir da entrada do 

humano no mundo da linguagem que a palavra mata a Coisa (Das Ding).  

A Coisa foi definida por Freud ([1895]1996) como o eixo em torno do qual se 

constitui o advento de um sujeito como corpo e como ser falante, mas um eixo que remete a 

um tempo inacessível e inefável, anterior a qualquer intervenção de um elemento terceiro na 

relação entre infans e Outro. A Coisa estaria situada, portanto, na mítica relação primordial 

entre estes dois campos constitutivos do sujeito.  

Por sua vez, Lacan ([1958/1959]1995), ao se referir à Coisa, define-a como um 

vacúolo de gozo. Vacúolo significa vácuo, mas é também um termo utilizado pela biologia 

para definir estruturas celulares que são geradas pela própria célula ao criar uma membrana 

fechada que isola certo volume celular do resto do citoplasma. Neste caso, o vacúolo é 

caracterizado como uma borda êxtima, na medida em que é externa à estrutura celular, pois a 

separa do resto do citoplasma, mas íntima à célula na medida em que é por ela própria criada.  

Ao analisar essa definição dada por Lacan, Inem (1999) afirma que essa borda êxtima, 

que é o vacúolo, torna possível que um gozo de borda, equivalente ao gozo sexual, bordeie os 

orifícios que cercam o objeto a, quais sejam: boca, ânus, olhar e voz. É dessa forma que a 

falta de objeto toma o lugar da Coisa e o objeto a inscreve-se no seu rastro, tornando-se, a 

partir daí, enquanto objeto perdido, a causa do sujeito, tal como é sistematizado na fórmula da 

fantasia ($ ◊ a). É por essa razão que o sujeito, tendo sido exilado da Coisa, agarra-se a 

determinados objetos, na ilusão de que estes lhe podem restituir uma satisfação completa.   

A partir dessas considerações sobre o conceito de gozo na obra lacaniana, é possível 

propor que o corpo do infans, antes de adentrar a cadeia significante, caracterizar-se-ia como 

uma substância gozante, que estaria sob o domínio do gozo da Coisa e, portanto, teria acesso a 

um gozo pleno, sem furos. No entanto, a partir do advento do significante, este gozo sem 

furos é substituído por outro momento do gozo, o qual estaria circunscrito pelo simbólico. E é 

justamente quando essa substituição acontece que o gozo ganha o atributo de fálico, já que o 

gozo fálico é o gozo que vem no lugar de outro gozo: o gozo da palavra, que substitui o gozo 

da Coisa.  
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Sendo assim, ainda de acordo com Lacan ([1972/1973]1985), para aceder ao gozo 

fálico, é necessário renunciar à Coisa, ou seja, ao gozo primordial, pleno em si mesmo. É por 

isso que, de acordo com Braunstein (2007, p.39), “[...] a incorporação do ser à linguagem é a 

causa de um desterro definitivo e irreversível em relação à Coisa”. E é em função deste 

desterro operado pela linguagem que o objeto a passa a ser o único recurso do sujeito diante 

desse resto de gozo deixado pela perda da Coisa.  

Nesse sentido, é possível compreender que é a partir da incidência da linguagem que o 

corpo se torna deserto de gozo, na medida em que a palavra esvazia-o do gozo pleno, pré-

linguageiro e lhe fornece o acesso a outro modo de gozo: o gozo fálico, que se articula ao 

objeto a, e que, portanto, é mediado pelo significante, estando inserido na Lei simbólica. Tal 

perspectiva lança luz sobre a afirmação lacaniana segundo a qual “[...] o significante é causa 

de gozo” (LACAN, [1972/1973]1985, p.26), já que é a entrada na cadeia significante que 

torna possível o acesso ao gozo fálico.  

Levando em consideração que a afirmação lacaniana segundo a qual o significante é 

causa de gozo partiu da noção de causalidade em Aristóteles, Quinet (2007) propõe declinar 

esse axioma de acordo com cada uma das quatro causas aristotélicas: causa material, causa 

eficiente, causa formal e causa final. Nessa perspectiva, esse autor defende o ponto de vista de 

que o significante é causa material de gozo na medida em que o significante é o material 

necessário para se chegar ao gozo do corpo; é causa eficiente por traçar os caminhos por meio 

dos quais o corpo goza; é causa formal uma vez que promove uma gramatização ou 

verbalização do gozo; e é causa final por funcionar como uma barreira ao gozo, freando-o na 

medida em que funciona como um limite interno a ele, já que o gozo do corpo não pode ir 

além do significante.  

A partir daí, pode-se depreender que o significante, ao funcionar também como causa 

do gozo, é paradoxalmente o material sobre o qual o gozo se funda e que, ao mesmo tempo, 

traça as vias do gozo, sendo ainda capaz de barrar este gozo por ele fundado. Dessa maneira, a 

palavra mortifica a Coisa, mas funda o gozo necessário para dar vida ao sujeito, já que “[...] o 

sujeito, enquanto ser vivente, só existe devido ao gozo presente em tudo o que vive” 

(QUINET, 2007, p.50).  

Lacan ([1969/1970]1992) refere-se a esse gozo do vivo, gozo do vivente, ao falar do 

gozo da ostra, apontando para o fato de que há uma pulsação articulada aos processos naturais 

que é para aquém ou para além do sentido e do sexo. É nessa perspectiva que o conceito de 

gozo retoma o mais além do princípio do prazer freudiano, posto que, sendo o prazer a baixa 
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das excitações, o nível mínimo de tensão necessário para manter a vida, o mais além do 

princípio do prazer é o que, ao extrapolar o princípio do prazer, impele o sujeito a buscar a 

pacificação de todas as tensões – o que, em última instância, só pode ser encontrado com a 

morte. É dessa forma que se pode entender a afirmação de Freud ([1920]1996) e de Lacan 

([1969/1970]1992) segundo a qual toda pulsão é, antes de tudo, pulsão de morte. 

É o princípio do prazer que rege a primeira experiência fictícia de satisfação do 

humano e, a partir daí, abre caminho para o mais além do princípio do prazer, ou seja, para a 

pulsão de morte. O protótipo desta primeira experiência fictícia de satisfação é a situação 

mítica do bebê que chora devido a algum desconforto interno, que representa um aumento de 

tensão sentido por ele como desprazer, e que, após ter iniciado o choro, é acalentado pelo seio 

da mãe. Nessa perspectiva, o seio da mãe restitui ao filho o estado de plenitude anterior à 

primeira sensação de desconforto e tal experiência impulsionará o bebê a buscar novamente 

esse apaziguamento das tensões através das suas demandas posteriores.  

Entretanto, como o objeto de satisfação constitui-se, a partir desta primeira 

experiência, como objeto irremediavelmente perdido, uma vez que nenhuma sensação de 

conforto será igual à primeira, o sujeito seguirá na vida a buscá-lo sem, no entanto, conseguir 

alcançá-lo. Isso significa que o sujeito buscará repetir esta primeira experiência fictícia de 

satisfação cujo objeto nunca mais poderá ser encontrado, o que fará com que o humano siga 

pela vida desejando a sua repetição. 

Esta repetição em busca do objeto perdido marcará toda a vida do sujeito, denotando 

que há aí a recuperação de um gozo que se presentifica justamente na perda do objeto. É o que 

Freud ([1920]1996) aponta ao analisar a brincadeira do fort-da, repetida por seu neto ao fazer 

desaparecer e reaparecer um carretel de linha que, na perspectiva freudiana, representava a 

mãe do menino, que igualmente desaparecia e reaparecia no seu campo de visão.  

Porém, como a repetição de que se trata em psicanálise nunca é repetição do mesmo, a 

cada vez que o sujeito repete esta busca do objeto, há uma tentativa de simbolização desta 

perda ao mesmo tempo em que um fracasso da sua simbolização total, posto que há, na 

operação de significantização do gozo, algo que resta como impossível de simbolizar. Mesmo 

após a entrada do humano no mundo da linguagem, o gozo não é todo simbolizado, posto que 

o próprio circuito da pulsão rodeia o objeto, mas nunca o atinge, produzindo-se nesta 

operação um furo. Nesse sentido, algo permanece como resto dessa operação de substituição 

da Coisa pelo significante. E esse resto “[...] não cessa de não se inscrever” (LACAN, 
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[1972/1973]1985, p.127), se repete, remetendo, assim, ao registro que na teoria lacaniana foi 

chamado de real.  

O Real é um dos registros que, juntamente com o Simbólico e o Imaginário, 

configuram a realidade psíquica, representada, por Lacan (1974), através do nó borromeo. 

Enquanto o Simbólico remete à linguagem e à cadeia simbólica de articulação entre os 

significantes, o Real é o registro que está para além do significante e, nesse sent ido, articula-

se à Coisa enquanto algo que preexiste à cadeia simbólica. Por sua vez, o Imaginário é o 

registro no qual há uma tentativa de tamponamento da falta constitutiva do sujeito por 

intermédio das imagens e do sentido.  

Ao articular estes três registros através da figura topológica do nó borromeo, Lacan 

situou, na intersecção entre cada um deles, três diferentes modalidades de gozo, às quais 

chamou de gozo fálico (Jᵠ), gozo do Outro (JA) e gozo do sentido.   

 

 

Figura 11 – Nó Borromeo. 

Fonte: Lacan ([1972/1973]1985). 

 

Na articulação entre Real (R) e Imaginário (I), Lacan ([1972/1973]1985, p.100) 

localiza o gozo do Outro, que é o gozo não-todo fálico, que escapa ao discurso, o gozo 

suplementar, “[...] um gozo para além do Falo”. Na perspectiva lacaniana, sobre esse gozo do 

Outro não se consegue falar, apenas se sabe que o experimenta ou não. É atribuível  mulher 

(enquanto não-toda, mas nem a todas elas), aos místicos (que se colocam como seres de Deus, 

submetidos a esse Outro divino durante a ascese mística) e também à psicose (visto que no 

delírio psicótico o sujeito se experimenta como objeto do gozo do Outro, invadido pelo que 

do Outro retorna pela via do automatismo mental). Dessa forma, gozo fálico e gozo do Outro 

foram caracterizados por Lacan ([1972/1973]1985) como modalidades de gozo distintas, 
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estando àquele articulado aos registros Simbólico e Real e este referido aos registros Real e 

Imaginário.  

Ainda na articulação entre Real, Simbólico e Imaginário no nó borromeo, Lacan situa 

o objeto a como sendo justamente o elemento que mantém a amarração desses três registros. 

O objeto a representa exatamente o objeto perdido da primeira experiência fictícia de 

satisfação ao mesmo tempo em que, por consistir na única possibilidade de recuperação de 

gozo após a entrada do infans na rede simbólica, será metamorfoseado em vários objetos que, 

em algum momento, vão apresentar-se como causa de desejo do sujeito – como pode ser o 

caso, por exemplo, das substâncias psicoativas.  

Nesse sentido, seria possível propor certa aproximação entre a droga enquanto objeto 

privilegiado para os ditos toxicômanos e o que Lacan ([1974]2003) chama de substâncias 

episódicas para designar os objetos pulsionais que, em princípio, seriam capazes de 

desempenhar a função de objetos a reais. Pois, segundo Teixeira (2009, p.18), tais objetos são, 

a todo tempo, “[...] materializados, positivados, imaginarizados em objetos da realidade”, 

apresentando-se como causa de desejo ou causa de gozo para o sujeito, capazes supostamente 

de obturar a sua falta, adquirindo por isso o valor de objeto a. De acordo com De Neuter 

(2007), o número de tais objetos é infinito, pois varia para cada sujeito de acordo com sua 

história, podendo inclusive ser matizado pelas drogas.  

Nessa perspectiva, levando em consideração que as drogas podem vir a se tornar, para 

alguns sujeitos, um objeto privilegiado e capaz de fazê-los alcançar um estado que se propõe a 

ser de pleno gozo, torna-se imprescindível, nos tratamentos oferecidos para o uso de 

substâncias psicoativas, levar em consideração todas essas dimensões do gozo destacadas por 

Lacan. Tal fato é reconhecido por diversos psicanalistas, como Soler (1998, p.50), que afirma 

que “[...] quando nos referimos ao toxicômano, falamos de uma figura de gozo”, e Inem 

(2006), que define a clínica das toxicomanias como uma clínica do excesso e do 

transbordamento de gozo, situando, portanto, a dimensão gozoza no cerne do fenômeno 

toxicomaníaco. 

Também o conceito lacaniano de objeto a é de extrema relevância para a compreensão 

e tratamento do fenômeno do uso de drogas, posto que o objeto a aponta tanto para a 

possibilidade do humano de satisfazer-se ao longo da vida com os mais diversos objetos como 

para a impossibilidade da satisfação completa – haja vista que nenhum dos objetos que o 

sujeito vai encontrar pela vida será igual ao objeto perdido da primeira experiência fictícia de 

satisfação. Isso explicaria o porquê dos ditos toxicômanos, apesar de encontrarem nas 
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substâncias psicoativas uma satisfação supostamente ilimitada, nunca se satisfazerem 

completamente com o prazer encontrado, querendo sempre mais, como se buscassem o 

inefável daquilo que Freud chama de primeira experiência fictícia de satisfação. 

Segundo Quinet (2000, p.88), apesar de nunca ter existido, essa primeira experiência 

fictícia de satisfação foi “[...] um postulado necessário a Freud para constituir o objeto como 

faltante e a sua conseqüente busca por parte do sujeito”. Só que, devido ao objeto causa de 

desejo ser faltante, vazio, esta busca do sujeito é, desde o início, fadada ao desencontro entre 

o que é buscado e o que é alcançado. E é esse desencontro que fará com que o sujeito busque 

sempre mais, aumentando de tal modo o raio de suas ações em busca de satisfação, que estas 

deixam de situar-se na visada à baixa das excitações e à manutenção da homeostase da vida, 

ultrapassando os limites impostos pelo princípio do prazer, e passando a situar-se no mais 

além do princípio do prazer, ou seja, no âmbito do gozo.  

Lacan ([1969/1970]1992) afirma que, nessa repetição em busca do objeto perdido da 

primeira experiência fictícia de satisfação, há uma perda de gozo que ele chama de entropia. 

A entropia é uma perda de gozo que, paradoxalmente, torna possível a apreensão do gozo. Na 

perspectiva lacaniana,  

 

[...] é justamente por ser apreendido na dimensão da perda – alguma coisa é 
necessária para compensar aquilo que de início é número negativo – que esse 

não-sei-quê fez gozo e gozo a repetir. Só a dimensão da entropia dá corpo ao 

seguinte: há um mais-de-gozar a recuperar. (LACAN, [1969/1970]1992, p. 
48).  

 

 

Dessa forma, Lacan relacionou a entropia do gozo com o conceito de mais-de-gozar, o 

qual também é representado pelo objeto a. Conforme dito anteriormente, o mais-de-gozar é 

uma perda de gozo que se contabiliza como um ganho, pois consiste em consentir renunciar a 

uma forma de gozo, o gozo primordial e pleno, para poder ter acesso ao desejo e a outra 

forma de gozo, o gozo fálico. Nesse sentido, é como resíduo da operação significante que 

podemos situar o mais-de-gozar, uma vez que, após a incidência do significante, o gozo só 

será acessível ao sujeito em sua dimensão de mais-de-gozar, ou seja, enquanto “[...] gozo 

excedente que retorna para o sujeito pelo próprio movimento da pulsão” (FERNANDES, 

2009, p. 62).  

É por essa razão que, segundo Lacan ([1970/1971]2009), o mais-de-gozar é o bem que 

se extrai do gozo, já que consiste no suplemento de gozo possível de fazer suplência à perda 

de gozo implicada no processo de constituição subjetiva, através da produção de modos de 
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gozo que visam tamponar a falta no Outro (DIAS, 2008), possibilitando que, a partir daí, o 

sujeito possa seguir pela vida desfrutando de algumas satisfações. Só que, de acordo com 

Alberti (2007), este bem extraído do gozo, que é o mais-de-gozar, é um bem diferente do Bem 

supremo representado pela baixa das excitações visada no princípio do prazer. Esse Bem 

supremo, ao ser regulado apenas pelo princípio do prazer, não deixa espaço para o gozo nem 

para o mais-de-gozar, na medida em que visa à homeostase. Diferentemente, o mais-de-gozar 

é um bem que se extrai do gozo na medida em que pode regular o gozo através da operação 

metonímica de substituição dos objetos, evitando, assim, que o querer sempre mais e mais 

implicado na repetição conduza o sujeito a um gozo perigoso, que é aquele que vai sempre um 

pouco mais além dos limites impostos e implica uma excitação que tende ao infinito.  

A dinâmica do gozo é explicada por Lacan ([1970/1971]2009, p.20) como sendo “[...] 

uma sucessão de curvas de excitação ascendentes e descendentes, todas confinadas com um 

limite superior”. Esse limite, por sua vez, comportaria um ponto tangencial, que Lacan chama 

de ponto supremo e mortal, que consiste, na realidade, no único limite do gozo. Entretanto, 

ainda na perspectiva lacaniana, o gozo comporta “[...] a possibilidade de uma intensidade de 

excitação que pode igualmente chegar ao infinito” (LACAN, [1970/1971]2009, p.20), que é 

quando o gozo se configura como gozo perigoso.    

Segundo Lacan, o sujeito, em função da busca do gozo perdido pela sua entrada na 

linguagem, procurará estender a satisfação sempre para mais além das coordenadas ditadas 

pelo princípio do prazer e, assim, visará uma excitação cada vez maior, que, ao ser 

repetidamente levada ao seu limite extremo, pode chegar a tocar o ponto supremo do gozo, 

que é a morte. Nesse âmbito extremo, o sujeito depara-se com um gozo perigoso, “[...] que 

ultrapassa a excitação mínima” e “[...] comporta a possibilidade de repetição que seria o 

retorno a esse mundo como semblante” (LACAN, [1970/1971]2009, p.20) – ou seja, a 

possibilidade de retorno a esse mundo no qual não há vida. 

Baseando-se na definição lacaniana de gozo perigoso, Alberti (2007) propõe três 

esquemas que ilustram com bastante precisão a dinâmica implicada nesta extrapolação de 

gozo que ultrapassa o limite do vivente. O primeiro esquema é o que se segue:   
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Figura 12 – Esquema da dinâmica do princípio do prazer. 

Fonte: Alberti (2007). 

 

Segundo Alberti (2007, p.67):  

 

[...] as letras E.S. sinalizam a experiência de satisfação – cada uma delas é 

diferente e estão enumeradas esquematicamente aqui, E.S.1 e E.S.2. Após a 

experiência de satisfação ocorre a baixa das excitações conforme a lei do 
princípio do prazer, de maneira que se reinstala o estado de prazer até haver 

novamente uma alta das excitações. O limite nessas curvas ascendentes e 

descendentes é dado pelo excesso de excitação que deve ser ab-reagido de 

alguma forma para se reinstalar o prazer. 
 

 

Já o segundo esquema, representado abaixo, “[...] retoma o funcionamento do anterior 

com uma mudança: as curvas ascendentes atravessam o que fora o limite inicial a ponto de 

atravessá-lo ad infinitum” (ALBERTI, 2007, p. 68-69). Diferentemente da dinâmica que rege 

o princípio do prazer, contudo, a que rege o mais além do princípio do prazer implica uma 

extrapolação das coordenadas que põem limite à experiência de satisfação. 

    

 

Figura 13 – Esquema da dinâmica do gozo. 

Fonte: Alberti (2007). 

 

Por sua vez, o terceiro esquema aprofunda os anteriores e acrescenta duas envoltórias, 

a superior e a inferior, que delimitam, respectivamente, o Ponto Supremo (P.S.) e o Ponto 

Ínfimo (P.I.) da dinâmica pulsional. As curvas ascendentes e descendentes que representam o 
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princípio do prazer, são mantidas e as curvas dos gozos são traçadas em pontilhado. Nesta 

dinâmica, Alberti (2007) ressalta que haverá um dia em que a envoltória superior e a 

envoltória inferior se tocarão em um ponto – ponto este que designaria a morte como o limite 

que põe termo ao gozo da vida. É precisamente nessa dinâmica que se pode antever o que 

Lacan ([1970/1971]2009) chama de gozo perigoso. 

     

 

Figura 14 – Esquema da dinâmica do gozo perigoso. 

Fonte: Alberti (2007). 

 

A partir dessas ponderações e esquemas, considera-se possível compreender que este 

gozo perigoso, tal como definido por Lacan ([1970/1971]2009), pode ser vislumbrado de 

maneira muito clara no fenômeno do uso de drogas e, em particular, nas toxicomanias. A 

tentativa, pois, empreendida pelos ditos toxicômanos é a de lançar o gozo cada vez mais para 

o ponto limite da vida, aproximando-se gradativamente da morte na medida em que, a cada 

novo uso, aumentam a dose das substâncias utilizadas, vez que a dose anterior já não é mais 

suficiente para fazê-los sentir o mesmo efeito – o que pode culminar nas famosas overdoses. 

Dessa maneira, essa noção lacaniana de gozo perigoso parece lançar luz sobre o 

enigmático gozo oriundo das práticas de intoxicação. De acordo com alguns autores, o gozo 

possibilitado pelo recurso à intoxicação porta uma especificidade: é um gozo que pode 

permitir ao sujeito reduzir os efeitos do Outro significante, na medida em que, ao romper com 

o gozo fálico, os ditos toxicômanos tentariam rechaçar castração (sem necessariamente 

foracluí-la). Assim, segundo Lacan (1976), se as toxicomanias implicam uma ruptura com o 

pequeno-xixi, torna-se possível deduzir que a tentativa empreendida pelos chamados 

toxicômanos seria a de rechaçar a castração, remediando ou até mesmo aniquilando o campo 

de ação do Outro, através da ruptura com o laço social, o que tem como consequência certa 

neutralização do efeito de divisão subjetiva que o Outro faz incidir no sujeito.  

Além disso, o gozo toxicomaníaco é considerado um modo através do qual, ao romper 

com o gozo fálico, o sujeito procura fazer a relação sexual existir, excluindo o impossível da 
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relação sexual (SINATRA, 1995). Tal afirmação justifica-se porque o gozo fálico, enquanto 

resultante da operação de castração, é o que permite aos homens o acesso ao gozo sexual, 

mas, como a relação sexual é impossível
28

, não existe, Lacan ([1972/1973]1985, p.15) adverte 

que, pelo gozo fálico, “[...] o homem não chega a gozar do corpo da mulher, precisamente 

porque o de que ele goza é do gozo do órgão”. Nessa perspectiva, se o gozo fálico presentifica 

a impossibilidade da relação sexual, a ruptura com o gozo fálico representa, de certa maneira, 

a exclusão desta impossibilidade.  

Desse modo, em sentido estrito, o gozo obtido através das drogas tende a se opor ao 

gozo fálico, pois enquanto este situa a impossibilidade de o sujeito fazer Um com o Outro, 

através da interdição do incesto, aquele representa o gozo impossível do Um, gozo que o 

sujeito desenhara em sua novela edípica como sendo o gozo proibido do Outro materno. Além 

disso, segundo Gerbase (2008, p.57), como a significação fálica é uma prótese ao gozo do 

Outro, “[...] o sujeito neurótico, na medida em que tem acesso ao gozo fálico, pode fazer 

suplência ao gozo do Outro” e, assim, “[...] onde essa suplência fracassa, o gozo do Outro é, 

então, inteiramente invasivo, o que em Schreber manifesta-se na invasão dos raios divinos”.  

Nessa perspectiva, é possível aproximar esse gozo do dito toxicômano daquilo que 

Lacan ([1972/1973]1985) formula como sendo o gozo perigoso do Outro, posto que o gozo 

do Outro é o gozo sobre o qual não se consegue falar, na medida em que é um gozo para além 

do falo. Nesse sentido, o gozo toxicomaníaco é um gozo para além do falo, já que, segundo 

Lacan (1976, p.268), a toxicomania é o que permite “[...] romper com o matrimônio do corpo 

com o pequeno pipi”, representando, assim, um rompimento com o gozo fálico. Estas 

afirmações dão margem para pensarmos haver, nas chamadas toxicomanias, uma invasão de 

gozo do Outro, na medida em que nestas há o rompimento com o gozo fálico. E esta invasão 

de gozo do Outro, em certo sentido, pode ser considerada perigosa na medida em que põe em 

ameaça a vida do sujeito.  

De fato, para Almeida (2004, p.126), o chamado toxicômano “[...] é aquele que está 

assujeitado ao gozo do Outro, é adequado e obediente ao comando do Outro, no sentido de 

que o Outro lhe faz de coisa para gozar”. Nesse sentido, nas ditas toxicomanias, o sujeito se 

oferece como objeto real do gozo do Outro (BRAUNSTEIN, 2007), a fim de ter acesso, 

ortopedicamente, a um modo de recuperação dessa modalidade de gozo. Só que essa forma de 

                                                
28 Segundo Inem (1999), a afirmação de Lacan ([1974]1993), segundo a qual não há relação sexual, aponta para 

a permanente ausência de um significante do gozo sexual, que se deve ao fato de o Outro estar situado, na obra 
lacaniana, como lugar do recalcamento originário. Dessa forma, se não há significante do gozo sexual, deduz-se 

que o gozo é fálico, o gozo que vem no lugar, o gozo da fala, sobre o qual não há saber no Outro. Assim, o gozo 

fálico é justamente o representante da impossibilidade da relação sexual. 
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recuperação de gozo do Outro implicada nas toxicomanias é diferente da engendrada pela 

estrutura psicótica haja vista que, enquanto nesta há uma foraclusão do significante Nome-do-

Pai, naquelas há uma função de ruptura com o Nome-do-Pai pela carência da metáfora paterna 

(LAURENT, 1997; MIRANDA, 1998)
29

. 

No que tange especificamente às implicações do conceito psicanalítico de gozo e, mais 

particularmente, de gozo perigoso para os tratamentos oferecidos aos usuários de álcool e 

outras drogas, pensamos que, no âmbito da proposta da abstinência, esta dimensão do mais 

além do princípio do prazer não é devidamente contemplada, na medida em que tal proposta 

desconsidera a compulsão à repetição implicada no ato toxicomaníaco. Isso porque, neste 

modelo de tratamento, acredita-se que uma interdição de cunho moral ou farmacológico sobre 

a substância será suficiente para fazer cessar a fissura do sujeito por um objeto que ele 

inconscientemente julga ser capaz de restituir, uma parcela do gozo perdido pela entrada na 

linguagem.  

Por sua vez, a política de redução de danos, como estratégia de saúde pública, ao 

estabelecer um compromisso com a manutenção da vida, parece não considerar a dimensão do 

gozo perigoso como constituinte do fenômeno toxicomaníaco. Além disso, considerando que 

essa proposta de tratamento defende o entendimento de que, para garantir a vida, é preciso 

reduzir os danos causados pelo consumo das substâncias psicoativas, questiona-se acerca de 

uma possível aproximação entre o conceito lacaniano de gozo perigoso e a noção de dano 

como algo a ser reduzido ou evitado.  

Trabalhar em prol de uma concepção de saúde que objetiva um ideal de menos danos 

ou de menor tensão é, em certo sentido, ignorar ou rejeitar o fato de que há, no fenômeno 

toxicomaníaco, um empuxo ao gozo mortífero. Isso porque, nas ditas toxicomanias, os danos, 

os riscos e até mesmo a morte são, em certo sentido, requisitados pelo próprio sujeito.  

Levando em consideração esse ponto de vista, seria possível supor certa aproximação 

entre a noção de dano adotada pela proposta de redução de danos e a de gozo perigoso 

adotada pela psicanálise. Nesse sentido, poder-se-ia questionar se, nas recomendações 

encabeçadas pela abordagem de redução de danos, haveria também o objetivo de reduzir ou 

abolir o gozo perigoso obtido pelo sujeito através das práticas de intoxicação
30

. 

Essa sugestão de aproximação se justifica porque a proposta da redução de danos é 

                                                
29 Essa questão foi amplamente discutida e explicitada em um trabalho anteriormente publicado. Para maiores 
detalhes, remete-se à leitura de Ribeiro (2009).  
30 Essa aproximação entre dano e gozo, tal como está sendo proposta aqui, pauta-se na expressão “gozo 

perigoso” cunhada por Lacan ([1970/1971]2009) e retomada por Alberti (2007), tal como explicitado acima. 
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que o usuário de drogas, para reduzir os danos causados pelas substâncias psicoativas, use 

uma dose menor de entorpecentes ou até mesmo troque a substância utilizada, o que 

certamente tem efeitos sobre o gozo aí implicado. Sendo assim, essa alusão a uma 

aproximação entre danos e gozo poderia sugerir que a abordagem de redução de danos visa 

diminuir ou regular o gozo perigoso oriundo das práticas de intoxicação através de uma 

recomendação que, de forma semelhante à da proposta da abstinência, é exterior ao sujeito.  

Só que o gozo, tal como é concebido pela psicanálise, é pouco afeito à 

regulamentação, à dosagem ou à otimização. Nesse sentido, deve-se questionar se estabelecer 

regras para o consumo de drogas não implicaria transformá-lo em uma prática que excluiria o 

gozo. Indo ao extremo, isso significaria que os ditos toxicômanos, para continuar a obter a 

mesma modalidade de gozo através do uso de substâncias psicoativas, precisariam burlar 

essas regras que, terapeuticamente, impõem barreiras ao gozo. Tal fato pode ser um limite 

intrínseco à própria estratégia de redução de danos, mas um limite que talvez possa vir a ser 

contornado, dependendo da perspectiva que se adote diante da dimensão clínica.  

De acordo com Alberti (2007), a única possibilidade de impor limites a esse gozo 

perigoso é reinseri-lo na regulação ditada pelo princípio do prazer, para que este possa fazer 

parte do gozo da vida e não configure uma extrapolação que culmine na morte do organismo. 

A partir dessa proposição, pode-se constatar uma direção possível no tratamento com usuários 

de drogas, que é possibilitar a reinserção do gozo perigoso oriundo das práticas da intoxicação 

em uma regulação fálica, aumentando, assim, o campo referente ao gozo da vida. Conforme, 

então, o ponto de vista dessa autora, se o sujeito “[...] pode deixar cair as perdas, deixar cair o 

mais-de-gozar, maior o campo do gozo que se pode gozar, maior o prazer da vida, maior o 

gozo da vida possível de obter” (ALBERTI, 2007, p. 74). 

Em perspectiva semelhante, Fernandes (2009) propõe que o manejo do mais-de-gozar 

na clínica psicanalítica deve seguir a orientação lacaniana de “[...] fazer o gozo passar pelo 

inconsciente” (LACAN, [1967]2003d, p. 107), pois,  segundo ainda Fernandes (2009, p.65) 

adotar essa direção no tratamento psicanalítico implica “[...] levar o sujeito a fazer um novo 

uso do gozo”, responsabilizando-se por seus modos de gozar e, consequentemente, 

implicando-se naquilo de que se queixa. Nesse sentido, caberia também ao sujeito, no 

trabalho analítico, extrair um bem do gozo. Esta é, sem dúvida, uma das direções para que um 

tratamento psicanalítico das toxicomanias tenha lugar, seja no consultório ou em instituições 

públicas de saúde.  
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No entanto, a saúde pública e, consequentemente, a redução de danos, ao 

privilegiarem o cidadão de direitos universais, muitas vezes acabam por excluir a dimensão da 

singularidade do gozo de cada sujeito, desconsiderando a existência de um mais além do 

princípio do prazer que impele o usuário a buscar um prazer no corpo que pode, em última 

instância, implicar sua autodestruição. Segundo Braunstein (2007), esse excesso intolerável de 

prazer, que é o gozo, em certa medida explica o fato, inexplicável sob o ponto de vista 

racional, de que um sujeito possa sacrificar sua própria vida em nome de uma substância que 

faz a falsa promessa de restituir-lhe a Coisa perdida pela sua entrada no mundo dos 

significantes.  

Sendo assim, chama atenção a grande visibilidade da dimensão gozosa em jogo nas 

práticas de uso de drogas e, em particular, nas toxicomanias. A nosso ver, esse fato demonstra 

que o gozo não é algo que possa simplesmente ser desconsiderado nos dispositivos de 

atendimento ao sujeito e, em especial, aos ditos toxicômanos.  

Entretanto, o que se vê, em muitas instituições de tratamento para o uso de drogas, são 

profissionais que assumem sem crítica “[...] a demanda de colocar barreiras ao gozo, 

ignorando-o como dimensão corporal da subjetividade” (BRAUNSTEIN, 2007, p.19). Isso 

ocorre porque tais instituições e profissionais, no mais das vezes, têm como meta 

proporcionar aos seus pacientes um estado de bem-estar, de adaptação e de equilíbrio, que é 

absolutamente contrário ao gozo, pois, segundo Lacan ([1966]2001, p.11):  

 

[...] o gozo, no sentido daquilo que o corpo experimenta, é sempre da ordem 

da tensão, do forçamento, do gasto, inclusive da proeza. Indiscutivelmente, 

há gozo no nível em que começa a aparecer a dor e sabemos que é somente 
nesse nível da dor que se pode experimentar toda uma dimensão do 

organismo que, de outro modo, permanece velada. 

 

 

Nessa perspectiva, é de grande valia a advertência feita por Rinaldi e Lima (2006, 

p.58), segundo a qual as práticas de saúde mental atuais não devem utilizar a noção de 

reabilitação psicossocial “[...] para ocultar o que Lacan denomina de humanitarismo 

sentimentalóide de encomenda, ou seja, uma tendência a impor o nosso modo de gozo e a 

considerar o Outro como um subdesenvolvido”. No caso das instituições de tratamento para 

uso de drogas, pode-se pensar que essa imposição de um modo de gozo ocorre especialmente 

quando se adota a lógica da abstinência e impõe-se a abstenção do uso de toda e qualquer 

substância psicoativa. Entretanto, essa imposição de um determinado modo de gozo pode 

também acontecer quando se adota a perspectiva da redução de danos como um ideal 
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universal a ser atingido por todos.   

Trabalhar com a clínica do sujeito implica estar advertido da impossibilidade de abrir 

mão do gozo e, nesse sentido, reconhecer a importância de manejá-lo. Porém, esse manejo do 

gozo e, principalmente, do gozo perigoso em jogo nas toxicomanias ainda parece 

problemático para alguns redutores de danos. Como indicador desse fato, a pesquisa que está 

sendo apresentada neste trabalho vem mostrando alguns dos impasses introduzidos na 

instituição pela dimensão gozosa em jogo nas práticas de intoxicação e apontando, também, 

para alguns operadores que, a partir da psicanálise, podem contribuir para o manejo do gozo – 

condição indispensável nos tratamentos oferecidos a usuários de álcool e outras drogas. Um 

desses operadores é, sem dúvida, a ética do bem-dizer, preconizada pela psicanálise, e o 

desejo do analista como balizador para a escuta do sujeito.  

 

 

6.3 ÉTICA OU MORAL?  

 

 

No âmbito da saúde mental e das diversas categorias profissionais que este campo 

comporta, é bastante comum a referência às questões éticas implicadas nos tratamentos 

ofertados aos usuários dos diversos serviços. No entanto, é importante salientar que a ética de 

que se trata em tais campos de saber não se confunde com o que é chamado de ética pela 

psicanálise. Pelo contrário, em seu seminário dedicado a este tema, Lacan ([1958/1959]1995) 

faz questão de ressaltar que a ética psicanalítica destoa radicalmente das noções apresentadas 

pela teologia, pela filosofia, pela medicina, etc. Nestas, o que está em questão são “[...] éticas 

da completude, éticas do Bem, em que se promete o prazer máximo onde nada mais há que 

desejar” (QUINET, 1995, p.12). Diferentemente, a ética da psicanálise “[...] é a que responde 

à descoberta freudiana do inconsciente e do desejo indestrutível que exige satisfação 

imperiosa” (QUINET, 1995, p. 11).  

Ao abordar a ética da psicanálise, Lacan ([1958/1959]1995) inicialmente a articula 

como sendo uma ética do desejo, na medida em que considera que, a partir do referencial 

psicanalítico, adotar uma postura ética equivale a não ceder em seu desejo. Para ilustrar esse 

argumento, ele se utiliza do exemplo de Antígona, personagem oriunda da tragédia grega de 

Sófocles. Filha de Édipo e Jocasta, Antígona lutou para que seu irmão, Polinice, pudesse ter 

seus restos mortais enterrados – o que havia sido proibido por Creonte, rei da cidade de Tebas 
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à época, que decretou que os seus inimigos não teriam direito aos ritos fúnebres. No entanto, 

Antígona desobedeceu tal desígnio e sepultou secretamente os restos mortais de seu irmão, 

contrariando as leis da polis e sendo, em função disso, condenada a ser enterrada viva.  

De acordo com Lacan ([1958/1959]1995, p.382), Antígona não cedeu do seu desejo 

nem diante da ameaça de sua própria morte, o que, do ponto de vista da psicanálise, consiste 

em uma posição ética, pois “[...] a única coisa da qual se possa ser culpado, pelo menos na 

perspectiva analítica, é de ter cedido de seu desejo”. A partir dessa proposição, pode-se 

deduzir que, no âmbito do referencial psicanalítico, ceder do seu desejo significa anular-se 

enquanto sujeito.  

Ao mostrar que o desejo de Antígona se opunha às leis da polis, Lacan 

([1958/1959]1995) revela também que o desejo não é necessariamente correlato às leis, 

podendo, inclusive, contrapor-se a elas. É neste ponto que se situa, portanto, a diferença, para 

a psicanálise, entre ética e moral, pois a moral se funda em uma ordem ideal que responde às 

demandas de regulação da polis, enquanto a ética psicanalítica propõe a singularidade do 

desejo e do gozo de cada sujeito como sustentáculo para suas ações.  

Nesse sentido, se a moral apresenta em seu horizonte um Bem a ser seguido e se 

mantém circunscrita ao serviço dos bens, a ética tal como concebida pela psicanálise aponta 

para a dimensão da singularidade do sujeito (DELGADO, 2008). Assim, enquanto a moral 

constitui-se em uma perspectiva universalizante que tem como base a norma social, o que 

chamamos de ética em psicanálise só pode ser depreendida no um a um, haja vista que o 

desejo e o gozo se constituem, para cada sujeito, na relação do homem com o que este pôde 

apreender do significante do desejo do Outro.  

Na realidade, segundo Lacan ([1958/1959]1995, p.344), “[...] o desejo nada mais é do 

que essa relação propriamente metonímica de um significante ao outro” ou, em outras 

palavras, “[...] a metonímia do discurso da demanda”. Conforme dito anteriormente, se é da 

natureza da demanda ser insatisfeita, uma vez que nenhuma satisfação será idêntica à primeira 

e nenhum objeto será equivalente ao objeto perdido, todas as demandas humanas serão 

sempre transformadas em outras demandas, e o desejo é justamente esta mudança de um 

objeto da demanda a outro. Sendo assim, o desejo desliza pelo conjunto dos significantes do 

saber inconsciente e, portanto, só pode ser aprendido neste próprio deslizamento de um 

significante ao outro.  

E é exatamente devido ao fato de o desejo articular-se no deslizamento da cadeia 

significante que essa dimensão desejante, que caracteriza a ética da psicanálise, está 
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intimamente relacionada à função que a fala adquire na experiência analítica. Logo o 

dispositivo analítico, ao visar à emergência de uma fala implicada, faz com que o sujeito se 

ponha na posição de desfilar os significantes-mestres da sua história, de forma que, neste 

desfilamento, o que se promove é uma abertura para a contingência do encontro com o desejo, 

na medida em que este é o que fica nas entrelinhas da articulação significante. 

Partindo da leitura do grafo do desejo tal como sistematizado por Lacan 

([1966]1998b), é possível propor a existência de dois níveis da fala: o do enunciado e o da 

enunciação. O enunciado refere-se à lógica do conteúdo enunciativo, estando, portanto, 

articulado à coerência das palavras e à ordem consciente. Já a enunciação refere-se à produção 

do ato da linguagem que, em psicanálise, é atribuída ao sujeito do inconsciente e, sendo 

assim, caracteriza-se pela irrupção de um dizer que quebra toda sequência racional do que 

vinha sendo falado; um dizer que aparece nos atos falhos, nos sonhos, nos sintomas, nos atos 

e em outras manifestações do inconsciente. Nesse sentido, na perspectiva psicanalítica, o 

desejo se define na enunciação do sujeito e não no enunciado do indivíduo.  

Justamente sobre essa diferença entre enunciação e enunciado é que recai, acredito, a 

aposta do método psicanalítico da associação livre. Ao convocar seus pacientes a falarem o 

que lhes viesse à cabeça, Freud ([1912]1996c) apostou que a fala que se produziria do lado do 

analisante não seria uma fala qualquer, mas uma fala capaz de dizer algo da verdade do 

sujeito. Essa verdade subjetiva é diferente da verdade factual, porque o que importa para o 

analista é o que é relativo ao sujeito e não à realidade dos fatos (LACAN, [1966]1998f). É 

nesse sentido que a visada da análise é a produção de uma fala plena, ou seja, de uma fala 

“[...] que forma a verdade tal como ela se estabelece no reconhecimento de um pelo outro” 

(LACAN, [1953/1954]1985, p.125). Sendo assim, a fala plena se estabelece na situação 

analítica na medida em que o sujeito enuncia ao analista, mesmo que através dos atos falhos 

ou tropeços inconscientes, a verdade do seu desejo, o que, consequentemente, o faz implicar-

se e responsabilizar-se por aquilo de que se queixa. Isso significa que a fala plena é o efeito do 

discurso analítico no seio da própria análise, pois é nessa fala que desponta algo do 

significante que pode representar o sujeito para outro significante (MALISKA, 2011). 

No entanto, é importante salientar que essa fala plena só é possível de ser produzida 

em função do manejo da transferência. Isso porque é o modo de operar do analista, ao 

enunciar a regra fundamental, que mostra ao sujeito que ele diz mais do que sabe, instituindo, 

assim, o analisante numa posição que é essencial para que a lógica inconsciente possa 

emergir, e instaurando esse lugar onde a fala quer dizer alguma coisa. Só que esse efeito de 
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significação é suposto pelo analisante como estando do lado do analista. Nesse sentido, a 

manobra do analista é fazer com que essa suposição de saber a ele endereçada pela 

transferência retorne para o sujeito em forma de uma pergunta sobre o seu desejo: Che vuoi?, 

colocando, assim, “[...] o analisante em posição de trabalhar para construir qual terá sido sua 

resposta subjetiva, sua fantasia ($ ◊ a) para dar conta da falta do Outro” (BERNARDES, 

2003, p.138).  

Dessa maneira, o psicanalista, ao introduzir cortes ou pontuações na fala do analisante, 

favorece o giro da cadeia significante, abrindo espaço para a emergência de novas 

significações. No entanto, ao mesmo tempo em que possibilita o surgimento de novas 

significações, a escuta analítica atua também produzindo um esvaziamento dos sentidos, 

apontando, assim, para o que está para além deles: a materialidade do significante, na qual o 

sujeito está enredado e a partir da qual obtém sua satisfação (MACHADO, 2004). 

Portanto, para a psicanálise, a função da fala na experiência analítica é a de bem-dizer 

e não a de tudo dizer, pois, como nos adverte Lacan ([1974]1993), a verdade não pode ser 

toda dita
31

. Nesse sentido, considera-se que a ética da psicanálise é uma ética do bem-dizer, 

na medida em que convida o sujeito a associar livremente e a construir sua história, mas é 

também uma ética que comporta o impossível de dizer. Assim sendo, o saber que é produzido 

através da fala em um tratamento orientado pela psicanálise e que ocupa o lugar de verdade na 

fórmula do Discurso do Analista, é um saber que não se pretende completo, sendo, portanto, 

diferente do saber em questão nos demais discursos. Ou, em outras palavras, é um saber que 

indica a existência de um furo, o qual pode até ser contornável através da fala, mas que jamais 

será preenchido: o real.  

Este é outro ponto que indica a radical diferença entre a ética do bem-dizer e a ética do 

bem-estar, já que esta última, ao visar um Bem Supremo, definido a priori, tem em seu 

horizonte a completude do saber, ou seja, acredita na existência de um saber que determine 

definitivamente o que é melhor para o sujeito. Só que essa visada totalizante implica 

justamente uma anulação do sujeito do desejo, uma vez que o desejo só pode subsistir na 

incompletude da demanda. Sendo assim, na medida em que a ética do bem-estar visa saturar a 

demanda através do oferecimento de bens, ela “[...] se formula necessariamente numa 

perspectiva de Juízo final” (LACAN, [1958/1959]1995, p. 345) e, portanto, dirige-se à morte. 

                                                
31 De acordo com Lacan ([1974]1993), a verdade não pode ser toda dita porque faltam palavras. Isso significa 

que a verdade é uma categoria que não pertence apenas ao registro simbólico, mas provém do real. Tal 
proposição lacaniana articula-se ao que Freud ([1937]1996) propôs sobre a análise terminável e a análise 

interminável, pois a verdade nunca diz sua última palavra, e, sendo assim, na experiência do sujeito, sempre 

permanece um resto impossível de analisar. 
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No extremo oposto, a ética da psicanálise adverte que não há Bem Supremo nem 

completude a ser alcançada e tampouco lei moral que se apresente como máxima universal 

para todos em qualquer situação. Também não há promessa de felicidade, equivalente ao 

estado de gozo pleno, que promova a quietude do desejo.  

No entanto, Lacan ([1958/1959]1995) ressalta que é justamente este Bem Supremo 

que os seres humanos demandam. Nessa perspectiva, a especificidade da posição do analista é 

precisamente o modo como aquele que encarna este lugar se situa em relação a essa demanda 

de Bem: pois o “[...] analista sabe que essa é uma questão fechada. Não somente o que se lhe 

demanda, o Bem Supremo, é claro que ele não o tem, como sabe que não existe” (LACAN, 

[1958/1959]1995, p.359). Sendo assim, “[...] o que o analista tem a dar é o que ele tem. E o 

que ele tem nada mais é do que seu desejo, com a diferença que é um desejo prevenido” 

(LACAN, [1958/1959]1995, p. 360).  

Dessa maneira, a ética psicanalítica orienta-se pelo princípio de que “[...] não é 

possível estabelecer o que é o bem para o outro, pois o que caracteriza o humano é ser 

marcado por uma falta estrutural que o constitui enquanto sujeito desejante, para quem a 

plenitude do bem-estar mostra-se da ordem do impossível” (SARNO; FERNANDES, 2004, 

p.152). Desse modo, Quinet (1995, p.17) afirma: “[...] o que a psicanálise propõe para reger as 

ações do indivíduo – função última de toda ética – é o desejo, cuja falta é estrutural e 

constituinte, que faz objeção a qualquer tipo de universalidade, pois é o que o sujeito tem de 

mais particular”.  

Assim, conforme dito anteriormente, no referencial lacaniano, o conceito de ética 

sempre esteve estreitamente articulado ao de desejo. Entretanto, se inicialmente Lacan 

([1958/1959]1995) articula a ética psicanalítica apenas à dimensão do desejo, posteriormente 

ele opera um avanço ao relacioná-la mais intimamente ao que chama de gozo. Tal fato pode 

ser claramente percebido, por exemplo, em sua afirmação segundo a qual “[...] a dimensão 

ética é aquela que se estende em direção ao gozo” (LACAN, [1966]2001, p.12).  

Apesar de essa articulação entre ética e gozo conter algo de inovador em relação às 

formulações lacanianas anteriores, pode-se pensar que já estava, de certa forma, antevista 

quando Lacan ([1958/1959]1995, p.356) afirma que é preciso pagar com alguma coisa pela 

satisfação que se obtém através do deslizamento metonímico do desejo e “[...] essa alguma 

coisa se chama gozo”, definido ainda como o bem “[...] que pode servir para pagar o preço ao 

acesso ao desejo”.   
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De fato, para Braunstein (2007), a questão do gozo como algo que é subjetivo, 

singular a cada sujeito, impossível de compartilhar e inacessível ao entendimento do outro 

social remete, de saída, à noção de ética sustentada pela psicanálise. Isso porque se só o 

sujeito tem acesso ao seu próprio gozo e, ainda assim, um acesso que lhe escapa em alguma 

medida, somente o sujeito pode escolher o que fazer com isso que afeta o seu corpo e a sua 

vida de modo tão radical. Dessa forma, o outro, seja ele médico, psicólogo ou psicanalista, 

não sabe qual é o bem do sujeito e nem o próprio sujeito sabe de todo qual é o seu bem.  

No que tange ao tratamento psicanalítico das toxicomanias, essa articulação entre a 

ética da psicanálise e o conceito de gozo torna-se ainda mais essencial. Pois, levando-se em 

conta a perspectiva segundo a qual os toxicômanos apresentam-se como figuras de gozo, 

colocando em cena a repetição de um ato que demonstra o insuportável de sua separação do 

objeto que aparece transmutado em objeto de gozo, depreende-se que tais pacientes 

comparecem muito mais no registro da necessidade do que da demanda propriamente dita 

(ALMEIDA, 2009). A dificuldade que tal configuração impõe é que, enquanto a demanda não 

tem objeto fixo, a necessidade tem. Isso traz como decorrência o fato de que geralmente os 

ditos toxicômanos apresentam-se aos profissionais de saúde, dizendo o que necessitam: a 

droga ou a abstinência dela.  

De fato, via de regra, estes são os dois bens que os usuários de drogas em geral vêm 

buscar quando procuram uma instituição de tratamento para o uso de substâncias psicoativas. 

No entanto, não cabe àquele que age em consonância com a ética da psicanálise trabalhar em 

prol do que acredita ser a promoção do bem do outro, seja prescrevendo-lhe a abstinência ou 

doses homeopáticas de substâncias. Isso porque a clínica psicanalítica nos adverte que 

qualquer concepção de bem que seja definida a priori e endereçada a um destinatário 

universal, se situa no registro dos ideais. E, desde muito, Lacan ([1958/1959]1995) já nos 

havia alertado acerca dos perigos de o psicanalista se deixar ser tomado por ideais, dos quais 

ele destacou como mais frequentes o ideal do amor humano (ou do amor médico), o ideal da 

autenticidade (ou do desmascaramento) e o ideal da não dependência (ou da profilaxia da 

dependência), associando-os, respectivamente, aos ideários da medicina, da psicoterapia e da 

educação.  

Em sentido amplo, esses ideais são associados ao ideal de felicidade que, segundo 

Freud ([1930]1996), está presente na condição humana – apesar de o próprio Freud ter 

reconhecido que este não está, de maneira alguma, previsto no programa da civilização. Dessa 

forma, a perspectiva psicanalítica deixa implícito que o praticante da psicanálise, para operar 
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em conformidade com a ética do bem-dizer, deve manejar com estes ideais sem, no entanto, 

aderir a eles.  

Contudo, é necessário reconhecer que esse manejo dos ideais torna-se ainda mais 

problemático no caso dos psicanalistas que trabalham em instituições públicas, pois estas 

estão referenciadas exatamente a um campo idealizado. No caso das instituições públicas de 

saúde mental, por exemplo, os tratamentos geralmente são orientados pelo ideal de cura ou de 

reabilitação psicossocial, sendo estas concebidas em suas acepções universais e definidas 

antes mesmo da formulação de qualquer demanda. Sendo assim, em tais contextos, a cura ou 

a reabilitação convertem-se em um ideal institucional que, como tal, é dado à revelia do 

sujeito. 

No âmbito específico das instituições que oferecem tratamento para os usuários de 

álcool e outras drogas, é possível afirmar ainda a existência de outros ideais, os quais são 

oriundos de diferentes propostas de tratamento. No que tange à proposta da abstinência, por 

exemplo, percebe-se claramente a existência de práticas remanescentes de um ideário moral 

que preceitua o uso de drogas como um comportamento desviante, referido ao hábito, que 

deve ser alvo de correção com vistas à adaptação social. De acordo com Bastos (2009, p.23), 

“[...] essa lógica remete a uma pedagogia, no sentido de se ensinar o comportamento 

adequado, além de fazer parte de certo referencial da psicologia que se baseia em um padrão 

normativo do qual se estabelece o desvio”. 

Por sua vez, no que diz respeito à proposta da redução de danos, apesar de esta romper 

com a concepção idealizada de que o paciente precisa estar em abstinência para poder ser 

tratado, é possível perceber, em alguns casos, a persistência de um ideal, que também se pode 

chamar de moral, segundo o qual há um objetivo comum a ser alcançado por todos os 

usuários de substâncias psicoativas, qual seja, o de fazer um uso regulado e não danoso das 

drogas. Nessa perspectiva, impera um ideal de saúde que faz com que o tratamento ofertado 

ainda permaneça no âmbito de ideais institucionais, nos quais o importante não é o que o 

paciente demanda, mas o que se demanda dele. 

Dessa forma, haveria, em ambas as propostas, uma tentativa de atuar sobre o gozo 

implicado nas práticas de intoxicação, seja através da sua completa proibição ou da sua 

regulação. De forma semelhante, a proposta psicanalítica de tratamento para o uso de drogas 

também visa operar sobre o gozo. Porém, o que cabe ao praticante da psicanálise inserido em 

uma instituição de tratamento para usuários de álcool e outras drogas, é fazer um manejo do 
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gozo que não seja nem da ordem da interdição nem da regulação heterônomas, mas que vise, 

antes de tudo, a responsabilização do sujeito sobre isso que lhe é o mais íntimo. 

Nessa perspectiva, adotar uma postura ética no tratamento oferecido a usuários de 

substâncias psicoativas implica não só em reconhecer a dimensão gozosa em jogo nas práticas 

de intoxicação, mas também estar advertido que “[...] a possibilidade de o sujeito se implicar 

no seu sintoma está associada à possibilidade de ele vir a se responsabilizar pelo seu gozo” 

(FERNANDES, 2009, p.64). Isso significa que a direção do tratamento na clínica 

psicanalítica das toxicomanias tem como norte a implicação do usuário no seu uso de drogas, 

a partir da qual ele poderá ser capaz de tomar este uso como uma escolha própria e 

questionar-se sobre o que está por trás dela, reconhecendo ainda que, por mais que isso lhe 

traga problemas, resulta também em um modo de satisfação do qual apenas ele poderá decidir 

prescindir ou não.     

Além disso, é importante salientar que, na medida em que a ética da psicanálise 

sustenta-se no particular do desejo e do gozo de cada sujeito, ela não se insere na lógica do 

generalizável e apenas pode ser considerada a partir do singular de cada caso, pois, “[...] só no 

caso-a-caso é possível verificar a solução inédita encontrada por cada qual que tenha feito a 

escolha de ir tão longe quanto o (im)possível no percurso do seu desejo” (BERNARDES, 

2003, p.172). Nesse sentido, mesmo quando inserida nos serviços públicos de saúde, os quais 

geralmente preconizam a dimensão do universal, a proposta psicanalítica de tratamento para 

usuários de drogas visa à singularidade.  

De fato, segundo Rinaldi, Cabral e Castro (2008), a questão ética é um dos principais 

elementos que diferenciam a clínica da reabilitação psicossocial, na qual está incluída a 

abordagem de redução de danos, da clínica do sujeito preconizada pela psicanálise. Isso 

porque, enquanto a primeira pauta-se em uma ética do bem-estar, voltada para o resgate das 

habilidades sociais e para a promoção da cidadania, a segunda fundamenta-se em uma escuta 

voltada para o sujeito, seu desejo e seu gozo. Nessa perspectiva, pode-se questionar acerca 

dos limites e possibilidades de incidência da ética psicanalítica em instituições de tratamento 

para usuários de álcool e outras drogas pautadas na abordagem de redução de danos.   

A esse respeito, foi possível perceber, através da realização da presente pesquisa, que 

esta inserção não é sem impasses. Um exemplo que talvez ilustre o confronto entre a ética da 

psicanálise e a ética que norteia algumas estratégias da redução de danos foi uma situação 

vivenciada no interior da instituição pesquisada. Em uma reunião com a equipe da instituição, 

um redutor de danos relatou que, certa vez, estava em um local de uso de drogas juntamente 
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com outros usuários e, ao perceber a dificuldade de um usuário que já havia consumido uma 

grande quantidade de drogas em se autoinjetar, decidiu ele próprio injetar a substância na veia 

do usuário, que era um paciente da instituição em que o redutor de danos trabalhava. Uma 

psicanalista da instituição que estava presente na reunião da equipe afirmou que este relato do 

redutor de danos causou nela grande estranhamento, já que, em sua leitura, nessa ação de 

injetar a substância na veia do usuário, o redutor desconsiderou a responsabilização do 

usuário pelo seu uso, na medida em que o sujeito ficou fora do ato de se injetar.  

Por sua vez, este redutor de danos afirmou que injetou a substância no usuário com o 

intuito de evitar que esse se machucasse muito procurando a veia para se autoinjetar. Na 

concepção do redutor, ele estava fazendo o bem para o usuário, evitando agravos ainda 

maiores à saúde do mesmo. Nesse sentido, seria possível afirmar que esse redutor agiu a partir 

da lógica denominada por Lacan ([1958/1959]1995) de ética do bem-estar. Porém, em sua 

ação, desconsiderou a posição subjetiva daquele usuário que estava tentando se auto-injetar.  

É importante ressaltar que essa ação do redutor de danos destoou profundamente de 

uma postura calcada na ética da psicanálise. Tal distinção pode ser percebida de maneira 

muito clara quando contraposta essa postura do redutor à posição da analista que atende o 

caso Marco, já citado anteriormente. Enquanto a analista de Marco se absteve de decidir o que 

supostamente seria melhor para o sujeito, se continuar usando cocaína ou ficar em 

abstinência, o redutor de danos em questão não se absteve da decisão acerca do suposto bem 

do outro e, agindo desse modo, anulou o usuário enquanto sujeito capaz de fazer escolhas e 

responsabilizar-se por elas.   

Na interpretação de Lacan ([1966]1998e, p.873), se, “[...] por nossa posição de sujeito, 

sempre somos responsáveis”, então é preciso possibilitar que o sujeito do inconsciente 

apareça nos atos do indivíduo, para poder neles minimamente se implicar e, 

consequentemente, responsabilizar-se. Contrariamente, o que aconteceu na situação descrita 

pelo redutor de danos foi o que está sendo chamado, ao longo deste trabalho, de demissão 

subjetiva, na medida em que o redutor fez semblante de Outro consistente, suturando, naquele 

instante, a divisão subjetiva através de um imperativo que causou o fading do sujeito.  

Sendo assim, se, para a psicanálise, o ato é um recurso do qual o sujeito pode-se valer 

para fazer emergir o inconsciente, no caso da situação relatada pelo redutor de danos em 

questão, o ato esteve não do lado do usuário, mas do próprio redutor que, atuando, pôde 

experimentar algum gozo por sua posição. Inversamente, a posição do analista consiste em 
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“[...] sustentar o lugar de causa e não gozar com a condição do analisante, com sua demanda, 

ou mais precisamente, com sua falta” (GUATIMOSIM, 2009, p.118).  

De fato, para Fernandes (2009, p.59), “[...] a necessidade de recusa ao gozo é uma 

questão ética por excelência”, pois é ao se recusar gozar da sua condição que o psicanalista, 

fazendo operar o Discurso do Analista, favorece que o gozo possa revelar-se do lado do 

sujeito. De certa forma, penso que essa afirmação pode ser bem ilustrada através de um 

fragmento do caso Maria, também citado anteriormente neste trabalho.  

Tendo chegado à instituição em que se deu a presente pesquisa com uma hipótese 

diagnóstica de psicose, Maria acabou engajando-se em um acompanhamento clínico com a 

psiquiatra responsável por seu acolhimento. Nos atendimentos, Maria apresentava-se como 

alguém que nasceu para sofrer, pois relatava já ter sofrido vários abusos sexuais, tanto do pai 

como dos irmãos e de alguns companheiros com quem conviveu maritalmente, bem como se 

dizia perseguida e rejeitada.  

Afirmando que já estava cansada dos tantos abusos que havia sofrido, Maria relatou 

que decidiu mandar matar um ex-companheiro como uma forma de se vingar de todos que a 

abusaram. Apesar da sua aparência franzina, Maria afirma ser um monstro e demanda que sua 

psiquiatra a veja como tal, chegando até mesmo a dizer-lhe que ela não se engane, pois não a 

conhece. Maria, inclusive, já fez várias atuações no intuito de provar sua monstruosidade, 

sendo, em função disso, temida por vários profissionais que trabalham na instituição. É 

importante lembrar que, nos casos de uso de drogas, as atuações são um recurso privilegiado 

do qual o sujeito do inconsciente se vale para vir à tona (ALMEIDA, 2010) e, nesse sentido, 

pode-se supor que as atuações de Maria eram uma forma encontrada por ela para atualizar a 

sua realidade psíquica.  

Porém, ao mesmo tempo em que demanda ser vista como um monstro, Maria também 

oferece à psiquiatra sua abstinência de drogas, a qual apresenta como uma espécie de 

presente. Tal fato ficou muito claro quando, depois de a psiquiatra desmarcar uma sessão com 

Maria, ela voltou a usar drogas com uma intensidade bem maior do que todas as outras vezes 

que usara. Na discussão deste caso, a equipe ambulatorial da instituição interpretou que, se 

Maria ofertava sua abstinência como um presente, nesta situação específica, apresentou a 

recaída como uma espécie de punição.  

No entanto, a referida psiquiatra, que também tem formação em psicanálise, não 

responde do lugar em que é colocada por Maria: não teme o „monstro‟ que Maria diz ser nem 

se ensoberbece com o suposto „presente‟ que lhe é ofertado. Assim, podemos depreender que 
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esta psiquiatra não tenta satisfazer as demandas de amor apresentadas por Maria, nem muito 

menos tenta oferecer-lhe um hipotético estado de bem-estar. Pelo contrário, a psiquiatra em 

questão, que trabalha neste caso com a hipótese de uma estrutura histérica, ao não dirigir-se a 

Maria como o monstro que ela diz ser, opera o que podemos chamar de um ato analítico, o 

qual, é importante salientar, não pode ocorrer fora da transferência.  

Esse ato, por sua vez, ao promover uma quebra na cadeia de significações estabelecida 

por Maria, suspende toda a ordem prévia favorecendo a irrupção de um significante novo. Ao 

olhar para Maria sem vê-la como monstro, a psiquiatra introduziu um novo olhar. A partir daí, 

pode-se deduzir que, se o uso de drogas comparecia na vida psíquica de Maria como algo que 

lhe possibilitava tornar-se um „monstro‟ (traficando, matando, etc.), a posição da psiquiatra 

em não tomá-la deste lugar certamente teve implicações sobre o modo de Maria se relacionar 

com as substâncias psicoativas. E esta direção que está sendo dada ao tratamento de Maria 

vem possibilitando que ela experimente circular por outras posições subjetivas que não o de 

monstro.  

Dessa maneira, levando em consideração que o ato analítico aproxima-se da lógica da 

operação de separação, ao promover uma ruptura, ainda que parcial, com a alienação do 

sujeito aos significantes fixados a partir do Outro, pode-se pensar que, no caso da clínica 

psicanalítica das toxicomanias, visa-se operar algo de uma separação não do Outro, mas do 

gozo perigoso do Outro que invade e escraviza o sujeito. Nessa perspectiva, segundo Lacan 

([1964]1998), se separar significa engendrar-se, no âmbito dos tratamentos ofertados para os 

usuários de drogas e toxicômanos a partir da proposta da psicanálise, tratar-se-ia de fazer 

engendrar um sujeito onde apenas havia um corpo comandado pela substância tóxica ou pelo 

peso do significante fixado no objeto droga. 

No entanto, para que essa orientação seja possível, é necessário seguir a recomendação 

freudiana segundo a qual “[...] o tratamento analítico deve ser levado a cabo na abstinência” 

(FREUD, [1915]1996, p.214). Freud refere-se aí à abstinência como algo que deve estar do 

lado do psicanalista. Nesse sentido, os praticantes da psicanálise, para operarem em 

consonância com a ética psicanalítica, devem abster-se de responder às demandas de amor ou 

ódio feitas pelo analisante. Pois é ao sustentar a abstinência que o analista pode fazer operar o 

Discurso do Analista, na medida em que suporta poder não completar o outro e, agindo dessa 

maneira, convoca o analisante a percorrer a trilha da cadeia significante que marca sua 

história, podendo, assim, comparecer como sujeito. A esse respeito, considero que, tanto no 
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fragmento apresentado do caso Maria quanto do caso Marco, aquelas que ocuparam o lugar de 

analista conseguiram sustentar esta postura ética. 

E, para Lacan ([1958/1959]1995), o sustentáculo dessa posição ética que deve pautar o 

tratamento psicanalítico é o que ele chama de desejo do analista. Na perspectiva lacaniana, o 

desejo do analista é um desejo prevenido, que não pode desejar o impossível, o que seria 

equivalente a desejar responder à demanda de felicidade do analisante. Nesse sentido, o 

desejo do analista não é o desejo de um sujeito, mas um desejo opaco que comparece como 

enigma e que, ao retornar para o analisante sob a forma da pergunta Che Vuoi?, é capaz de 

colocar em funcionamento o deslizamento dos significantes (BERNARDES, 2003). 

Dessa maneira, o desejo do analista consiste em um operador necessário do Discurso 

do Analista, na medida em que permite ao analista abster-se de saber qual é o melhor caminho 

para o analisante e, assim, convocá-lo a trabalhar para construir um saber sobre o seu gozo. 

Segundo Lacan ([1958/1959]1995), assumir tal postura implica que o analista deve pagar algo 

para ocupar sua função e, de fato, ele o faz: paga com suas palavras (suas interpretações) e 

paga com sua própria pessoa, pois, pela transferência, ele é literalmente despossuído dela. Ao 

assumir tal posição, o psicanalista se coloca no lugar de objeto a, na dupla acepção que Lacan 

([1969/1970]1992) confere a esse termo: objeto causa de desejo, na transferência, e objeto 

dejeto, no final da experiência analítica.   

É ao se colocar na posição de semblante de objeto a que o analista faz operar o 

Discurso do Analista, permitindo que o analisante possa aparecer como sujeito dividido. 

Conforme dito anteriormente, este não é um lugar que o psicanalista consiga sustentar o 

tempo inteiro, pois isto seria insuportável. Mas faz diferença conseguir sustentá-lo em alguns 

momentos da condução do tratamento, especialmente nos casos de uso de drogas nos quais o 

sujeito apresenta-se petrificado no gozo indizível do Outro. Diante desses casos, o desafio do 

praticante da psicanálise é possibilitar que esse gozo indizível implicado no uso de drogas 

possa passar pelo inconsciente, fazendo presentificar o enigma do desejo do Outro e 

delimitando, assim, uma distância entre o gozo inefável e o desejo indestrutível.  

Nessa perspectiva, pensamos que os fragmentos de caso aqui apresentados ilustram as 

incidências do sujeito do inconsciente, do gozo, da ética da psicanálise e do Discurso do 

Analista nos atendimentos clínicos oferecidos no ambulatório de uma instituição de 

tratamento para o uso de drogas orientada pela abordagem de redução de danos. Mas ressalto 

que esta é uma possibilidade que precisa ser analisada a cada vez, para cada caso, em cada 

instante que um praticante da psicanálise seja convocado a operar. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo investigar os efeitos de uma prática orientada 

pela psicanálise no ambulatório de uma instituição que oferece tratamento para usuários de 

drogas a partir da abordagem da redução de danos. A fim de alcançar esse objetivo, realizei 

uma análise das modalidades de laço social veiculadas na instituição pesquisada e também do 

modo como os conceitos psicanalíticos de sujeito, gozo e ética estiveram articulados nos 

dispositivos clínicos nela utilizados. 

A relevância desta investigação reside, sobretudo, no fato de ela fornecer subsídios 

para a discussão acerca de como os tratamentos oferecidos para usuários de drogas podem ser 

aprimorados a partir do diálogo entre psicanálise e redução de danos. Apesar das 

controvérsias existentes no que tange às possibilidades de articulação entre essas duas 

propostas, considero que a escolha de tentar estabelecer uma aproximação entre elas justifica-

se principalmente em função da amplitude do fenômeno do uso de drogas na 

contemporaneidade, o que dificulta a sua abordagem sob um único prisma.  

De fato, o próprio reconhecimento atual do consumo de psicoativos como uma questão 

simultaneamente social e de saúde pública, ratifica a importância de que os tratamentos das 

drogadições sejam capazes de abranger intervenções que visem tanto a universalidade dos 

modos de inscrição deste fenômeno em nossa cultura quanto a singularidade de cada sujeito 

constituído no laço social. Dessa maneira, o esforço empreendido ao longo deste trabalho foi 

o de situar a problemática dos tratamentos oferecidos para usuários de drogas numa interseção 

entre duas dimensões distintas: a dimensão política e a dimensão clínica.  

De modo geral, a dimensão política é comumente apresentada como o lugar das 

soluções, no qual se pretende chegar a uma espécie de solução universal para todas as 

problemáticas advindas do social (MILNER, 2007; ALVARENGA, 2011). O paradigma que 

sustenta tal concepção é o do problema-solução, em que se pressupõe que, para todo 

problema, deve haver uma solução ou um conjunto de soluções a ser definido genericamente 

(LAURENT, 2011). Entretanto, a psicanálise, ao apontar para a categoria que Lacan 

([1974]1993) chama de real, alerta que não há solução universal e que, portanto, o praticante 

da psicanálise precisa lidar com o não-todo, com o impossível. Assim, por mais que 

reconheça a necessidade de não se perder de vista a dimensão política dos fenômenos que se 

apresentam na sociedade, como é o caso do uso de drogas, entendo que qualquer possível 
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solução precisa sempre levar em conta o que é da ordem do singular, o que sinaliza para uma 

dimensão que pode ser articulada à clínica. 

Assim, apesar de essas duas dimensões serem frequentemente apontadas como opostas 

ou até inconciliáveis, penso que, no campo mais amplo da saúde mental, é imprescindível a 

manutenção de uma tensão contínua entre elas. Prova disso é que, no âmbito mais amplo das 

políticas de saúde mental, há configurações que podem favorecer mais, e outras menos, o 

trabalho clínico que privilegia a singularidade (MONTEZUMA, 2001; ONOCKO CAMPOS, 

2001; TENÓRIO, 2001). Como exemplo disso, é possível citar a política antimanicomial, que 

problematizou a lógica da segregação do louco e de todos os considerados desviantes, abrindo 

caminho, assim, para a oferta de uma clínica capaz de tratar com dignidade aqueles que 

padecem de alguma forma de sofrimento psíquico. Nessa perspectiva, a premissa é a de que a 

desconstrução da identidade do doente mental bem como do insano, pecador ou delinquente 

foi um passo político essencial que viabilizou outro tipo de tratamento clínico das psicoses 

(SILVA, 2011).  

No que tange ao objeto de pesquisa enfocado neste trabalho, considero que a dimensão 

política encontra-se representada pelo panorama mais amplo da política de saúde mental e, 

mais particularmente, da política de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, ambas 

delimitadas recentemente pelo Ministério da Saúde no Brasil. É justamente essa dimensão 

política que pauta o planejamento das ações de saúde mental, as quais, na realidade brasileira, 

são definidas por legislações, diretrizes e manuais, como é o caso do Manual de Redução de 

Danos (BRASIL, 2001), da Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras 

Drogas (BRASIL, 2004) e do Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos 

Usuários de Álcool e outras Drogas (BRASIL, 2005).  

No tocante especificamente à política de atenção aos usuários de álcool e outras 

drogas, a proposta que tem sido apresentada como parte integrante da nova perspectiva em 

saúde mental no Brasil é a estratégia de redução de danos. Tal medida justifica-se porque, ao 

romper com a proposta da abstinência que legitima a discriminação dos usuários de drogas, a 

redução de danos possibilita que os consumidores de psicoativos deixem de ser encarados 

como párias a serem excluídos da sociedade, em função de sua suposta periculosidade para 

consigo mesmo e para com os outros, sob a conveniente alegação de que essa contenção 

social seria para seu próprio bem (BENETI; SILVA, 2011). Dessa maneira, essa estratégia 

propõe, entre outras coisas, que o foco de atenção das políticas sobre drogas seja não as 

substâncias tóxicas em si mesmas, mas a frequência e o tipo de uso que cada usuário faz 
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delas, tendo como meta principal fazer a saúde chegar ao território sem, no entanto, instalar 

uma política sanitária ou um higienismo social.  

Enquanto situada no âmbito da política de saúde mental e articulada ao campo da 

saúde pública, a redução de danos está inserida primeiramente na dimensão da universalidade, 

objetivando uma promoção da saúde que seja capaz de amortizar os efeitos danosos 

decorrentes de todo e qualquer consumo de substâncias psicoativas. Essa visada justifica, 

assim, as várias estratégias de redução de danos existentes, como a realização de trabalhos de 

campo, a distribuição de insumos e materiais educativos, o oferecimento de palestras 

educativas nas comunidades, etc. Todas essas intervenções rompem com o pressuposto 

alimentado pela proposta da abstinência, segundo a qual a droga faz o toxicômano e, dessa 

maneira, toda e qualquer pessoa que usar drogas irá tornar-se dependente.  

Ainda no âmbito das políticas de saúde mental no Brasil, entendo que a dimensão 

clínica está representada basicamente pelo que tem sido chamado de clínica ampliada ou 

clínica do cotidiano, a qual, através dos chamados projetos terapêuticos individuais, inclui os 

procedimentos de atenção psicossocial e visa à restituição da contratualidade social dos 

portadores de sofrimento psíquico. No entanto, ao longo deste trabalho, foi mantido o intuito 

de mostrar que essa modalidade de clínica, sustentada pela atual política de saúde mental 

brasileira, ainda não atribui a devida importância à singularidade do sujeito e de suas formas 

de gozo. Nesse sentido, acredito que as práticas orientadas pela noção de clínica ampliada 

poderiam beneficiar-se de uma interlocução com a dimensão clínica proposta pela psicanálise, 

na medida em que esta chama atenção não para a universalidade do fenômeno, transtorno ou 

doença a ser tratado, mas para a singularidade do modo como cada sujeito se inscreve nessas 

categorias, que são, antes de tudo, nomeadas pelo Outro social. 

Aqui faço menção a uma noção psicanalítica de clínica não em seu sentido estrito, mas 

em uma perspectiva ampla. Porém, vale salientar que o que está sendo chamado de noção 

ampla de clínica refere-se a uma concepção de clínica que se sustenta em certa posição tática 

de se utilizar de alguns balizadores da psicanálise a fim de recolher os ditos e as ações do 

sujeito para, a partir daí, extrair manejos e intervenções singulares que visem uma mudança 

de posição subjetiva. Além disso, essa concepção de clínica, ao não se restringir aos 

atendimentos individuais, contempla várias modalidades terapêuticas. Sendo assim, é uma 

noção de clínica que se articula, sem, no entanto, se confundir com o que é chamado de 

clínica ampliada pela política de saúde mental brasileira.  
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E é justamente essa concepção ampla de clínica que orienta a proposta psicanalítica de 

tratamento das toxicomanias. A perspectiva psicanalítica introduz, por conseguinte, o sujeito 

do inconsciente e suas relações com o gozo e o mais-de-gozar no cerne do fenômeno 

toxicomaníaco, o que a permite sustentar as toxicomanias como uma escolha pela qual cada 

um precisará se responsabilizar. Tal responsabilização, por sua vez, conduz a um 

questionamento acerca da escolha pelas drogas e exige que o sujeito seja convocado a se 

pronunciar sobre esta, marcando, assim, que, no âmbito de qualquer proposta que se diga 

terapêutica, a voz a ser escutada é primordialmente a do usuário, apesar de esta ainda ser 

relativamente inaudita no campo da saúde mental. 

Além de a psicanálise poder contribuir com o campo da saúde mental através da 

concepção de clínica que lhe é inerente, pode também colaborar para certa ampliação da 

própria dimensão política existente nesse campo. Isso porque a psicanálise é considerada por 

alguns autores como uma política do mal-estar, haja vista que trata o modo como cada ser 

humano se encontra com o mal-estar existente na cultura e os destinos possíveis para a pulsão 

decorrentes deste encontro (RINALDI, 2005; GURGEL, 2011; SILVA, 2011). Porém, 

diferentemente da ênfase geralmente universalizante sustentada no âmbito político, essa 

política do mal-estar é fundamentalmente antiuniversal e visa cingir o sofrimento de cada um, 

bem como os modos singulares de resposta a esse mal-estar. Nesse sentido, a política da 

psicanálise tem como pressuposto fundamental a clínica, na medida em que é ela que orienta a 

direção do tratamento a ser dado às várias formas de mal-estar, fundamentando-se, para tanto, 

na estratégia da transferência e na tática da interpretação (LACAN,[1966]1998a).  

Sendo assim, para a psicanálise, clínica e política encontram-se fortemente articuladas. 

Essa articulação foi sustentada pelo próprio Lacan ([1966]1998 a, p.595) quando este afirma 

que “[...] o analista é menos livre em sua estratégia do que em sua tática” e “[...] é ainda 

menos livre naquilo que domina a estratégia e a tática, ou seja, em sua política, onde ele faria 

melhor situando-se em sua falta-a-ser do que em seu ser” (LACAN, [1966]1998 a, p. 596). 

Isso não significa, porém, sugerir que clínica e política se confundem ou estão diluídas entre 

si, e sim não ser possível pensar uma clínica que esteja fora de qualquer contexto político nem 

em uma política de saúde mental que desconsidere o tratamento do que cada sintoma porta de 

singular.  

Por essa razão, considero que, apesar da proposta da redução de danos ter consistido 

em um avanço no âmbito político para o tratamento das toxicomanias, de modo semelhante ao 

que a perspectiva antimanicomial representou para o tratamento das psicoses, ela ainda é 
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insuficiente para orientar os tratamentos oferecidos aos usuários de drogas. A partir do ponto 

de vista da psicanálise, assim como a perspectiva antimanicomial por si só mostrou-se 

terapeuticamente limitada em função de não atribuir a devida ênfase à dimensão clínica, 

também a estratégia de redução de danos parece caminhar na mesma direção ao não 

considerar apropriadamente a singularidade implicada na problemática das toxicomanias.  

No entanto, a psicanálise de certa forma aproxima-se da redução de danos ao 

radicalizar a ruptura com o pressuposto segundo o qual a droga faz o toxicômano, através da 

proposição de que, pelo contrário, “o toxicômano faz a droga” (FREDA, 1993, p. 2). Sendo 

assim, ao se contraporem à proposta historicamente hegemônica oriunda tanto da psiquiatria 

clássica quanto do modelo moral, psicanálise e redução de danos podem articular-se. Apesar 

disso, avalio que essas duas propostas são independentes e foram constituídas com foco em 

duas dimensões distintas, que podem dialogar ou não – a dimensão clínica e a dimensão 

política.  

No entanto, é importante salientar que o diálogo entre essas duas propostas possibilita 

que seja feito um uso específico das estratégias indicadas pela política de saúde mental 

voltadas para os usuários de álcool e outras drogas, como é o caso, por exemplo, das 

experiências de trabalho de campo e de consultório de rua, desenvolvidas, respectivamente, 

por Lancetti (2011) e Silva (2011), relatadas no capítulo acerca dos diferentes discursos sobre 

psicanálise e redução de danos. A comparação entre essas experiências e a experiência 

descrita no subcapítulo sobre ética e moral, na qual um redutor de danos decidiu injetar 

cocaína na veia de um usuário que não estava conseguindo se autoinjetar, ilustra bem como 

uma mesma estratégia política pode dar margem ou não a intervenções que levem em 

consideração a singularidade e, consequentemente, a dimensão clínica à qual alude a 

psicanálise. Enquanto as referidas experiências de trabalho de campo e de consultório de rua 

possibilitaram que as falas dos usuários viessem à tona e indicassem a direção a ser seguida 

pelos profissionais, a atitude do mencionado redutor de danos não deu lugar para que fosse 

feita nenhuma escolha por parte do sujeito.  

De forma similar, outras experiências mostram como, no interior da própria política de 

redução de danos, é possível encontrar práticas pautadas em concepções de saúde, dano, 

abuso de drogas e tratamento bastante diferentes. Como ilustração disso, posso citar alguns 

dos próprios relatos contidos neste trabalho, como, por exemplo, o referente a palestras e 

orientações oferecidas por redutores de danos da instituição pesquisada em algumas 

comunidades em que se considera haver grande consumo de drogas. Em tais práticas de 
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redução de danos, muitos dos redutores acabavam assumindo uma posição de mestria, 

legislando em prol de um determinado padrão de consumo ou de uma determinada forma de 

consumir.  

Nesse sentido, era comum que esses redutores recomendassem aos usuários que estes 

não precisavam abster-se do uso de drogas, que bastavam reduzir a quantidade consumida ou 

passassem a usar outra substância considerada menos danosa. Mas estas eram recomendações 

de certa forma arbitrárias, articuladas a um ideal político que se pode chamar de pedagógico, 

além de estarem endereçadas a todos e, portanto, inseridas em uma lógica universalizante. A 

partir daí, é possível pensar que tais redutores estavam trabalhando com uma concepção 

segundo a qual os critérios de saúde, abuso e dano eram externos aos usuários, pois estes não 

eram em nenhum momento convocados a se pronunciar sobre o que os incomodava 

singularmente.  

Desse modo, esses redutores, ao se apresentarem como supostos detentores do saber, 

acabaram trabalhando em prol de uma ética do bem-estar que, ao invés de priorizar a escuta 

do sujeito, visou um suposto bem definido a priori, que desconsiderou a singularidade e 

promoveu o que chamei ao longo deste trabalho de demissão subjetiva. Além disso, a adoção 

dessa postura parece ter desconsiderado o fato de que o caráter meramente informativo de tais 

intervenções dos redutores não seria suficiente para que muitos usuários conseguissem mudar 

sua forma de consumo de drogas, posto que, na relação do sujeito com as drogas, há 

determinadas configurações nas quais o excesso de gozo subsume o sujeito, deixando-o 

assujeitado à substância psicoativa. Logo, qualquer mudança apenas seria possível a partir de 

um tratamento que pudesse intervir nessa forma de gozo, permitindo algum remanejamento 

ou realocação desta energia que transborda o sujeito e impele-o, muitas vezes, à própria 

destruição.  

Sendo assim, autorizo-me a dizer que, em tais palestras, esses redutores de danos 

acabaram reproduzindo a lógica do Discurso do Mestre, através da colocação do significante-

mestre da redução de danos na posição de comando. Tal fato pôde ser percebido também 

através do recorte do caso de Maria, no qual o significante-mestre da redução de danos, tido 

por alguns técnicos como palavra de ordem na instituição, promoveu uma identificação que 

resultou na passagem de Maria à posição de redutora de danos. No âmbito do matema do 

Discurso do Mestre, Maria assumiu a posição de S2, saber produzido a partir de S1. No 

entanto, assumir esse lugar sem que fosse produzida uma retificação subjetiva que lhe 

permitisse mudar de posição em relação ao seu sintoma, desconsiderando-se, portanto, a 
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dimensão clínica, gerou inúmeros impasses que acabaram desencadeando recaídas que 

levaram Maria ao “fundo do poço”.   

Considero que o recorte do caso Marco faz contraponto a esse tipo de intervenção 

apoiada no saber, na medida em que a intervenção da analista, ao questionar a demanda de 

abstinência apresentada pelo sujeito, permitiu seu reposicionamento acerca da função que as 

drogas desempenhavam em sua vida. De modo semelhante, foi possível verificar como, 

também nos casos de Leandro, Arthur, Enilson e Ênio, o fato de a instituição pesquisada 

adotar a política da redução de danos tornou possível a realização de um trabalho que 

contemplasse também a dimensão clínica à qual se refere a psicanálise, através da 

consideração dos pilares que norteiam a clínica psicanalítica: sujeito, gozo, ética e Discurso 

do Analista.  

De modo geral, acredito ser possível dizer que, nesses recortes de casos, houve a 

sustentação de uma escuta clínica que privilegiou: a singularidade da relação estabelecida por 

cada sujeito com a substância tóxica; o modo como esta relação estava articulada ao 

diagnóstico estrutural; as saídas escolhidas por cada um para lidar com seus impasses 

subjetivos; e a forma como o tratamento poderia atuar na circunscrição de gozo plausível em 

cada caso. Nesse sentido, eu pude constatar como a articulação entre a política de redução de 

danos e a clínica psicanalítica permitiu um tratamento do uso de drogas que contemplou os 

usuários, respectivamente, em sua vertente de cidadãos e de sujeitos do inconsciente.  

Além disso, mesmo quando considerados os diferentes dispositivos terapêuticos 

disponíveis na instituição pesquisada, foi possível notar que não apenas os acompanhamentos 

psicanalíticos ou psicoterápicos individuais, mas também as intervenções psiquiátricas, os 

trabalhos em grupo, as oficinas terapêuticas e as estratégias corporais possibilitaram uma 

articulação entre a redução de danos e a psicanálise. O caso da oficina de fotografias oferecida 

na instituição em que se deu a presente pesquisa e descrita no subcapítulo sobre as 

possibilidades de tratamento em uma instituição voltada para usuários de drogas é um 

exemplo disso.  

Em tal oficina, diversos adolescentes usuários de drogas receberam máquinas 

fotográficas descartáveis e foram convidados a irem para as ruas que intermediavam a 

instituição a fim de fotografarem todas as coisas que achassem interessantes. Após esse 

momento, foi feita uma discussão das fotos tiradas com vistas a possibilitar que os 

adolescentes falassem do que lhes chamava atenção ou despertava seu interesse para além das 

substâncias tóxicas. Essa dinâmica de trabalho trouxe à tona várias histórias e memórias 
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desses adolescentes, permitindo uma abertura para a fala, que se mostrou capaz de modificar 

algumas de suas relações com o mundo, fazendo o sujeito aflorar através da arte e 

engendrando a possibilidade tanto de uma produção singular como de uma mudança de 

posição subjetiva em relação ao consumo de drogas.  

A partir de uma comparação dessas várias experiências apresentadas como práticas 

possíveis no interior da política de redução de danos, é possível concluir que não existe uma 

única proposta de redução de danos, padronizada nem homogênea, mas uma estratégia que se 

está instituindo como política de saúde mental no âmbito da atenção ao uso de álcool e drogas 

e que dá margem a várias formas de direcionamento (ANDRADE, 2004; SANTOS; 

SOARES; CAMPOS, 2010). Prova disso é o fato de a redução de danos ser referida nos 

documentos oficiais oras como abordagem, oras como estratégia, oras como proposta, sem 

haver uma definição fechada sobre seu escopo. Sendo assim, tomando a redução de danos 

como “[...] um conceito em aberto, ao qual podem ser atribuídos diversos significados” 

(MAcRAE; GORGULHO, 2003, p.4), creio que se faz necessário pensar as possibilidades de 

articulação dessa política com uma perspectiva clínica de tratamento que seja capaz de 

contemplar a singularidade da função que as drogas vêm ocupar na economia psíquica de 

cada sujeito. É justamente a existência dessa brecha que pode permitir uma abertura para a 

dimensão clínica para a qual a psicanálise chama atenção. 

E é por esta razão que sustento a tese de que é plausível afirmar a psicanálise como um 

campo que pode contribuir com a estratégia de redução de danos na medida em que fornece a 

esta balizadores fundamentais capazes de orientar não apenas as intervenções psicossociais, 

mas também as intervenções clínicas que se fazem necessárias em função do uso de drogas 

ser não apenas uma forma encontrada pelo sujeito para lidar com o mal-estar na cultura, mas 

também com os impasses na relação com o Outro. Nessa perspectiva, acredito que o diálogo 

entre redução de danos e psicanálise é uma forma de fazer os tratamentos para usuários de 

drogas promoverem um entrelaçamento entre a dimensão política e a dimensão clínica, ambas 

avaliadas como primordiais no campo da saúde mental.   

Sendo assim, é válido concluir que, a partir do referencial psicanalítico, mesmo 

levando em conta certa universalidade existente nas atuais políticas de saúde mental no Brasil, 

é indispensável a inserção de uma dimensão clínica que privilegie a singularidade e que 

permita a invenção de modos de inscrição singulares no universal da cidadania. Tal 

perspectiva está articulada ao próprio arcabouço da psicanálise lacaniana que não trabalha 

com divisões binárias e opositivas. Nesse sentido, aponto a necessidade de considerar a 
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existência não só de um intervalo entre a dimensão política e a dimensão clínica, presentes no 

campo da saúde mental, posto que não se confundem, mas também de uma articulação, na 

medida em que são indissociáveis. Tal articulação se faz viável na medida em que, entre estes 

dois campos, existe certo princípio em comum, qual seja, o da não segregação do usuário de 

drogas, através da sua respectiva não negação como cidadão e como sujeito do inconsciente. 

Entretanto, esta é uma articulação que não deve ser pensada como uma solução, no sentido de 

resposta acabada ou decifração de um enigma, pois, como dito na epígrafe deste trabalho, a 

subversão da psicanálise lacaniana consiste justamente em não propor tais tipos finitos de 

soluções e, sim, levar em consideração cada caso em sua singularidade.  
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