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RESUMO 

 

HAMPARIAM, Carol Godoi. Porque é tão difícil livrar-se das drogas? Dissertação de 

Mestrado em Psicologia Clinica. Pontifica Universidade Católica de São Paulo. 2014. 

 

O presente trabalho visa, a partir da pergunta por que é tão difícil livrar-se das drogas, 

investigar as circunstâncias envolvidas no período da abstinência e consequentemente 

da recaída que impeçam ou influenciam aqueles pacientes que desejam livrar-se 

definitivamente das drogas. 

Para tanto, foram estudados o fenômeno da adicção, numa tentativa de entender o que 

ocorre psiquicamente quando um sujeito torna-se dependente de uma substância a qual 

ele elege como um objeto irrefreável, para posteriormente, desbravar o que ocorre no 

psiquismo quando este se encontra abstêmio da droga.   

Neste sentido, foi possível elucidar o que ocorre no processo de abstinência psíquica a 

fim de vislumbrar as dificuldades e possibilidades de intervenção com um paciente dito 

toxicômano. Com isso, foram abordadas as arestas e nuanças presentes no tratamento de 

um dependente químico, seja este realizado numa instituição tratamento ou num 

consultório particular, considerando as interfaces da instituição família neste processo. 

A partir deste estudo, formulou-se a proposta de compreensão de que abster-se da droga 

não é simplesmente distanciar-se dela, mas fazer uma escolha consciente e inconsciente 

de permanecer longe deste artifício, enfrentando com isso, a realidade psíquica, os 

dores, os desprazeres, a incompletude humana sem manter uma ancora nos processos 

que regem o funcionamento psíquico.  

 

Palavras-chave: toxicomania, psicanálise, abstinência psíquica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

HAMPARIAM, Carol Godoi. Why is it is hard getting rid of drugs? Masters 

Dissertation in Clinical Psychology. Pontifical Catholic University of São Paulo, 2014. 

 

The present work, from the question why it is so hard to get rid of drugs, investigate the 

circumstances surrounding the period of abstinence and relapse consequently preventing 

or influencing those patients who definitely want to get rid of drugs. 

Thus, the phenomenon of addiction were studied in an attempt to understand what 

happens psychologically when a person becomes dependent on a substance which he 

chooses as an unstoppable object, subsequently breaking that occurs in the psyche when 

it is abstemious drug. 

In this sense, it was possible to elucidate what happens in psychic abstinence process to 

envision the difficulties and possibilities of intervention with a drug addicted patient 

said. With that, we addressed the edges and nuances found in treating an addict, this is 

done in a treatment institution or a private practice, considering the interfaces of the 

institution of the family in this process. 

From this study, formulated the proposal of understanding that refrain the drug is not 

simply distance himself from her, but make a conscious and unconscious to stay away 

from this deception choice facing it, psychic reality, the pain , the inconveniences, the 

human incompleteness without holding an anchor in the processes that govern the 

psychic functioning. 

 

Keywords: addiction, psychoanalysis, psychological abstinence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há tempo as diversidades e complexidades presentes nos atendimentos clínicos, bem 

como, os desafios encontrados para desenvolver um trabalho analítico em uma instituição, me 

proporcionam momentos de muito aprendizado, mas também de muitas inquietações.  

Isto porque, o aprender com a clínica significa não somente refinar a escuta 

psicanalítica como também tornar-se habilidoso em unir as arestas e as certezas oriundas da 

autoanálise, da supervisão e do aprofundamento da metapsicologia.  

Já, as inquietações instalam dúvidas, que na sua maioria são angustiantes, e me 

impulsionam à reflexão que ora é feita isoladamente, ora é feita em conversas com colegas, 

profissionais, professores ou supervisores.  

E, foi a partir de uma experiência clinica realizada numa instituição de tratamento de 

internação involuntária para dependentes químicos, bem como os atendimentos desta 

população no consultório, que questionamentos acerca dos efeitos terapêuticos da psicanálise 

tornaram-se freqüentes. Isto porque, durante a realização do meu trabalho, eu me perguntava 

o que de fato a psicanálise poderia oferecer a um paciente, que está fazendo uso de uma 

substância por anos e desenvolveu uma dependência química, e principalmente, psíquica. 

Ou ainda, se pensarmos naqueles pacientes que estão em tratamento seja por estarem 

internados numa clinica seja por estarem nas suas casas e fazendo acompanhamento 

psiquiátrico e psicológico, como entender o funcionamento psíquico no período que ele não 

faz o uso de substâncias, visto que após certo tempo voltam a utiliza - lá? O que é de fato 

abster-se das drogas? 

Assim, tais questionamentos que envolvem as possibilidades de intervenção da 

psicanálise tornaram-se cada vez mais intrigantes quando atrelados à dificuldade dos 

pacientes livrarem-se definitivamente das drogas. 

Tal dificuldade também se reflete nas inúmeras discussões em diversas áreas sobre a 

dependência química, seja na elaboração de políticas públicas, seja pela descoberta de novas 

substâncias ilícitas, por exemplo, o oxi, seja pela lei de internação compulsória, seja como 

objeto de noticiários, em especial, os policiais, o que desenha uma grande dificuldade de se 

reduzir o consumo abusivo das drogas. 

De acordo com estudos realizados, em 2001 e em 2005, pelo Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) mostrou que o consumo de crack quase 
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dobrou no país. Os dados também revelam este crescimento por região do país, sendo que: 

comparando os dados de 2001 e 2005, a Região Sul subiu de 0,5% para 1,1%, ficando em 

primeiro lugar seguida da Região Sudeste. (CEBRID, 2006) 

Tal dificuldade também está estampada nos baixos números de pacientes que se livram 

definitivamente das drogas, mesmo com o avanço da farmacologia, com a existência de uma 

literatura especifica para os dependentes químicos, tais como os narcóticos anônimos e doze 

passos, e com o aumento do número de clinicas de tratamento especializado. 

No entanto, além dos dados estatísticos e das inúmeras reportagens que ilustram as 

histórias e os acontecimentos envolvendo usuários de drogas, outro fator preocupante é que as 

teorizações psicanalíticas, frequentemente, abordam as drogas como se estas desempenhassem 

um papel secundário no entendimento de um caso clinico. Acontece que, para certos sujeitos, 

o que os caracterizam é o uso das drogas.  

Diante dessa realidade, a pergunta “por que é tão difícil livrar-se das drogas?” pairava 

a minha escuta cotidiana e ao mesmo tempo, a impossibilidade de uma resposta consistente 

fazia aumentar a minha impotência profissional, afinal, eram tantos casos, tantas histórias e 

tantas personalidades querendo livrar-se das drogas, mas voltando a usá-la num “passe da 

mágica”.   

Destarte, encontrar ou ao menos se aproximar de uma resposta referente a esta 

dificuldade dos pacientes em livrar-se das drogas, tornou-se meu maior desafio profissional e 

consequentemente, tema de pesquisa desta dissertação que tem o objetivo de investigar quais 

as circunstâncias envolvidas no período de abstinência que dificultam ou possibilitam os 

pacientes interromperem o uso das drogas.  

Deste modo, a partir de uma investigação baseada em uma leitura da teoria 

psicanalítica, pretende-se no primeiro capitulo contextualizar a questão da dependência 

química, traçando uma tentativa de definição da adicção, atravessando os prismas de 

conceitos como objeto, já que a droga torna-se o único objeto de desejo do sujeito, e 

estruturas psíquicas; para então apresentar as diferentes visões e opiniões de psicanalistas pós-

freudianos e contemporâneos sobre as diferentes funções da droga na vida de um sujeito. 

O segundo capitulo visa apresentar uma definição do conceito de abstinência psíquica 

a fim de descrever o que ocorre psiquicamente quando àquele sujeito dependente de uma 

substância, abstém-se desta, elucidando assim, as circunstâncias envolvidas nas dificuldades 

enfrentadas no processo de abstinência. 
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Já, no terceiro capítulo pretende-se abordar as dificuldades e necessidades encontradas 

no tratamento com os dependentes químicos, perpassando assim, sobre o conceito da técnica 

ativa e o trabalho do analista neste tipo de intervenção, assim como, a necessidade de refazer 

o setting analítico na abordagem com toxicômanos. Será discutido também o papel da família 

durante o tratamento do adicto, além de, transcorrer sobre a eficácia e os pormenores 

presentes nas diferentes instituições de tratamento voltadas à dependência química. 

Já, o quarto retratará uma ilustração clinica a fim de elucidar a compreensão dos 

conceitos estudados e os aspectos envolvidos numa recuperação de um dependente químico.  

Para finalizar, o capitulo Conclusão terá o objetivo de integrar alguns aspectos 

apresentados e estudados ao longo da dissertação. 

Ao traçar este percurso convenci-me que este será apenas uma faceta dentre a gama de 

olhares que se pode ter sobre a dependência química e suas artimanhas, e mais, apesar da 

presente dissertação seguir um rigor teórico e acadêmico, não se distancia do sofrimento 

vivenciado pelos sujeitos que lutam para livrar-se definitivamente das drogas, e com isso, a 

maior contribuição deste estudo está voltada ao cuidado singular com esse sujeito dependente 

de um objeto. 
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CAPITULO 1 

 

A ADICÇÃO E SUAS ARTIMANHAS 

 

Considerando que o objetivo desta pesquisa é compreender psiquicamente o período 

da abstinência de drogas e as circunstâncias envolvidas nesta, será apresentada de início, a 

definição do fenômeno da adicção, a ser desenvolvida neste capítulo, para então, avançarmos 

na investigação sobre a abstinência.    

No contexto da dependência de substâncias licitas e ilícitas, como o álcool e outras 

drogas, o termo adicção é usado comumente para definir os casos nas quais o uso de drogas se 

tornou abusivo, não abarcando aqueles casos de uso esporádico ou recreativo, ou seja, quando 

a droga não ocupa um lugar privilegiado, não se tornando o único objeto de desejo. 

Gurfinkel
1
 apresenta uma variedade de terminologias utilizadas para se referir ao 

quadro no qual a droga ocupa um lugar de destaque na vida do sujeito, tornando-se prioridade 

frente a outros aspectos da vida, os termos são: toxicomania, adicção, dependência, mania, 

compulsão e vício.  

Segundo este autor, o termo “toxicomania” se refere necessariamente à relação objeto-

droga, já “adicção” carrega o significado de escravização do sujeito com o objeto, ou seja, não 

importa o objeto em questão, mas sim o uso que se faz do objeto; “mania” faz referência ao 

aspecto eufórico e depressivo da adicção; “compulsão” diz respeito ao ato repetitivo e 

impulsivo do uso; “dependência” faz menção a um fator dinâmico e etiológico; e por fim, o 

termo “vício” que é corriqueiramente utilizado, refere-se ao caráter destrutivo do ciclo 

repetitivo do uso.  

Independente do termo adotado, o que se evidencia é que os usuários crônicos ou 

toxicômanos/adictos e os usuários esporádicos ou recreativos possuem diferenças 

significativas em seu modo de vida, que estão comumente presentes na escuta clinica desses 

pacientes.  

                                                           
1 GURFINKEL, D. Adicções. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 
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A adicção não foi tratada por Freud num texto especifico, mas foi abordada em 

nuanças ao longo de sua obra, seja por meio da pesquisa, da metapsicologia ou mesmo pelos 

depoimentos da auto-ingestão de droga.  

Freud teve contato com a cocaína, chegando a usá-la como forma de combater suas 

angústias depressivas
2
 e indicá-la para alguns de seus pacientes, amigos e familiares por 

acreditar, inicialmente, que esta substância teria valores terapêuticos. No entanto, os 

diferentes efeitos provocados pela cocaína tornaram-se um fator instigante para Freud, o que o 

levou a pesquisar sobre o tema e rever suas idéias a respeito da eficácia da cocaína. 

Um ponto discutido nas biografias freudianas é com relação ao tempo e a quantidade 

de droga usada por Freud. Será que o uso que Freud fez da cocaína o tornou num viciado? 

Segundo Rodrigué
3
 não se pode considerar que Freud tenha sido tão ingênuo nesse 

encontro com a coca, ele destaca que Ernest Jones ameniza esse encontro afirmando que na 

vida de Freud a droga foi um acidente de percurso, já Siegfried Bernfeld o aponta como uma 

“transgressão criativa”. 

De certa maneira o entusiasmo inicial de Freud em relação aos efeitos da cocaína, 

visto que ele a considerava uma substância mágica, mudou após as criticas e relatos de casos 

de diversas partes do mundo alertando o poder de vicio em cocaína, e principalmente, o fez 

ponderar a indicação dessa substância a pacientes e amigos depois da presenciar o quadro de 

abstinência vivenciado pelo amigo, Fleischl, o qual sofrera fortes dores e fora tratado com 

cocaína para livrar-se dessas dores e do vicio em morfina.
4
 

Após esses ocorridos Freud deixa de ver a cocaína como uma substância milagrosa e 

passa a fazer considerações teóricas acerca dos vícios.  

Freud, em uma carta a Fliess, apresenta uma interessante associação do ato 

masturbatório como um ato adictivo, e já se questiona se tal adicção seria curável ou não. 

Freud afirma 

Comecei a compreender que a masturbação é o primeiro e o único dos grandes 

hábitos, "o vicio primário", e que todas as demais adicções, como a adicção ao 

álcool, à morfina, ao tabaco, etc, só surgem ao longo da vida como seus substitutos e 

                                                           
2
 Para Freud, a depressão seria o principal sintoma a ser combatido com o uso da cocaína, por funcionar como 

uma substância estimulante, o que leva a crer que ele trabalhava em prol dos seus pacientes, e também, por uma 

causa intima. (GURFINKEL, 2011)  
3 RODRIGUÉ, E. Sigmund Freud. O século da psicanálise: 1895-1995. São Paulo: Editora Escuta, 1995. 
4
 Considerando que este trabalho não abarcará com detalhes a relação de Freud com a cocaína, indicamos a 

leitura do capitulo 3, do livro Adicções de Decio Gurfinkel, bem como, os livros de biografia de  Freud, como A 

vida e a obra de Sigmund Freud – vol. I, do autor Ernest Jones e Sigmund Freud. O século da Psicanálise: 1895-

1995, do autor Emilio Rodrigué. 
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deslocamentos. A importância que esta adicção tem na histeria é imensa e talvez se 

encontre aqui, no todo ou em parte, o meu grande obstáculo, que ainda não pude 

esclarecer. Naturalmente surge, por decorrência, a dúvida sobre se tal adicção é 

curável ou se a análise e a terapia devem deter-se aqui, conformando-se em 

converter a histeria em neurastenia.
5
  

 

Desta maneira, há que se perguntar como Freud pensava que este “vício primário” se 

instalava. E mais, se essa adicção é plausível aos mecanismos de substituições e 

deslocamentos, em que momento se manifesta tais mecanismos? 

Uma consideração feita por Gurfinkel
6
 ajuda a pensar que o ato adictivo descrito por 

Freud neste momento, é mais característico pela ação compulsiva, do que pelo o objeto em si, 

visto que a masturbação não envolve um objeto especifico tais como as demais adicções.  

Neste sentido, vale agora debruçar sobre o mecanismo que configura o ato compulsivo 

e postergar a análise sobre o objeto especifico, a droga. Assim, para entender o ato 

compulsivo detectado nas adicções, faz-se necessário percorrer parte da teoria freudiana tendo 

como norteador o conceito de compulsão à repetição, perpassando pela teoria das pulsões. 

 

1.1 Adicção: uma tentativa de definição 

 

O conceito de compulsão à repetição foi cuidadosamente trabalhado por Freud, no 

texto Além do Principio do Prazer (1920), no qual ele também desenvolveu o dualismo 

pulsão de vida e pulsão de morte; mas tempos antes Freud havia iniciado um desenho do 

psiquismo humano que continha vestígios daquele conceito. 

No texto Projeto para uma Psicologia Cientifica (1895), Freud aborda sobre os 

processos primários e secundários e o surgimento do fenômeno da repetição, visto que para 

alguns autores
7
, o conceito de facilitação, desenvolvido neste texto, é o que de certa fora, 

levaria, Freud, mais tarde a elaborar o conceito de compulsão à repetição.  

No Projeto, apesar de Freud ainda estar influenciado pelos preceitos da medicina, ele 

desenvolve o conceito de facilitação o qual permite entender que no psiquismo tudo tende a 

                                                           
5 FREUD, S. (1897) Carta 79 a Fliess de 22.12.1897. Obras Completas de Sigmund Freud. Madrid: Biblioteca 

Nueva, 1981, p. 3594. 
6 GURFINKEL, D. Adicções. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 
7
 KAUFMANN. Dicionário enciclopédico de psicanálise: o legado de Freud e Lacan. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1996.  
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passar por um mesmo caminho já trilhado anteriormente, o que consequentemente 

caracterizaria como uma repetição.   

Em 1914 Freud
8
 descreve esta repetição como sendo (re)vivenciada através da 

transferência, ele diz, “é licito afirmar que o analisando não recorda absolutamente o que foi 

esquecido ou reprimido, mas sim o atua. Ele não o reproduz como lembrança, mas como ato, 

ele o repete, naturalmente sem saber que o faz.”  

Neste mesmo texto, Freud faz uma breve referência da relação da compulsão de 

repetição com a transferência e resistência, descrevendo os mecanismos presentes numa 

repetição de transferência, visto que neste caso a repetição se encontra ao lado da resistência 

que apesar de ser inconsciente, não é do inconsciente, estando relacionada ao eu; 

diferentemente do que ele vai postular sobre o conceito de compulsão a repetição em Além do 

Principio do Prazer (1920).  

Neste ponto Gurfinkel nos ajuda a entender a diferença da compulsão à repetição 

tratada no artigo de 1914 do conceito proposto em 1920. Ele diz 

Freud introduziu, então, uma importante modificação em relação ao texto de 1914: 

esta tendência à ação não faz parte mais, como se supunha, da resistência de 

transferência que busca evitar certas recordações desagradáveis relacionadas ao 

recalcado, se a resistência é efetivada por uma parte do inconsciente do eu, a 

compulsão à repetição deve ser atribuída diretamente ao inconsciente recalcado – ou 

melhor, ao que será em breve designado Isso -, não se tratando de um processo de 

defesa.
 9

 

 

A compulsão a repetição é descrita por Freud, em 1920, como sendo o retorno do 

recalcado, ou simplesmente, “o eterno retorno do mesmo”, daquilo que compõe o sintoma. 

Assim, é neste texto que Freud reconhece o conceito de repetição como sendo da ordem de 

uma compulsão, caracterizada como sendo essencialmente pulsional, ou seja, a repetição 

neste caso despreza o princípio do prazer, sendo assim, fonte de desprazer para o eu. 

Mezan
10

 destaca que nesse processo de repetição o conteúdo que se repete é doloroso 

para o sujeito, estando avesso ao principio do prazer, e é esta dor que o sujeito repete na 

transferência, visto que não há defesa contra a repetição pois, a exteriorização desta torna-se 

necessária como estratégia utilizada pelo próprio ego, o que institui o caráter compulsivo da 

repetição.  

                                                           
8
 FREUD, S. (1914) Recordar, repetir e elaborar. In Sigmund Freud, tradução e notas de Paulo Cesar de Souza. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.199/200 
9 GURFINKEL, D. A clínica do agir. In Psicossoma IV: corpo, história, pensamento. Organizado por Rubens 

Marcelo Volich, Flavio Carvalho Ferraz e Wagner Ranña. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
10

 MEZAN, R. Freud: a trama dos conceitos. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 2011 
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Mas por outro lado, para evitar o desprazer o ego também tende a resistir, mas o 

sujeito ainda assim repete apesar das resistências, aliás, “(...) ele repete por causa das 

resistências: elas bloqueiam o acesso à linguagem, e portanto à consciência, do material 

reprimido”.
11

  

 

A repetição da atuação drogadictiva aparece justamente porque o adicto, 

impossibilitado de pensar, não consegue recordar e, com isto, elaborar seus 

sentimentos. Resulta daí que também não consegue escoar suas tensões em relação 

ao traumático, tendo que reatualizá-lo compulsivamente, da maneira como pode, isto 

é, por atuações.
12

 

 

Então, se voltarmos à questão apresentada anteriormente atrelada ao conceito da 

repetição, vale questionar-se novamente, afinal, como se instala uma repetição?  

O que chama a atenção no processo da repetição é a insistência na qual o fenômeno se 

apresenta e se reapresenta, ou seja, no jogo da repetição existe uma força pulsional operando. 

A pulsão é, portanto, uma força que não cessa, exigindo que o aparelho psíquico trabalhe a 

fim de minimizar o impacto causado pela mesma. 

O conceito de pulsão foi primeiramente abordado por Freud no texto Três Ensaios 

sobre a Teoria da Sexualidade (1905) sob a ótica da sexualidade e apresentando a existência 

da pulsão de autoconservação (ou pulsões do eu, como passará a ser chamada) e da pulsão 

sexual.  

Mas, é em 1915 que Freud define a pulsão, no texto As pulsões e suas vicissitudes, 

como um “conceito-limite entre o somático e o psiquismo, como representante psíquico dos 

estímulos oriundos do interior do corpo e que atingem a alma, como uma medida do trabalho 

imposto à psique por sua ligação com o corpo.” 
13

 

Ainda nesse texto, Freud apresenta as características da pulsão, que são: a fonte, o 

objeto, a meta e a pressão, sendo esta a responsável pelo constante trabalho realizado no 

psiquismo, mantendo-o funcionando. Desta maneira, “o que ocorre na relação do individuo 

com a droga, em especial no caso do toxicômano, é que esta pressão se transforma em 

                                                           
11

 Idem, Ibidem, p. 254 – grifos do autor 
12 BENTO, V.E.S. Os componentes psicopatológicos das toxicomanias. Curitiba, 1986, pg. 82.  
13

 FREUD, S (1915a) Os instintos e suas vicissitudes. In Sigmund Freud, tradução e notas de Paulo Cesar de 

Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 57. 
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urgência irremediável.” 
14

 Com relação ao objeto da pulsão, nos deteremos sobre este aspecto 

em outro tópico deste capitulo. 

A fonte da pulsão é o órgão ou parte do corpo do qual surgirá às excitações que 

pressionarão o Eu, buscando atingir a meta da pulsão.  

Já, a meta geral da pulsão será sempre a satisfação e que de certa forma, exprime o 

caminho traçado pelo principio do prazer. Mas Freud alerta que mesmo a pulsão tendo 

atingido sua meta, esta pode ser desfeita. Ele diz “podemos supor que, desde o momento em 

que uma situação, tendo sido uma vez alcançada, é desfeita, surge um instinto para criá-la 

novamente, e ocasiona fenômenos que podemos descrever como uma compulsão à 

repetição”.
15

 

Neste sentido, é possível pensar que instala ai uma repetição, um mecanismo ativado 

pela pulsão, que visa ao prazer, mas este alcançado de uma maneira não-plena é desfeito, 

iniciando novamente a busca pelo prazer. O uso abusivo de drogas funciona como um caso-

exemplo desse mecanismo, que pode ter um caráter destrutivo, considerando que na 

compulsão a repetição há um processo de desprazer, visto que a meta que tinha sido alcançada 

foi desfeita. 

Aqui aponta para outro aspecto importante da teorização freudiana, que inicialmente 

acreditava que todos os processos mentais eram regidos pelo principio do prazer, que visa à 

busca do prazer e a evitação do desprazer.  

Ademais, vale esclarecer que as sensações prazerosas e desprazerosas estão ligadas a 

uma quantidade de energia que flui “livremente”, tal como ocorre o processo primário e que 

Freud também postulou o conceito do principio da realidade, contrapondo com o principio do 

prazer, visto que enquanto neste atribui-se os processos inconscientes e primários, naquele 

atua-se regras, ordens e impedimentos do mundo externo que foram absorvidos e 

internalizados pelo aparelho psíquico, mais especificamente, pelo Eu. 

                                                           
14

 GURFINKEL, D. A pulsão e seu objeto-droga – estudo psicanalítico sobre a toxicomania. Rio de Janeiro; 

Vozes, 1995, p. 102- grifos do autor 
15 FREUD, S. (1932) Conferência XXXII: ansiedade e vida instintual In: Novas conferências introdutórias sobre 

psicanálise. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: 

Imago, 1996, pg. 132. 
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Considerando o aspecto econômico, o aparelho psíquico vivencia duas formas de 

desprazer; uma é decorrente da atuação do principio de realidade sobre o principio do prazer, 

que adia temporariamente o prazer aceitando o desprazer, a outra é fruto do recalque sobre as 

exigências incompatíveis com o Eu. Instalando assim, o eterno conflito entre o principio do 

prazer e o principio da realidade.
16

  

Foi a partir da experiência clinica que Freud foi levado a formular a prevalência do 

principio do prazer, visto que ele observou na fala de suas pacientes a presença de lacunas, 

falhas no relato de alguns aspectos das suas histórias de vida que, para esses pacientes, tinham 

a conotação de lembranças desprazerosas.   

Entretanto, a prevalência do principio do prazer foi reconsiderada por Freud após a 

observação de brincadeiras infantis – fort-da
17

 - bem como os sonhos de neuroses traumáticas 

por não só produzirem prazer. A partir de então, ele postula o conceito da pulsão de morte 

como existente no psiquismo humano e então, vai aduzir o dualismo entre pulsão de vida 

(Eros) e pulsão de morte (Tanatos), o que poderíamos chamar da segunda teoria das pulsões. 

A pulsão de morte, para Freud, busca incessantemente o inanimado, o inorgânico 

como forma de satisfação, enquanto que a pulsão de vida visa à manutenção do organismo. 

Desta forma, o psiquismo trabalha para que a pulsão de morte não atinja a satisfação plena – a 

morte.  

Vale aqui fazer um parênteses para esclarecer que Freud apontara no texto O estranho 

(1919), o aspecto destrutivo, ou melhor, demoníaco da compulsão à repetição que para ele 

precedia de impulsos instintuais e imperava o principio do prazer. 

No texto Além do Principio do Prazer (1920), Freud desenvolveu o conceito de pulsão 

de morte atrelado a compulsão à repetição. Neste texto, ele diz 

é claro que a maior parte do que a compulsão de repetição faz reviver causa 

necessariamente desprazer ao Eu, pois traz à luz atividades de impulsos instituais 

reprimidos, mas é um desprazer que já consideramos, que não contraria o principio 

do prazer, é desprazer para um sistema e, ao mesmo tempo, satisfação para outro (...) 

é que a compulsão à repetição também traz de volta experiências do passado 

que não possibilitam prazer, que também naquele tempo não podem ter sido 

satisfações. 
18

 

                                                           
16

 FREUD, S (1920) Além do Principio do Prazer. In Sigmund Freud, tradução e notas de Paulo Cesar de Souza. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
17

 Fort-da significa fort = foi embora e da = esta aqui, representando o sentimento de ausência (foi embora) e 

presença (esta aqui) de uma criança em relação a sua mão. Na brincadeira, a criança  repetia o movimento de 

lançar um carretel e puxá-lo de volta, balbuciando fort-da, o que permitia observar uma expressão de satisfação 

na repetição . 
18 FREUD, S (1920) Além do Principio do Prazer. In Sigmund Freud, tradução e notas de Paulo Cesar de Souza. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2010, pg. 179 – grifos nossos. 
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Assim, ao pensar que na pulsão de morte há uma dor, que o sujeito a (re)vivencia a 

cada atuação, seja pelos repetidos casamentos, seja pelo uso abusivo de droga, dentre outros, 

tem-se então, repetições que causam desprazer. A pulsão de morte, portanto, escraviza o 

sujeito no desprazer, havendo um sofrimento o qual o sujeito não consegue se livrar.  

A adicção, então, seria uma forma de escravização do sujeito, não somente em relação 

ao objeto droga, mas também, ao mecanismo de evitação de desprazer. 

A adicção é a manifestação clínica mais evidente da chamada compulsão à 

repetição, o que levanta uma série de indagações sobre as suas relações com diversas 

outras formas de automatismos da conduta humana: os hábitos, os traços de caráter, 

as “manias”, os rituais e os modos particulares de ser de cada um. 
19

 

 

 

O prazer no ato de drogar-se está presente no discurso dos adictos sendo que muitos 

deles justificam a volta ao uso por quererem sentir o prazer proporcionado pela droga; mas 

como conseqüências disso, os pacientes também relatam sentirem depressão oriunda da 

ausência da droga. Como se após o prazer proporcionado pelo uso, “viesse uma depressão”, e 

para não sentirem isso, procuram novamente a droga visando sentir o prazer e eliminar a 

depressão, instalando assim, sensações de “up and down”. 

Vemos isso nas palavras de Walter Casagrande, ex-jogador de futebol, que se 

envolveu com drogas durante sua carreira. Ele diz 

Meu relacionamento com as drogas foi quase de curiosidade inicial na adolescência. 

Mas, quando parei de jogar, encontrei erroneamente um falso prazer que a droga dá. 

Naquele momento, conseguia anular o vazio que eu sentia, mas é uma coisa muito 

falsa, porque o vazio era deste tamanho (mostrou com as mãos), eu usava droga e me 

sentia aparentemente melhor e, quando passava o efeito, o vazio estava ainda maior.
20

  

 

Esse tipo de relato, muito freqüente na clinica dos toxicômanos, permite fazer um 

paralelo com o conceito de compulsão à repetição, visto que a presença da droga é refletida 

como o encontro com o prazer, enquanto que ausência daquela é sentida como aterrorizante, 

““o tempo do pavor” surge com o domínio da compulsão repetitiva; e se a pulsão de morte 

realiza seu trabalho silenciosamente, é na falta da droga que o toxicômano pode vislumbrar o 

seus efeitos: agora é pavor.” 
21

 

                                                           
19

 GURFINKEL, D. Adicções. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011, pg.76 
20 CASAGRANDE JUNIOR,W e RIBEIRO, G. Casagrande e seus demônios. São Paulo: Globo, 2013, p. 81. 
21

 GURFINKEL, D. A pulsão e seu objeto-droga – estudo psicanalítico sobre a toxicomania. Rio de Janeiro; 

Vozes, 1995, p. 210/211. 
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Com outras palavras, Balbi apresenta o mesmo ponto de vista do terror da ausência da 

droga para os adictos e afirma que a presença do traficante, do vendedor ou do passador
22

 

pode ter efeitos para minimizar esse terror. Para ele “a ausência da droga lança o sujeito numa 

angustia atroz, mortífera, que só amenizará frente à presença real do objeto ou até mesmo do 

traficante como representante da droga”.
23

  

Podemos ver os efeitos da figura do traficante ou mesmo do passador no depoimento 

de William S. Burroughs, no seu livro Junky: drogado. 

Quando se está no junk, o passador é que nem o ser amado para o amante. Você fica 

esperando seus passos inconfundíveis ressoarem no corredor, sua batida especial na 

porta. Você sai à rua esquadrinhando todos os rostos. Você começa a alucinar e a 

imaginar cada detalhe da presença dele, como se o cara estivesse ali na porta, 

fazendo a velha piadinha de passador: “Desculpe te desapontar, mas não consegui 

descolar nada hoje”, enquanto observa a combinação de esperança e ansiedade na 

sua cara, saboreando a sensação de poder benevolente, de quem pode dar ou negar.
24

 

 

Aulagnier
25

 descreve a relação do usuário com a droga como uma forma de relação 

passional na qual o objeto passa a ser vivenciado pelo Eu como única fonte prazerosa, sendo 

deslocado para o registro das necessidades, ou seja, é um prazer que se tornou necessidade. 

Ainda pensando no jogo entre o principio do prazer e o principio da realidade, Freud 

em o Mal-Estar na Civilização (1930), teoriza acerca da felicidade, que exprime justamente o 

interjogo da ausência de desprazer e presença de prazer. É nesse mesmo texto que Freud 

afirma que a dependência química é uma forma, encontrada pelo sujeito, de evitar o 

sofrimento, e consequentemente, de obter um prazer. Ele afirma 

 O método mais cru, mas também mais eficaz de exercer tal influência é o químico, 

a intoxicação. Não creio que alguém penetre inteiramente no seu mecanismo, mas é 

fato que há substâncias de fora do corpo que, uma vez presentes no sangue e nos 

tecidos, produzem em nós sensações imediatas de prazer, e também mudam de tal 

forma as condições de nossa sensibilidade, que nos tornamos incapazes de acolher 

impulsos desprazerosos.
26

 

 

Se a dependência química é uma forma do sujeito evitar o sofrimento, em busca do 

prazer, consequentemente, este sujeito experimenta a sensação da felicidade plena, mas que 

tem a mesma duração efêmera que o efeito provocado pela droga no organismo humano.  

                                                           
22 Termo usado para designar o sujeito que compra pequenas porções de droga do traficante e a revende aos 

usuários de droga. 
23 BALBI, A. B. A drogadicção na organização neurótica. 1. Ed. Curitiba: Editora CRV, 2012, p. 74. 
24 BURROUGHS, W. Junky: drogado. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 161. 
25 AULAGNIER, P. Os destinos do prazer: alienação, amor, paixão. Rio de Janeiro: Imago, 1985. 
26 FREUD,S. (1930) O Mal Estar na Civilização. In Sigmund Freud, tradução e notas de Paulo Cesar de Souza. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 32/33. 
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É nas palavras de Thomas de Quincey o qual se propôs escrever os efeitos do ópio, por 

ser um usuário desta substância, que ratifica a droga como forma de sensação da felicidade. 

Havia encontrado uma panacéia para todos os males humanos: aqui estava o segredo 

da felicidade, sobre o qual os filósofos haviam discutido tantos anos. A felicidade 

podia agora ser comprada com uma moeda e carregada no bolso do casaco: êxtase 

portáteis poderiam ser engarrafados e a paz de espírito poderia ser remetida em 

galões pela diligência do correio. Mas, falando desse modo, o leitor poderá pensar 

que estou brincando. Posso assegurar, entretanto, que ninguém brincará muito tempo 

quando estiver mexendo com o ópio.
27

  

 

E complementa, dizendo:  

  
Mas eu que experimentei a felicidade na sua forma sólida e líquida, fervida e sem 

ferver, vinda da Índia Ocidental e da Turquia; que me conduzi nessa experiência 

sobre esse interessante assunto como uma espécie de bateria galvânica, e que, para 

beneficio de todo o mundo, inoculei-me com o veneno de oito mil gotas de láudano 

por dia (...), deve-se admitir que sei com certeza o que é felicidade, se é que alguém 

sabe. E assim, irei aqui fazer uma análise da felicidade, e como forma mais 

interessante de comunicá-la, não irei fazê-la didaticamente, mas embrulhada e 

envolvida pela descrição de uma noite como tantas que passei nos anos de 

felicidade, quando o láudano, era para mim o elixir do prazer.
28

  

 

 De certa forma, o objeto droga seria uma pílula da felicidade, por isso, se passa a ser 

tão desejada, tornando-se tão difícil livrar-se dela? 

Tal questionamento me faz lembrar a primeira sessão com um paciente, internado 

involuntariamente, em clinica para tratamento de dependentes químicos que, após o relato 

detalhado do seu uso de buzina, maconha, e crack, disse que iria abster-se do uso de todas 

essas drogas, desde que ele fosse medicado com a pílula da felicidade. 

Assim, ao usar drogas um sujeito evita o desprazer, prevalecendo o principio do prazer 

e anestesiando o principio da realidade, o que por conseqüência, faz com que o sujeito, sob 

efeito de drogas, cometa atos que infligem as regras e normas, transgredindo social e 

sexualmente. 

Neste sentido, Freud diz que  

A eles se deve não só o ganho imediato de prazer, mas também uma parcela muito 

desejada de independência em relação ao mundo externo. Sabe-se que com ajuda do 

“afasta-tristeza” podemos nos subtrair à pressão da realidade a qualquer momento e 

encontrar refugio num mundo próprio que tenha melhores condições de 

sensibilidade. 
29

 

 

                                                           
27 DE QUINCEY, T. Confissões de um comedor de ópio. Porto Alegre: L&PM, 2007, p. 80. 
28

 Idem, Ibidem, pg. 109/110 
29

 FREUD,S. (1930) O Mal Estar na Civilização. In Sigmund Freud, tradução e notas de Paulo Cesar de Souza. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 33/34. 
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De certa forma, pode-se pensar que o “afasta-tristeza” seria uma promessa de aliviar o 

sujeito dos males que o acomete, no entanto, é nesse mesmo texto que Freud exemplifica o 

uso de drogas como uma faceta destrutiva da libido.  

 E mais, a droga afasta-o das responsabilidades, do cumprimento das regras e da 

realidade, podendo pensar também que o “efeito de “adormecimento” da realidade é também 

um apagamento da diferença/separação/exterioridade entre eu e outro.” 
30

 

Com outras palavras, Ocampo
31

 apresenta o conceito de “experiência de insatisfação 

originária” para explicitar que o adicto utiliza a droga como uma forma de evitar a frustração 

decorrente do principio da realidade, ou seja, ele compara o uso de droga com o recurso 

utilizado pelo bebê que busca a satisfação por via alucinatória frente às exigências das 

necessidades internas.  

Olievenstein nos apresenta uma comparação desta busca pelo prazer presente no 

toxicômano também existente na criança. Ele nos diz 

Como na criança, as necessidades devem ser satisfeitas imediatamente. No caso de 

não o serem, o toxicômano reage a esta frustração como a um traumatismo. Poder 

suportar esta dependência é próprio do adulto que é capaz de dominar reações 

imediatas. O toxicômano impulsivo, esse não pode esperar, os elementos de reflexão 

e autocrítica, tornados possíveis pelo adiamento do ato, estão ausentes; a ação 

impulsiva e imediata substitui-os. Desta forma, verifica-se um fato fundamental: a 

adaptação ao principio de realidade não se faz ou faz-se incompletamente. O 

individuo age sempre na perspectiva infantil que vive toda a tensão como um 

traumatismo perigoso. Todas as ações são dirigidas para um fim negativo: o de fazer 

cessar a tensão sentida, como o recém-nascido quer fazer cessar uma sensação de 

fome que parece ameaçar-lhe a existência. 
32

 

 

A literatura dos narcóticos
33

 entende a manipulação como uma das características mais 

importantes do período do uso de drogas, assim, definem o adicto como uma pessoa que 

consegue o que quer, na hora que quer, contando a história da maneira que quiser, 

manipulando a si mesmo e quem estiver ao seu redor.  

                                                           
30

 GURFINKEL, D. A pulsão e seu objeto-droga – estudo psicanalítico sobre a toxicomania. Rio de Janeiro; 

Vozes, 1995, p. 19. 
31

 OCAMPO, E.V. Droga, psicoanalisis y toxicomania – lãs huellas de um encuentro, 1988. In Idem, Ibidem.  
32 OLIEVENSTEIN, C. A droga: drogas e toxicômanos. Lisboa: Editorial Pórtico, [1971?], pg. 89/90. 
33

 A literatura dos Narcóticos Anônimos foi elaborada com base no programa dos Alcoólicos Anônimos, tendo 

adaptado os doze passos e as doze tradições, seguidos por aqueles que se consideram adictos em recuperação. 

Para os Narcóticos Anônimos a adicção é uma doença incurável, fatal e progressiva. 
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Desta maneira, pode-se pensar que o adicto manipula a sua realidade, de tal forma que 

se esforça por criar novas circunstâncias e afasta-se das que lhe desagradam, ou seja, ele cria 

uma neorealidade
34

 própria.  

Não se trata aqui dos mesmos mecanismos da psicose, a saber, os delírios e as 

alucinações que além de distorcerem a realidade, impossibilitam que o psicótico estabeleça 

um laço social com o outro. Já o adicto possui certo vinculo com esse outro, mesmo que seja 

para um único fim: conseguir a droga. 

Mas afinal, de que realidade se trata?  

O conceito de realidade é diverso e contraditório entre os psicanalistas, o que 

impossibilitará abarcar neste trabalho as diferentes visões. No entanto, o conceito norteador a 

ser seguido aqui, é o que Freud desenvolveu ao longo de sua teoria, como sendo a realidade 

psíquica, ou seja, aquilo que tem valor para o psiquismo tem status de realidade, seja 

imaginário ou real. 

Para Freud, portanto, a realidade psíquica é a maneira como o sujeito organiza seu 

mundo psíquico, diferentemente daquilo que se dá como realidade objetiva. Ele diz 

O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica; em sua natureza mais intima, ele 

nos é tão conhecido quanto a realidade do mundo externo, e  é tão incompletamente 

apresentado pelos dados da consciência quanto o é o mundo externo pelas 

comunicações de nossos órgãos sensoriais
35

  

 

Assim, a efetivação da realidade psíquica se dá pela existência do inconsciente, no 

qual atua o investimento pulsional das representações que compõem as fantasias e os desejos 

inconscientes que dão consistência a esta realidade psíquica. 

Neste contexto, Aulagnier relembra que para Freud o termo realidade se aproximaria, 

portanto, da verdade devido a percepção e a interpretação dadas pelo sujeito. Ela afirma “esta 

exigência de interpretação própria a todo sujeito, como assinala Freud, faz, com que um 

fenômeno, uma vivencia, um encontro, enfim, o conjunto das experiências que marcam a vida 

do sujeito venham a ter uma significação que dependerá, em grande parte, da causa que o 

sujeito lhe atribuirá”.
36

 

                                                           
34

 Termo utilizado pela psicanalista Joyce McDougal como neologismo do termo neonecessidade que a autora 

resgata de Denise Braunschweig e Michel Fain (1975).  
35 FREUD, S. (1901) A interpretação dos sonhos In: A interpretação dos sonhos (segunda parte) e sobre os 

sonhos. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Volume V. Rio de 

Janeiro: Imago, 1976, p. 554. 
36

 AULAGNIER, P. Os destinos do prazer: alienação, amor, paixão. Rio de Janeiro: Imago, 1985, p. 125. 
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A droga, portanto, permite que o adicto viva num mundo paralelo, que quando 

invadido ou ameaçado por circunstâncias, o faz clamar pela droga novamente a fim de 

proteger essa neo-realidade.   

A linguagem do toxicômano é muito peculiar, pois constitui uma espécie de 

“realidade” compartilhada – uma concepção de mundo, uma ideologia e um 

vocabulário preciso – entre os toxicômanos. Tudo aquilo que rompe com esta “neo-

realidade” compartilhada é vivido como uma realidade perturbadora: a realidade da 

frustração, a realidade da diferença entre os sexos e da castração, a realidade da lei – 

as relações de parentesco e a proibição do incesto - a realidade da destruição do 

objeto de amor e a realidade da falta constitutiva do sujeito psíquico. Mas a tentativa 

de criar “o mundo imaginário da alucinação” vem sempre acompanhada de uma 

atitude ativa de militância (daí o proselitismo característico dos grupos de 

toxicômanos); o grupo de pares tem uma função especial na “criação de realidades”, 

o que faz pensar em uma marca específica desta neo-realidade que a distingue do 

delírio ou da alucinação psicótica.
37

  

 

Com outras palavras, Aulagnier alerta que na toxicomania estaria presente um desejo 

de não encarar, de não pensar a realidade a qual o sujeito vive e construiu, bem como, uma 

recusa ou até mesmo uma impossibilidade em fazer uso da construção delirante desta 

realidade. Ou seja, “a toxicomania é um compromisso entre o desejo de preservar e o desejo 

de reduzir ao silêncio a atividade de pensamento do Eu”.
38

  

Neste ponto, vale o seguinte questionamento: a toxicomania é somente uma forma de 

recusa da realidade psíquica, criando assim uma neo-realidade, ou o sujeito também recusa a 

realidade externa, canalizando a pulsão em si mesmo de tal forma que obtém satisfação no 

próprio corpo?  

Se considerar que na toxicomania os investimentos libidinais não estão direcionados 

ao mundo externo, ou seja, o Eu, como instância mediadora, que procura dirigir ao mundo 

externo por meio de uma ação especifica a descarga da tensão originada no interior do 

organismo, não realiza essa mediação; e, ao invés dos investimentos serem direcionados ao 

mundo, eles se volta para o corpo do sujeito, então, também há uma recusa da realidade 

externa. 

Neste sentido, tem-se uma busca da satisfação pulsional no corpo, o que mostra uma 

via de satisfação imediata, pelo processo primário, sem a mediação do Eu, do principio da 

realidade. 

Nesse caminho, pode-se pensar então, que o objeto da pulsão seria a droga e o corpo 

seria a fonte da pulsão? 
                                                           
37 GURFINKEL, D. A pulsão e seu objeto-droga – estudo psicanalítico sobre a toxicomania. Rio de Janeiro; 

Vozes, 1995, pg. 89/90, grifos do autor. 
38

 AULAGNIER, P. Os destinos do prazer: alienação, amor, paixão. Rio de Janeiro: Imago, 1985, p. 152. 



17 

 

A fim de investigarmos tal pergunta como forma de complementar o entendimento do 

que é a adicção e as amarras presentes nos mecanismos desta, o objeto em questão, a droga, 

será analisado a seguir. 

Vale esclarecer que até o presente momento, este trabalho propôs-se a estudar o modo 

de funcionamento do psiquismo humano diante do uso abusivo de drogas, iniciando pelo 

desenvolvimento da teoria freudiana, passando por avanços psicanalíticos voltados ao tema da 

toxicomania, e se aproximando de autores contemporâneos que também se dedicaram ao tema 

em questão.  

 

1.2 O objeto-droga 

 

No texto o Projeto Freud já se utilizou do termo objeto apresentando-o como 

imprescindível para o entendimento do sujeito, e ainda, desenvolveu a noção de objeto 

perdido transpassada pela “primeira” experiência de satisfação.  

É a partir dessa primeira experiência de satisfação que o psiquismo sofrerá marcas, as 

quais impulsionam o sujeito a buscar experiências que proporcionem a mesma satisfação 

vivenciada anteriormente. Ou seja, ao longo da vida há uma busca pelo reencontro daquela 

experiência de satisfação.  

No entanto, nessa primeira experiência de satisfação algo se perdeu que não se pode 

mais capturar, mas que ao mesmo tempo provoca no sujeito a busca por reencontrar o objeto 

perdido. É nesta busca que o desejo surge.  

A isto que se perde da primeira experiência de satisfação Lacan chamou de das Ding, 

um buraco, um vazio, que não será preenchido por nenhum outro objeto, instalando assim, 

uma falta primordial na constituição do psiquismo. 

Considerando a primeira teoria das pulsões, Freud propõe que as experiências de 

satisfação estariam relacionadas a conservação da vida, deste modo, ele postula que o seio 

materno seria o primeiro objeto amado pela criança, tendo aqui uma conotação de objeto 

sexual.  
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"Em um tempo em que o início da satisfação sexual ainda está vinculado ao 

recebimento de alimentos, a pulsão sexual encontra o objeto sexual fora do corpo da criança, 

na forma do seio materno." 
39

  

Assim, o objeto, neste caso sexual, tem como forma uma pessoa que é eleita como 

objeto de amor. Mas a noção de objeto sofre mudanças na teoria freudiana, visto que o status 

de objeto sexual passa para objeto da pulsão, tendo então a forma não só numa pessoa, mas 

parte do corpo de outro ou do próprio sujeito, algo externo ou interno, é, portanto variável e 

indeterminado. Assim, o objeto da pulsão é qualquer coisa que proporcione satisfação. 

Esta mudança de status do objeto é decorrente da chamada segunda teoria das pulsões, 

apresentada em 1920, que considera a pulsão uma força constante no aparelho psíquico que 

busca a satisfação de forma repetitiva através do reencontro com o objeto perdido.  

Neste sentido “(...) a droga pode bem ser um objeto da pulsão; não o é em si, por sua 

própria natureza, mas pode tornar-se uma “coisa” na qual ou através da qual a pulsão busque 

satisfação.” 
40

 

No entanto o movimento psíquico em busca de satisfação é um engano, visto que esta 

satisfação vivenciada não é plena, nem igual àquela primeira experiência de satisfação.  

Isto se evidencia no relato de um paciente toxicômano o qual alegou continuar usando 

crack na tentativa de sentir o mesmo prazer que teve no primeiro “trago”, como se o prazer no 

primeiro trago representasse a satisfação na primeira mamada. Ou nas palavras de 

Casagrande, que também fora envolvido com drogas, afirma “mas faltava alguma coisa, eu 

não conseguia preencher o prazer que buscava.” 
41

  

Neste sentido, Gurkinfel afirma que 

A proposição de uma “experiência originária de insatisfação” como marca do 

toxicômano (Ocampo) está de acordo com a primeira acepção de pulsão de morte 

que surge no Além do Principio do Prazer, ou seja, aquela baseada no princípio da 

ligação. Trata-se da suposição de uma experiência traumática nunca passível de 

elaboração: a ausência radical do objeto que é correlata à emergência do desejo, 

onde é o desejo materno mesmo que produz necessariamente um rechaço ao revelar 

a falta do objeto. O traumático da experiência se dá, no caso, pelo fato da afluência 

de excitações ser vivida como insuportável por um aparelho psíquico incapaz de 

enfrentá-la. Na experiência do toxicômano, a droga se torna, com o 

estabelecimento da adicção, um “objeto específico” – objeto exclusivo de um 

prazer necessário – cuja ausência coloca o sujeito em um estado de carência 

insuportável. Esta experiência é, pois, a reprodução atualizada da “experiência 

                                                           
39 FREUD, S. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Edição Standard Brasileira das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 125. 
40

 GURFINKEL, D. A pulsão e seu objeto-droga – estudo psicanalítico sobre a toxicomania. Rio de Janeiro; 

Vozes, 1995, pg. 107, grifos do autor. 
41

 CASAGRANDE JUNIOR,W e RIBEIRO, G. Casagrande e seus demônios. São Paulo: Globo, 2013, p. 81. 
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originaria de insatisfação, e o encontro com a droga reativa- por um processo 

regressivo – a situação traumática com o objeto primário/mãe: um objeto 

ardentemente esperado por um psiquismo prematuramente colocado em um 

universo hostil e incompreensível, um objeto que é ao mesmo tempo o único a 

garantir a sobrevivência e o veículo, por sua ausência, da experiência do 

insuportável. 
42

 

 

Assim, considerando a relação que o paciente estabelece com o objeto-droga, observa-

se que a droga passa a ter status de “objeto perdido”, como se o sujeito tivesse encontrado um 

artifício para tamponar aquilo que se perdeu. 

(...) o que vemos é que o sujeito tem a ilusão de um acesso ao objeto que lhe falta; 

ilusão, porque, na verdade, trata-se de uma falta radical demarcada, desde Freud, 

como uma falta que não pode ser tamponada. Não há objeto adequado para tapar 

este furo causado pela própria pulsão, que, por característica, tem sempre uma 

satisfação substitutiva alcançada através de um objeto qualquer, o mais variado. 

Assim, trata-se sempre para a pulsão de uma satisfação substitutiva e não completa, 

cujo objeto (ding) adequado é impossível de ser encontrado. O discurso capitalista 

causa no sujeito a ilusão de consegui-lo ou de vir a consegui-lo. 
43

 

 

Olievenstein e Parada consideram o objeto do toxicômano como sendo perverso, 

justamente por proporcionar ao sujeito a ilusão de estar lá e justificam que o objeto é perverso 

“porque não é neutro. Não vai estar lá atravessar o corpo e sair. Ele vai criar alguma coisa, vai 

criar utopia, vai criar sofrimento, vai criar fusão, lembrança, sobretudo necessidade, e 

necessidade de necessidade. E tudo estará presente em cada momento da viagem”.
44

 

Em consonância com esses autores, Postigo também considera o objeto como tendo 

uma função perversa “já que não permite que o sujeito prescinda dele, parece que esta 

convocação é “maciça” e não permite que este sujeito, dele possa abrir mão”.
45

 

Diferentemente do posicionamento desses autores, Joyce McDougall aduz o conceito 

de neo-objeto ou neonecessidade para definir o objeto adicto. Para ela, a droga teria uma 

função ambivalente, sendo maléfica devido a compulsão e ao desprazer, sendo benéfica frente 

a angustia do sujeito, pois “poderia significar a tentativa de autoconservação narcísica de si 

mesmo, como uma tentativa de “fechamento” de fronteiras frágeis e fluidas”.
46

  

                                                           
42

 Idem, Ibidem, p. 209/210, grifos próprio 
43

 BALBI, A. B. A drogadicção na organização neurótica. 1. Ed. Curitiba: Editora CRV, 2012, p. 90/91. 
44

 OLIEVENSTEIN, C; PARADA, C. Droga, Adolescentes e Sociedade – Como um Anjo Canibal. Lisboa: 

Instituto Piaget, 2002, pg. 43. 
45

 POSTIGO, V.M.C. Adicção: um estudo sobre a passividade e a violência psíquica. Curitiba: Juruá, 2010, p. 

107. 
46

 Idem, Ibidem, p.101. 
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Gurfinkel
47

 relembra que o diferencial desta autora foi propor um caráter paradoxal do 

objeto da adicção, ou seja, por um lado este objeto seria bom, pois proporciona alivio para o 

sujeito, mas por outro lado, esse objeto cada vez mais fragiliza e aprisiona o Eu. 

Assim, esse neo-objeto teria como característica principal seu efeito transitório já que 

diante da não introjeção das figuras parentais, o objeto não ganharia status de transicional, 

como o teorizado por Winnicott. 

Outra contribuição a respeito do objeto-droga foi feita por Gurfinkel por considerá-lo 

como um objeto idealizado. Este autor comparou a droga com o fenômeno do proselitismo no 

qual há uma adoração por um ideal, figura ou objeto que passa a ser idolatrado, assim como 

ocorre na relação do sujeito com a droga que se torna objeto mais que necessário ao sujeito, 

sendo cultuado como salvação dos males e dores do seres humanos. 

Se refletirmos sobre a maneira como, no proselitismo, o objeto é louvado e cultuado, 

compreenderemos que se trata de um objeto idealizado. Aquele que busca a todo 

custo “vender” a idéia de seu objeto veicula uma visão fantástica do mesmo, na qual 

qualidades excepcionais e propriedades mágicas lhe são atribuídas, e todos os 

problemas e “efeitos colaterais” são negados – da mesma maneira que o apaixonado, 

que tende a ver a amada uma perfeição que humanamente impossível.
48

  

 

“Eu vivo para me drogar e me drogo para viver”. Esta afirmação é de um usuário de 

droga que, apesar de ter passado por algumas internações involuntárias, dizia não querer parar 

de usar drogas, pois não via outra forma de existir. Isso nos remete a reflexão sobre o vinculo 

estabelecido entre o usuário e o objeto-droga como condição para a existência de alguns 

sujeitos que elegem a droga como um possível objeto da pulsão e empresta seu corpo como 

fonte da mesma? 

Vale aqui fazermos um parênteses para destacar uma contribuição de Aulagnier
49

 

referente a este corpo, por ser fonte de investimentos ambivalentes do Eu, torna-se um corpo-

objeto. Para a autora, este corpo se apresenta ao Eu enquanto fonte, lugar, instrumento de 

prazer, vindo a ser um “corpo-prazer”, no entanto, é neste mesmo corpo que o Eu o impõe 

como fonte e lugar de sofrimento, principalmente, quando as necessidades e prazeres não são 

satisfeitos, tal como ocorre durante o período de abstinência ou de fissura em relação à droga, 

tornando-se também um “corpo-sofrimento”.   

                                                           
47

 GURFINKEL, D. Adicções. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 
48

 GURFINKEL, D. Adicções. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011, pg.236 
49

 AULAGNIER, P. Os destinos do prazer: alienação, amor, paixão. Rio de Janeiro: Imago, 1985. 
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Alerta a autora,“este corpo que o Eu pode odiar devido ao sofrimento que ele impõe, 

permanece sendo um corpo que ele não pode perder, um objeto do qual não pode se desligar 

e, devido a isto, um objeto que pedirá a um outro para reparar, para cuidar”.
50

   

Neste sentido, vê-se que a relação conflituosa entre “corpo-prazer” e “corpo-

sofrimento” está tão presente na clinica dos toxicômanos vindo a ser ilustrada pelas palavras 

do paciente acima descrita: “Eu vivo para me drogar e me drogo para viver”. 

Assim, a droga segundo Aulagnier ocuparia um lugar de objeto de prazer como 

também de objeto de sofrimento e necessidade, sendo aquele voltado para a atividade do 

pensar e este direcionado para o corpo. 

  Até então, abordamos o assunto como a droga sendo o objeto de uso do sujeito, mas a 

partir de relatos de pacientes observa-se que pode haver uma inversão; visto que inicialmente 

a relação que se estabelece entre o sujeito e a droga, esta ocupa o lugar de objeto, ou seja, 

objeto a ser utilizado, procurado para obter prazer, como um produto a ser consumido quando 

desejado. No entanto, esta relação se inverte quando o produto torna-se essencial, condição 

sine qua nom para o sujeito viver e existir, tendo, portanto, o sujeito se tornado objeto da 

droga? 

 Se considerarmos que o sujeito de torna um objeto da droga por ser dependente dela, 

então ele se torna um “assujeitado” frente à própria existência, ao próprio desejo que se 

tornou unicamente o de drogar-se. 

 

1.3 Adicção: estrutura clinica ou não? 

 

Ao longo de sua teorização Freud deixou explicito sua preocupação em realizar um 

diagnóstico diferencial durante a escuta clinica, mas para as definições diagnósticas Freud não 

se utilizou muito do termo estrutura e nem citou a expressão estrutura clinica.  

Em seu texto O inicio do tratamento (1913) Freud alertou para a importância do 

tratamento de ensaio como um período que subsidiaria na decisão da continuidade ou não do 

tratamento, bem como, na realização da hipótese diagnóstica, que nesta época, estava focada 

na diferenciação entre neurose e psicose.  

Ao recomendar e justificar o tratamento de ensaio, Freud também advertiu sobre a 

importância do diagnostico diferencial afirmando: 

                                                           
50

 Idem, Ibidem, p. 101. 
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Eu questiono que seja sempre possível fazer a distinção. Sei que há psiquiatras que 

hesitam bem menos no diagnóstico diferencial, mas pude me convencer que também 

erram com a mesma freqüência. Ocorre que para o psicanalista o erro é mais funesto 

que para o assim chamado psiquiatra clinico. Pois este não empreende, seja num 

caso ou no outro, algo de realmente proveitoso; corre apenas o perigo de um erro 

teórico, e seu diagnóstico tem interesse apenas acadêmico. Já o psicanalista comete, 

num caso desfavorável, um desacerto prático, torna-se culpado de um gasto inútil e 

desacredita seu procedimento terapêutico.
51

 

 

Assim, Freud tinha a convicção de que, em se tratando do método psicanalítico, não 

existia nenhum outro tipo de atuação profissional ou exame a ser realizado, a não ser o 

estabelecimento do diagnóstico e da transferência para que alguém pudesse se beneficiar do 

tratamento psicanalítico. 

Jacques Lacan, em seu retorno a Freud, preocupou-se em seguir as recomendações 

freudianas e intitulou de entrevistas preliminares o período denominado por Freud de 

tratamento de ensaio, ratificando a importância de se estabelecer algumas sessões para realizar 

o diagnóstico diferencial. 

 E para que serviria um diagnóstico diferencial?  

“O diagnostico só tem sentido se servir de orientação para a condução da análise” 
52

. 

Afinal, é partir do diagnóstico clinico que o analista irá definir a direção do tratamento e 

assim, ter mais clareza do manejo e da condução do caso em questão. 

Neste sentido, é que Lacan desenvolveu a noção de estrutura clinica pautada nas três 

maneiras de defesa do sujeito frente à castração, a partir da articulação do postulado do 

Complexo de Édipo
53

 e das formas de negação da castração apresentadas por Freud - 

Verdrängung, Verwerfung, Verleugnung. 

Assim, a teoria lacaniana apresenta as estruturas clínicas tendo a seguinte divisão: 

neurose, psicose e perversão; e consecutivamente as seguintes formas de operação frente à 

castração: recalque, foraclusão e rejeição.  

Frente a isto, cabe perguntar, a adicção seria uma nova estrutura clinica ou ela é um 

fenômeno passível a essas três estruturas? 

                                                           
51 FREUD, S. (1913). O Início do Tratamento. In Sigmund Freud, tradução e notas de Paulo Cesar de Souza. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2010, pg. 165/166. 
52 QUINET, A. As 4+1 condições de análise. 10 Edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, pg. 18. 
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que estabelece o conjunto de relações que a criança firma com as figuras parentais, determinando assim, o trajeto 

da organização da sexualidade desde a infância até a fase de latência. 
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Percorrendo as obras freudianas e lacanianas não há referência de que a adicção seria 

uma nova estrutura clinica, podendo, portanto, encontrá-la como uma manifestação nas 

diferentes estruturas. 

Mas cabe ressaltar que nos atendimentos a toxicômanos ouvem-se relatos de 

alucinações e delírios, ou mesmo, pensamentos paranóicos de perseguição por policiais ou 

outra instituição, o que muitas vezes pode influenciar num diagnóstico equivocado. Isto 

porque se faz necessário diferenciar se possíveis manifestações psicóticas são decorrentes do 

abusivo uso de droga, ou seja, se caracterizariam como uma comorbidade, ou se tais 

manifestações vão além do uso, configurando como  uma estrutura psicótica. 

Vemos este cenário presente nas palavras de Walter Casagrande Junior no livro que 

retrata a história do ex-jogador e atual comentarista de futebol, o qual teve envolvimento com 

drogas durante sua carreira. 

Eu tinha visões horríveis, tudo parecia muito real. Estava assustado pra caralho, via 

demônios pelo apartamento inteiro. Eram maiores do que eu, com dois ou três 

metros de altura. Alguns apareciam no quarto, outros na sala, e até uma imagem de 

mulher surgiu refletida na geladeira. Ai comecei a ficar com medo de ir à cozinha, já 

não comia, nem me sentava no sofá, porque eu os via em todos os lugares, todos os 

dias, constantemente. Não falavam ou me ameaçavam, mas a simples presença deles 

era aterrorizante. Isso durou um mês, sei lá, um mês e meio.” (...) “Eu entrei em 

surto psicótico pelo uso exagerado de drogas e privação de sono. Também foi uma 

coisa induzida pelas pesquisas que eu estava fazendo, na época, sobre demônios.
54

 

 

 Neste sentido, exige-se uma cuidadosa escuta clinica para evitar, o que Olievenstein
55

 

alertou para que o adicto não se pareça com um pouco de tudo, um pouco de psicótico, de 

perverso, de maníaco-depressivo, enfim, uma multiplicidade de possibilidades que levam na 

maioria das vezes a um diagnóstico falho.  

Autores como Balbi também se posicionam que a adicção não seria uma estrutura 

psíquica separada, e que acomete cada uma das três estruturas de forma singular, assim como, 

atinge a cada sujeito de maneira particular.  

Na visão de Olievenstein a toxicomania também não é considerada uma estrutura 

especifica, apesar de ter núcleos psicóticos ou ter semelhanças com a perversão. Para este 

autor a toxicomania é mais um modo de estar no mundo do que uma estrutura psíquica, por 

isso ele fala de uma personalidade do toxicômano que busca o prazer e sua própria existência 
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numa substância a qual modifica o cérebro, a libido, a relação com os prazeres e com a 

sexualidade. 

Entretanto, o posicionamento de Joel Birman é que a toxicomania corresponderia à 

estrutura perversa e que a droga se equivaleria ao objeto fetiche. No texto Dionísio 

Desencantados (1993) este autor diferencia os usuários de drogas esporádicos dos 

toxicômanos considerando aqueles presentes nas diferentes estruturas psíquicas enquanto 

estes são classificados como perversos. 

Para o autor a droga serviria como um instrumento que proporcionaria ao sujeito um 

prazer pleno, um gozo absoluto tendo como efeito um curto-circuito que impediria do sujeito 

se confrontar com a experiência da castração. Com outras palavras, o toxicômano faz uso do 

mecanismo de negação da castração tão característico da perversão.  

Outro autor que também considera a toxicomania como uma perversão é o teórico 

inglês Edward Glover por ser um tipo de resposta frente a angustia do sujeito. De acordo com 

as proposições de Glover 

Para quem a droga constitui um meio provisório de preservação do sentido da 

realidade e, portanto, um instrumento de regulagem do conjunto das relações 

objetais. Para ele, a toxicomania é uma variante dos estados boderlines, capaz de 

compensar as reações psicóticas resultantes da regressão libidinal. Em outros 

termos, o uso das drogas permitiria circunscrever as reações sádicas, próprias aos 

sistemas paranóicos, à droga, tornando possível, assim, a estabilização do sentido de 

realidade.
56

 

 

Neste paralelo entre a toxicomania e a perversão, Jesus Santiago desenvolveu o tema 

no seu livro A droga do toxicômano de forma a se posicionar que a toxicomania não é uma 

perversão e apontou os equívocos que levaram alguns atores a fazer tal aproximação. 

Um dos apontamentos deste autor é com relação ao cuidado que se deve ter em fazer 

uma aproximação simplista entre droga e objeto fetiche, e consequentemente reduzir a 

toxicomania à perversão, ignorando, portanto, a real natureza do problema. Outro ponto 

defendido pelo autor é a forma de gozo presente no ato toxicomaníaco que é voltada a um tipo 

de gozo auto-erótico, que curta-circuita a fantasia obtendo assim uma satisfação direta droga-

corpo, enquanto que na perversão, que faz certo uso da fantasia, apresenta-se um tipo de gozo 

fálico que passa pela via do Outro. “Assim, o ato toxicomaníaco situa-se aquém do que 
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caracteriza o ato perverso que, por sua vez, mantém sua origem e sua implicação no curto-

circuito fantasístico do sujeito.” 
57

 

Tem-se, portanto, com clareza o posicionamento neste trabalho de que a toxicomania não 

é uma estrutura clinica especifica, mas está presente nas diferentes estruturas, seja esta 

neurose, psicose ou perversão e que, portanto, não se trata de um sintoma propriamente dito, 

pois em certos casos não está em jogo uma questão sexual, não se trata de um fetiche, pois há 

que se considerar a ruptura com a fantasia e não é necessariamente uma psicose apesar de 

negar a interdição incestuosa. 

 

1.4 As Re-visões sobre a adicção 

 

Até o momento procuramos trabalhar numa tentativa de definir o que é a adicção, 

pautado principalmente na metapsicologia freudiana, atravessando os prismas de conceitos 

como objeto e estruturas psíquicas para assim enlaçar as artimanhas da adicção presentes na 

escuta clínica. 

O tema da adicção foi e continua sendo estudado por diversos psicanalistas, o que nos 

impossibilitaria citar os passos e obras de cada um deles. No entanto, apresentaremos 

brevemente neste tópico visões, opiniões, e avanços de alguns desses estudiosos, fazendo 

assim, re-visões de contribuições pós-freudianas e até contemporâneas. 

 

1.4.1 O fracasso da função materna 

 

Apesar de Joyce McDougall dedicar seus estudos no campo da psicossomática, sua 

teorização também contribuiu para o entendimento das artimanhas presentes na adicção. Para 

ela o fracasso da função materna é que vai instituir no sujeito a busca por um objeto que 

preencha essa falha. 

McDougall destacou nos seus estudos que a arcaica relação mãe-bebê poderia ter 

influências decisivas no funcionamento psíquico: “a realidade externa mais antiga de um bebê 
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é constituída pelo inconsciente de sua mãe, na medida em que este comanda a qualidade de 

sua presença e a sua maneira de relacionar-se com seu lactente” 
58

  

Aqui podemos traçar um paralelo entre a teoria winnicottiana e a que McDougall irá 

desenvolver, pois o papel exercido pela mãe suficientemente boa irá interferir 

significativamente na estruturação psíquica do sujeito, sendo enfatizada por ambos estudiosos 

a importância das primeiras relações objetais. 

A autora desenvolve o conceito de neonecessidade referindo-se a relação mãe - bebê 

posto nas tentativas incessantes da mãe em satisfazer o bebê de uma necessidade que talvez 

nem exista. Este conceito traduz mais o desejo da mãe em acalmar e proporcionar satisfação 

ao bebê, do que a existência de uma legitima necessidade, no entanto, é esse movimento que 

cria uma falsa necessidade no bebê. 

Neste sentido, tem-se uma mãe não suficientemente boa, que falha, pois ela gera um 

excesso pulsional o qual o bebê não consegue representação, e que vai buscar num objeto 

externo, não possível de internalizá-lo, uma forma de afagar esse excesso. 

Assim, para McDougall a desfavorável relação mãe-bebê caracterizada pela falha 

materna que dificultaria a constituição no mundo interno da criança das representações 

parentais capazes de aliviar seus estados de tensão, e consequentemente, a falta de objetos 

internos também aliviadores de tensão psíquica, provocaria uma busca de objetos algures que 

substituísse a mãe, tal como a droga.   

Outro ator que associa a adicção com a relação mãe-bebê é Radó visto que, este além 

de destacar a oralidade como característica da toxicomania, ele liga a impossibilidade de 

assimilação do desmame a produção de um “estado de vazio psíquico e a depressão pré-tóxica 

indicariam a impossibilidade para o sujeito de existir sem a infusão libidinal representada 

pelos efeitos da ingestão da droga”.
59

  

Este autor, portanto considera o uso abusivo da droga como um movimento repetitivo 

de incorporar via oral, o objeto capaz de tampar essa incompletude, esse vazio. Neste sentido, 

Birman justifica os pensamentos de Radó dizendo:  

Assim, a constatação repetida de que os toxicômanos existem no universo oral, 

buscando uma plenitude primária, atravessa a literatura psicanalítica. Como 

decorrência dessa interpretação, reapresenta-se também, permanentemente, o tema 
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de uma relação materna insatisfatória do toxicômano, como se este buscasse com a 

droga uma figura materna preenchedora que lhe faltou em sua história infantil.
60

  

 

Já, parafraseando com o conceito lacaniano do estádio do espelho, o autor 

Olievenstein desenvolve a idéia de que na toxicomania ocorreria o fenômeno do estágio do 

espelho quebrado, que seria ”alguma coisa intermediária entre o estágio do espelho bem 

sucedido, e um estágio do espelho impossível.” 
61

 

É no texto O estádio do espelho como formador da função do eu tal como nos é 

revelada na experiência psicanalítica (1949), que Lacan desenvolveu o importante conceito 

do estádio do espelho, que muito contribuiu para o entendimento do registro do imaginário 

presente na sua teoria. 

 O estádio do espelho, portanto, é uma fase na qual o bebê que possui a sensação de um 

corpo despedaçado, irá a partir de uma relação especular com o Outro materno, construir uma 

imagem de seu próprio corpo como uma unidade. Assim, a ameaça desse corpo despedaçado, 

nos primeiros meses, é o que origina a angústia no homem, pois esse corpo sem imagens e 

sem sentido é o corpo real. Sendo assim, é o estádio do espelho que possibilita o bebê não se 

sentir aos pedaços e sim como Um. 

Tem-se, portanto, inicialmente, uma relação de dependência da criança com a mãe, 

que supri todas as necessidades da criança. Mas com o tempo a mãe vai nomeando e 

significando os choros e gestos da criança, o que transmite a esta, uma imagem de si mesma. 

É dessa forma, então, que se tem o processo de identificação.  

   É neste ponto que Olievenstein aduz o conceito de estágio do espelho quebrado, pois 

considera que no momento em que a criança começa a se separar da imagem materna e faz a 

descoberta da imagem de si, ele vê a imagem refletida no espelho como uma imagem partida, 

como se o espelho tivesse quebrado, o que causa um traumatismo na criança. 

 E, porque que é que o espelho se quebra?  

 A investigação fez perceber que nesses sujeitos algo aconteceu na cena erótica, ou 

seja, alguma coisa se desfez na economia libidinosa que deixou uma ruptura, uma fratura que, 

estando exposta, leva o sujeito transgredir a lei. Pode-se pensar, portanto que a droga 

provisoriamente recobre essa fratura. 
62

 

                                                           
60

 Idem, Ibidem, p. 121. 
61 OLIEVENSTEIN, C. Destino do toxicômano. São Paulo: Almed, 1985, p. 84. 
62 OLIEVENSTEIN, C; PARADA, C. Droga, Adolescentes e Sociedade – Como um Anjo Canibal. Lisboa: 

Instituto Piaget, 2002.  



28 

 

O mesmo autor aponta, portanto, que este fenômeno interferiu na constituição do eu 

no toxicômano fazendo-o vivenciar uma eterna experiência de incompletude, “é a extrema 

dificuldade para constituir um eu adulto. Dificuldade esta que vem marcando a existência do 

toxicômano desde a sua infância.” 
63

 

Tal ponderação faz retomar diferentes relatos de pacientes, já adultos, mas que se 

referem como se estivessem estagnados na vida, no amadurecimento pessoal ou mesmo 

profissional, no período em que iniciaram o uso de droga, como se não tivessem constituído 

plenamente este “eu adulto”.  

No entanto, Bento
64

 destaca que nesta formulação proposta por Olievenstein há 

também uma decadência da função paterna, pois na teoria lacaniana a lei é transmitida pelo 

pai e se este é vivenciado como frágil, ou seja, não consegue interditar a relação mãe-bebê, a 

transmissão da lei se torna inoperante, o que consequentemente faria surgir uma tendência a 

transgressões.  

Esta tendência a transgredir a lei vai ser denominada de estagio do exagero o qual 

acontece após o estagio do espelho quebrado. Assim, com a falha na transmissão da lei 

paterna a qual difundisse a lei, o não, as regras e o limite, vem-se o exagero nas atitudes e 

comportamentos do sujeito como forma de exteriorização deste não-limite. Nas palavras de 

Bento, “o exagero constitui uma atuação na medida em que ao ultrapassar o limite aceitável, o 

individuo expressa não verbalmente um pedido de limite, isto é, sua carência da função 

paterna.” 
65

 

Olievenstein apresenta três momentos que o sujeito expressa esse exagero: 1) o 

primeiro momento seria exacerbação lúdica, ou seja, através da alucinação permitida nos 

jogos e brincadeiras, o bebê lida com o sofrimento relacionado à sua própria incompletude; 2) 

o segundo momento seria a exacerbação da masturbação, que com a insuficiência da 

alucinação do brincar o sujeito encontra no próprio corpo uma fonte de prazer; 3) o terceiro 

momento seria a toxicomania, visto que a masturbação vai perdendo o poder de anular a 

angustia da incompletude e de preencher o vazio, o que estimula o sujeito a procurar um 

substituto, que pode ser a droga caso ele a encontre. 
66
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A idéia de Olivenstein nos remete a associação inicial que Freud fez entre os atos 

masturbatórios e a adicção, ou seja, ambos apresentaram que naquele sujeito dito toxicômano 

a adicção instalada na vida adulta só veio substituir uma adicção primária já existente.  

Desta maneira, o autor apresenta as conseqüências que pode haver após o estágio do 

espelho quebrado ser vivenciado pelo bebê, visto que com frente ao vazio, a uma fenda, este 

bebê pode tentar cobrir esse buraco de uma forma exagerada. 

É neste sentido que Olievenstein (1983) define a toxicomania como uma sucessão de 

atuações, com a constância de um imaginário, através do qual o toxicômano procura 

reviver instantes privilegiados de sua infância. Coloca ainda este autor que é por isso 

que se diz que a base desta patologia é a extrema dificuldade de constituir um ego 

adulto. Como já foi dito, a imaturidade egoica resultaria do estagio do espelho 

partido.  
67

 

 

Desta maneira, pode-se observar que nos pensamentos de McDougall, Radó e 

Olievenstein, a adicção teria relação com uma falha da função materna, o que nos suscita a 

questionar se aqueles sujeitos com o ego forte estariam menos propensos a adicção? 

  

1.4.2 Um atenuante da castração 

 

  O conceito de recalque é um dos mais fundamentais na teoria psicanalítica, sendo que 

Freud dedicou-se a escrever um texto, em 1915, sobre este tema. Neste texto ele apresentou a 

idéia de que o recalque poderia ser uma força que tornaria a pulsão inoperante e teria a 

ansiedade como sua conseqüência. 

Mas em Inibição, Sintoma e Angustia (1926) Freud reformula sua idéia e aduz que a 

ansiedade não seria a consequencia, mas sim, a força motora que propulsionaria a incidência 

do recalcamento. 

Freud explicita que o recalque surge a partir da cisão entre o consciente e o 

inconsciente, visto que a sua finalidade é evitar, negar, o acesso de conteúdos psíquicos 

inconscientes pela consciência. Para ele há dois estágios do recalque, um que visa barrar a 

entrada de representantes psíquicos da pulsão na consciência, e outro, que é o recalque 

propriamente dito, por atuar em todos os representantes que tiveram ligação com o primeiro 

representante recalcado. 
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Pensando no conceito de compulsão à repetição como sendo algo da pulsão, e, o que 

se faz repetir é um retorno a um estado anterior, isso faz pensar que todo o mecanismo de 

repetição presente na adicção, reproduz algo do recalcado, “como algo que deveria 

permanecer oculto mas veio à luz.” 
68

 e que portanto, a droga seria uma artifício no qual o 

sujeito se apóia como forma de recusar o retorno do recalcado. 

As repetições presentes na intoxicação são muito significativas. Gurfinkel aduz 

 (...) elas são a repetição de situações traumáticas infantis, vividas, no passado, como 

muito penosas para o eu narcisista infantil, e nunca elaboradas; na passagem ao ato, 

o aparelho psíquico realiza uma evacuação repetitiva de circunstancias que não 

conseguiram uma representação ou elaboração adequada. 
69

 

 

Desta maneira, o adicto escolhe, por meio do uso periódico da droga, recusar-se da 

realidade psíquica por ele construída e fantasiada, evitando assim, as elaborações dos 

conflitos subjetivos inconscientes. “Isto é, o toxicômano nada quer saber sobre o inconsciente 

e apenas interessa-se pelo encontro com a droga e o efeito que desse encontro surge”.
70

  

Neste sentido, pode-se pensar, portanto que “a realidade negada, é neste caso, a 

realidade da falta e da incompletude, da castração”. 71 

De acordo com Bastos e Ferreira “a toxicomania é um fenômeno clinico. É um 

recurso, um paliativo diante da angustia, no sentido de anestesiá-la, produzida como uma 

forma de lidar com a castração.” 
72

 

Outro autor que abordará o papel da droga como atenuante da angustia da castração, é 

Jacques Lacan, visto que, para o psicanalista francês, a droga é uma das formas pelas quais o 

sujeito evita confrontar-se com a castração, fazendo a função de tamponar a falta marcada 

pela impossibilidade de encontrar um objeto que a preencha por completo. Assim, na 

terminologia lacaniana, afirma-se que a droga permite ao sujeito romper o casamento com o 

pequeno-xixi, ou seja, com o gozo fálico. 

Há também aqueles pacientes que se propõem parar de usar a droga, seja por meio de 

uma internação ou mesmo por vontade própria seguindo um acompanhamento psiquiátrico 
                                                           
68 FREUD,S. (1919a) O Estranho In: Historia de uma neurose infantil. Edição Standard Brasileira das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Volume XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
69

 GURFINKEL,D. A pulsão e seu objeto-droga – estudo psicanalítico sobre a toxicomania. Rio de Janeiro; 

Vozes, 1995, p. 222. 
70

 ZAFIROPOULOS, M. (1988) Le toxicomane n´existe. In NOGUEIRA FILHO, D.M. Toxicomanias. São 

Paulo: Escuta, 1999, p.49. 
71

 GURFINKEL,D. A pulsão e seu objeto-droga – estudo psicanalítico sobre a toxicomania. Rio de Janeiro; 

Vozes, 1995, p. 84 
72 BASTOS, A.D.A e FERREIRA, A.P. Psicanálise e Toxicomania: desafios na assistência pública. Curitiba: 

Juruá, 2012, p.115. 



31 

 

e/ou psicológico. No entanto, os comportamentos de procurar a droga mesmo após o inicio de 

um tratamento, demonstram uma relação ambígua do paciente com objeto-droga, seja pelo 

prazer e desprazer que lhe causa, pela vontade de parar e desejo de usar, enfim, seja pelo laço 

tão firme com essa droga que o faz novamente usá-la, após manter-se um tempo sem ela. A 

esse movimento chamamos de recaída. 

No livro Casagrande e seus demônios que descreve a trajetória de um ídolo de futebol 

e atual comentarista deste esporte que teve envolvimento com drogas durante sua carreira, 

vindo a ser internado involuntariamente pela família, retrata uma passagem na qual o ídolo 

após sua primeira internação, volta ao uso abusivo de droga. 

Há muitas armadilhas no caminho do dependente químico, que precisa de preparo e 

muita determinação para não recair no vicio. Qualquer cena que remeta ao uso de 

cocaína ou heroína pode desencadear o processo cerebral relacionado ao prazer e 

instigar o ex-usuário a voltar à ativa. Isso aconteceu com Casagrande quando 

assistiu ao filme sobre a vida de Ray Charles, interpretado por Jamie Foxx, papel 

que lhe valeu o Oscar em 2005. Ao ver o DVD com a história do músico viciado em 

heroína, apesar de todos os problemas ali relatados, o “vírus” da dependência se 

manifestou novamente.
73

  

 

E, o ídolo confessa “passei mal em casa e comecei a arrumar desculpa pra sair. Assisti 

num sábado à noite e fiquei dois dias com fissura (desejo quase incontrolável de consumir a 

droga). Na segunda-feira, voltei a usar cocaína. E voltei pesado”. 
74

 

Em se tratando da cura nos casos de neurastenia por meio da abstinência, é que Freud 

(1898) retoma o tema das adicções e anuncia sua posição sobre o inevitável comportamento 

da recaída: 

Esta observação pode ser aplicada também as demais curas de abstinência, cujos 

resultados positivos continuarão sendo aparentes e efêmeros enquanto o médico se 

limitar a tirar do doente o narcótico, sem preocupar-se com a fonte da qual surge a 

necessidade imperativa do mesmo. O “habito” não é nada mais do que a expressão 

descritiva, sem valor explicativo algum. Nem todos os indivíduos que tiveram 

ocasião de tomar durante algum tempo morfina, cocaína, etc., contraem a 

toxicomania correspondente. Uma minuciosa investigação revela, em geral, que 

estes narcóticos buscam compensar – direta ou indiretamente – a falta de prazeres 

sexuais, e naqueles casos em que não for possível restabelecer uma vida sexual 

normal, pode esperar-se com certeza uma recaída. 
75

 

 

Ainda, sobre o mecanismo da recaída, Inem diz que “(...) o dito de um sujeito, “tive 

uma recaída” – referindo-se ao ato de voltar a usar drogas – pode ser referido ao retorno, à 
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“re-caída” na angustia, à evocação da castração, o que faz com que o sujeito recorra e/ou re-

caia na mesma estratégia para evitar confrontar-se com o rochedo da castração”.
76

 

De certa forma a repetição no drogar-se, seja naqueles sujeitos que estão no uso 

compulsivo, seja naqueles que estão tentando manter-se abstêmio, mas voltam a usá-la, 

denota uma recusa de se deparar com a falta constitutiva e com a incompletude da castração. 

Tais sujeitos que recusam a realidade psíquica e que de certa forma utilizam-se de uma 

substância para criar uma neo-realidade e lidar com a falta, buscam afinal esquecer que são 

sujeitos castrados e submetidos à lei do incesto.  

 

 

 

1.4.3 Um apelo dos adolescentes 

 

Sabe-se que a maioria dos toxicômanos iniciou seu uso de droga na adolescência ou 

juventude, seja por curiosidade, ou pressão de um grupo de amigos, seja por diversão nas 

baladas, enfim, é com freqüência que se encontra relato na clinica daqueles que iniciaram o 

uso quando jovens e o mantiveram por inúmeros motivos. 

Scivoletto destaca que a gama de medicações oferecidas aos sujeitos para relaxarem, 

dormirem e até terem um desempenho sexual satisfatório, deixa a impressão para os 

adolescentes que sempre haverá uma solução química e milagrosa para resolver qualquer tipo 

de problema, de forma imediata e sem grandes esforços. “É nesse contexto de excesso de 

oferta, somado à curiosidade do adolescente que muitas vezes ocorre o primeiro contato com 

as drogas” 
77

 

Olievenstein alerta para a incongruência existente no discurso social visto que muitos 

adultos ou pais reprimem o uso de drogas pelos adolescentes, mas eles fazem o mesmo, só 

que utilizando substâncias licitas ou mesmo farmacológicas e ainda ele pondera que “(...) os 

adultos tomam tranqüilizantes para suportarem a sua inserção social. Os adolescentes tomam 

alucinógenos como recusa passiva dessa mesma inserção”.
78
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Como pode um discurso incongruente com a ação causar efeito num jovem em 

formação? 

Os atendimentos de adolescentes e jovens usuários de droga, independente da classe 

social e da presença ou não de atos delinqüentes, mostram que esses sujeitos têm algo a dizer 

nessa estratégia tóxica, indo além da compulsão pelo objeto-droga. 

Para Freud 
79

 o período da puberdade, aqui tratado como sinônimo de adolescência já 

que Freud não utilizava este termo, é dotado de mudanças corporais e psíquicas, mas não é 

visto como o período de início da sexualidade, pois, para ele, isto está presente já na infância.   

Desta maneira, a adolescência será uma fase de reedição das pulsões sexuais infantis, 

isto é, do conflito edipiano que estava latente, a fim de desmembrar os objetos sexuais das 

figuras parentais. Neste período, portanto, desmembra-se a idéia de que as figuras parentais 

seriam detentores de respostas, como na infância, e não ocupariam mais o lugar heróico e 

idolatrado encaminhando o sujeito a fazer novas escolhas objetais fora do âmbito das figuras 

parentais. 

Tem-se, portanto a separação do sujeito em relação as figuras parentais como também 

dos ideais familiares, vislumbrando uma aproximação com outros ideais como os grupais, por 

exemplo. Assim, na adolescência denota uma separação diferentemente de uma ruptura, mas 

que para alguns é vivido como uma gama de possibilidades e para outros como uma “crise de 

aborrescência.” 
80

 

Há aqui um paradoxo a ser enfrentado pelo adolescente, pois se de um lado ele almeja 

essa separação dos pais visando o desbravamento do mundo adulto, por outro, esse período 

faz com que ele perca a segurança amorosa garantida até a infância. Ao mesmo tempo em que 

a adolescência é o imperativo do ser feliz, por ser visto como um momento especial, por outro 

lado, há uma faceta de insegurança e de desobrigações. 

“Inventamos a adolescência como a era do descompromisso e inventamos as drogas 

como uma possibilidade de prazer que sublinha exatamente esse descompromisso.” 
81

 

Lodi
82

 contrapõe o olhar considerando que há também uma crise dos pais, no período 

da adolescência, pois eles de alguma forma estão falhando diante das ações de seus filhos, que 

acabam substituindo seus referenciais parentais pelos traficantes ou ladrões. 
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 Desta maneira, uma contribuição feita por Barros e Ferreira
83

 acerca dos atendimentos 

de adolescentes e jovens em um serviço de tratamento para dependentes químicos, é que para 

os autores, o uso de droga nessa fase da vida pode ser entendido como um apelo aos pais.  

Mais do que a dificuldade da separação das figuras parentais, característica da 

puberdade, há uma angustia presente nos adolescentes ao perceberem o não-lugar que passam 

a ocupar diante de alguma situação, seja por um divórcio, nascimento de um irmão ou pelo 

simples rompimento de laços sociais (escola, amigos, trabalho, etc). 

Neste sentido, Calligaris destaca que a toxicomania seria uma estratégia de apelo do 

adolescente por buscar o reconhecimento, o olhar e a seriedade do adulto. Ele diz “a 

reabilitação, trazer alguém de volta da delinqüência, da droga ou da prostituição, é o contrário 

da infantilização: ela implica o reconhecimento de quem se perdeu esteve em perigo de 

verdade”. 
84

 

Na opinião de Pereira
85

, a droga pode ter três funções para o adolescente: a primeira 

diz respeito à facilitação que o entorpecente proporcionaria para o sujeito se desligar das 

demandas impostas pelo Outro, seja as obrigações sociais ou familiares; a segunda relaciona-

se ao efeito tranqüilizador para enfrentar a angustia causada pelo encontro com o outro sexo; e 

a terceira seria o poder imaginário proporcionado pela droga que encoraja o sujeito a fazer 

loucuras e aventuras, podendo até transgredir.    

Vale destacar, como lembra Nogueira Filho
86

, que os mecanismos da toxicomania se 

apresentam igualmente na adolescência assim como nas outras fases da vida, ou seja, a 

relação do sujeito com o prazer, com o objeto-droga, e suas ocorrências psíquicas se 

manifesta da mesma maneira. 

 Sendo assim, há que se considerar que, no período da adolescência, existem casos que 

transpõem os mecanismos da adicção descritos nesse trabalho e utilizam a droga como uma 

estratégia de fazerem um pedido, uma sinalização, darem um grito, isto é, um apelo aos pais 

que deixaram esse jovem sem um lugar e sem referência.  
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No entanto o apelo está justamente em considerar que muitos desses adolescentes 

mantêm o uso de drogas após a juventude, prolongando-o por muitos anos, caso essa 

estratégia não seja eficaz, tornando-a numa apelação prescrita. 

 

1.4.4 Um antídoto para a depressão 

 

Não há como ignorar o uso que Freud fazia da cocaína para combater suas angustias 

depressivas, descrevendo que o efeito da substância lhe proporcionava uma maior disposição 

para o trabalho, para o amor, para a vida no geral. 

Freud confessava o uso dizendo “tomei, com regularidade, doses muito pequenas dela 

contra a depressão e indigestão, com o mais brilho sucesso.” 
87

 

Jones destacou na biografia de Freud que ele sofrera muitos anos de depressão, fadiga 

e apatia e que tais sensações o tomavam na forma de angustia até serem dissipadas na sua 

própria análise. Mas, nos períodos de crises a cocaína combatia a depressão devolvendo ao 

Freud sua energia e virilidade. 

“Em minha ultima grave depressão, tomei coca de novo e uma pequena dose levou-me 

às alturas, de um modo maravilhoso. Agora mesmo estou ocupado a coligir a literatura para 

uma canção de louvor a essa substância mágica”. 
88

 

Frente a isso, como ignorar os efeitos da droga diante de um quadro depressivo? Freud 

deixa claro nos seus relatos que a cocaína funcionava como um antidepressivo, um antídoto 

para a sua depressão. 

Nos estudos realizados por Freud
89

 sobre a depressão, que foi conceituada como 

melancolia e até mesmo apareceu em alguns textos acoplados como “depressão melancólica”, 

há um destaque com relação a perda, pois esta questão possibilitou Freud diferenciar a perda 

vivenciada no luto da experiência na melancolia. 

Vale aqui fazer um parêntese para esclarecer que o termo depressão surge com a 

psiquiatria alemã, sendo entendida como uma doença e até mesmo como o “mal do século”, e 

atualmente, a melancolia que cedeu lugar à depressão é tratada pela psiquiatria como um 

entristecimento que acomete qualquer ser humano que deve ser medicado. 
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Freud observou que o luto é conseqüência de uma perda real de um objeto amado ou 

conhecido, e esta perda é consciente; enquanto que na melancolia, há uma perda que não está 

clara, ou seja, a pessoa perdeu algo, mas não sabe exatamente o que é, ganhando status de 

uma perda desconhecida para o sujeito. Assim, se acontecer desse sujeito ter perdido uma 

pessoa querida, as recriminações e as punições referentes a esta situação se voltam para o 

próprio ego do sujeito e este então, não sabe de fato o que ele perdeu. 

Neste sentido, Freud notou que no luto, havia um empobrecimento do mundo externo, 

já na melancolia, este empobrecimento é do próprio eu, ou seja, na melancolia há uma libido 

ligada a um objeto, mas esta relação ao ser quebrada faz com que a libido retorne ao ego, 

como acontece no narcisismo.  

“Assim a sombra do objeto caiu sobre o Eu, e a partir de então este pôde ser julgado 

por uma instância especial como um objeto, o objeto abandonado. Desse modo a perda do 

objeto se transformou numa perda do Eu (...).” 
90

 

Ao pensar que há no melancólico uma dimensão narcisista, por outro lado, há também 

uma face voltada ao sadismo, representando uma ambivalência de amor e ódio. Portanto, há 

duas situações opostas: uma voltada a melancolia por uma tendência suicida e repleta de 

punições, desanimo, baixa auto-estima, e recriminações devido uma perda e outra voltada a 

mania por haver uma paixão intensa, animo e elevado auto-estima por ter a sensação de ter 

superado ou se libertado de uma perda. 

No texto Inibições, Sintomas e Angustia Freud utiliza o termo inibição se referindo à 

diminuição da função do eu, quando este evita entrar em conflito com o isso, sendo que, 

“dessa forma, o eu empobrece funcionalmente, mantendo, no entanto, sua supremacia sobre o 

recalque. Na inibição, o sujeito se vê aterrorizado frente ao perigo que o antecipa –castração- 

ficando “paralisado” diante disso.” 
91

 

 Assim, pode-se pensar que no quadro depressivo existe uma inibição generalizada, 

visto que há “limitações das funções do eu, fugas – por precauções ou por empobrecimento de 

energia” 
92

. 
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 Um paciente melancólico portanto apresenta-se como uma pessoa incapaz de qualquer 

realização, sem animo para lutar contra seus desprazeres, desprovido de valor e de moral. 

Ora, diante de um quadro melancólico a droga reativaria a mania? E poderíamos 

pensar numa aproximação entre a melancolia e a toxicomania frente a incorporação do 

objeto? 

Rosenfeld propôs uma aproximação da toxicomania com o quadro maníaco-

depressivo, visto que de acordo com esse autor, o efeito da droga auxiliaria o surgimento de 

uma reação maníaca podendo surgir tanto os efeitos positivos da mania quanto os destrutivos. 

Ele diz 

O toxicômano apresenta mecanismos maníaco-depressivos que se mostram, aliás, 

reforçados pela drogas, e por conseguinte, modificados pela intoxicação. O ego do 

toxicômano é fraco e não dispõe de força para suportar o peso da depressão, e por 

isso, recorre, com facilidade, aos mecanismos maníacos, mas só alcança a reação 

maníaca com o auxilio das drogas, de vez que se faz necessária certa força do ego 

para a produção da mania.
 93

 

 

Conforme nos lembra Kalina e Kovadloff
94

, nos meados da década de 20, Rado 

estudou a interligação entre toxicomania e depressão, visto que ele acreditava que a droga 

atuaria como um neutralizador do sofrimento que aflige o adicto, servindo, assim, ao ego 

como um reencontro da satisfação narcísica perdida. No entanto, Rado enfatiza que como o 

efeito da droga é efêmera, a satisfação narcisista atingida também será passageira. Rado foi o 

primeiro autor a destacar que as drogas são usadas como defesa permanente contra o 

sofrimento. 

Rosenfeld nos relembra no seu livro Os Estados Psicóticos que as idéias apresentadas 

por Rado sobre as aproximações entre toxicomania e depressão, e a importância do 

narcisismo nas toxicomanias, seguiram o que já vinha sendo defendido por Kielholz, 

Juliusburger e Clark. 

Em consonância com essas idéias e autores, Simmel postula que o uso de drogas 

também funcionaria como uma defesa contra a melancolia, e define, portanto, a toxicomania 

como uma “mania artificial”, pois ao contrario da mania espontânea, a artificial não ajudaria o 

paciente a retornar a seus objetos. Neste sentido, este autor considera, além do caráter 
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depressivo, também o caráter maníaco da toxicomania, idéia compartilhada por Freud, 

Abraham, Kielholz e Rado.
95

  

Bittencourt é outro autor o qual considera a droga como uma medicação aos 

melancólicos tendo o efeito organizador do vazio. No seu artigo, o autor utiliza o termo 

toxicomanias melancolizadas que teriam seu inicio “no ponto onde a dissolução imaginário do 

objeto impede o sujeito de restaurar o vinculo com o objeto fundamental, o objeto a, 

verdadeiro objeto que como causa permitiria a substituição do objeto de amor.” 
96

  

Bento
97

 nos aponta que Otto Fenichel também estabeleceu uma relação entre a droga e 

os estados maníacos-depressivos, visto que para este autor, o ego frágil dos adictos não 

possibilita-os enfrentarem a tensão, o sofrimento, a frustração bem como a expectativa, 

fazendo com que procurem a droga como forma de aliviar os efeitos desagradáveis dessas 

situações. No entanto, o autor destaca que o alivio é sentido apenas durante o efeito da droga, 

e que a dor, o sofrimento e a frustração retornam, cada vez de forma mais intensa, quando 

passa o efeito do tóxico, induzindo assim, o aumento do consumo da droga.  

Discursando sobre as idéias de Fenichel, Rosenfeld as reitera dizendo que 

“semelhantes pacientes não toleram a tensão, e após entrarem em elação, em sofrimento ou se 

sentirem frustrados tornam-se cada vez insuportáveis, o que os induz a um aumento do uso de 

drogas.” 
98

 

Assim, poderíamos pensar que essa aproximação defendida por Rosenfeld, 

Bittencourt, Otto Fenichel, Simmel e Rado nos possibilita responder que também haveria uma 

semelhança entre a melancolia e a toxicomania em relação à incorporação do objeto, sendo 

que na primeira o sujeito investe a libido no objeto perdido incorporado ao eu, enquanto que 

na segunda utiliza-se de uma substância tóxica investida no próprio corpo. 

Vimos portanto, que a droga funciona como um antidepressivo, um antídoto, para o 

melancólico, pois este ao fazer uso de uma substância psicoativa tem-se a sensação de ter 

encontrado o objeto (perdido) que preencherá seu vazio. Se o melancólico é aquele que não 

consegue identificar o que ele perdeu, com a droga ele julga ter encontrado o que havia 

perdido. 
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Neste capitulo, foram apresentadas as diferentes visões de autores que estudaram a 

adicção e descreveram os processos psíquicos decorrentes do uso abusivo de drogas, mas este 

trabalho não traduz um reducionismo do tema em questão, e sim, aduz a multiplicidade de 

visões e possibilidades que permeiam os motivos desencadeadores de uma adicção. 

Não existe uma única razão que leve todos os sujeitos a procurarem a droga como seu 

objeto de refugio, pois, cada um deles apresentará na sua história de vida marcas singulares as 

quais permitirão a cada sujeito escolher a forma de se amparar ou mesmo de se destruir.  

O fato é que, no uso abusivo de drogas, o sujeito se apaga no gole, no trago ou no tiro, 

e ali onde o sujeito desaparece, fica apenas um corpo funcionando sob o efeito de um 

anestésico ou de um estimulante que abafa as dores de viver daquele sujeito.  

No entanto, o interessante desse processo é que, esses anestésicos ou estimulantes não 

são da ordem psíquica, nem dizem respeito a um mecanismo de defesa, mas são comprados e 

adquiridos pelo sujeito em qualquer lugar que se possa imaginar (por isso seria impossível 

listá-los aqui) e carregados no próprio bolso, o que caracteriza a existência de um circuito 

intersubjetivo e não somente intra-subjetivo.  

Assim, nesse contexto o circuito intersubjetivo transpõe o intra-subjetivo de tal forma 

que produz um fenômeno clinico e social que desafia autoridades, psicanalistas, profissionais 

da saúde, a até mesmo o sistema de políticas publicas, impondo o questionamento da eficácia 

dos tratamentos existentes e da busca incessante do porque é tão difícil livrar-se das drogas.  

Frente a este desafio o psicanalista precisa afinar sua escuta visando o entendimento 

da função que a droga exerce para determinado paciente, assim, o analista, como faz um 

detetive, precisa investigar se o fracasso da função materna, ou a angustia da castração, ou 

uma depressão, ou mesmo as incertezas da adolescência, instalaram no sujeito a necessidade 

de buscar num artifício, como a droga, a solução de como lidar com a falha, com a castração e 

com o vazio. 

Tem-se, portanto, a clareza de que tal mecanismo poderá ser utilizado por pacientes 

neuróticos, psicóticos ou perversos, e que independente da abordagem teórica, o olhar do 

analista deve estar para além da toxicomania, visto que há um sujeito que não se resume na 

sua dependência. 
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CAPITULO 2 

 

O QUE É ABSTINÊNCIA 

   

Percorrido o caminho no capitulo anterior sobre o fenômeno da adicção, numa 

tentativa de entender o que ocorre psiquicamente quando um sujeito torna-se dependente de 

uma substância a qual ele elege como um objeto irrefreável, agora, encontra-se o desafio de 

desbravar esse mesmo psiquismo abstêmio desse objeto. 

Se pensarmos naqueles pacientes que estão em tratamento seja por estarem internados 

numa clinica seja por estarem nas suas casas e fazendo acompanhamento psiquiátrico e 

psicólogo, como entender o funcionamento psíquico no período que ele não faz o uso de 

substâncias, visto que após certo tempo podem voltar a utilizá-la?  

O que é de fato abster-se das drogas? 

Tais questionamentos que envolvem as possibilidades de intervenção da psicanálise 

tornaram-se cada vez mais intrigantes quando atrelados à dificuldade dos pacientes livrarem-

se definitivamente das drogas. 

Se ficar sem a droga é abster-se dela, então, quais são as circunstâncias envolvidas 

para que o período de abstinência seja total e duradouro? E, será que o processo de abstenção 

da droga é igual para as estruturas neurótica, psicótica e perversa? 

Abster, segundo o dicionário
99

, significa 1. Privar, impedir, 2. Não fazer algo, ou 

deixar de fazê-lo, por escolha própria, privar-se. 3. Privar-se de alimento, álcool, etc, 4. 

Conter-se, refrear-se.  

Já a psiquiatria entende a abstinência como uma síndrome composta de três fases, que 

são: crash, abstinência e extinção. Na primeira fase ocorre uma brusca redução de humor e de 

energia, sendo substituído por um forte desejo de dormir para então, surgir uma 

hipersonolência que dura de oito horas a quatro dias normalizando o humor. Já, na segunda 

fase – a abstinência – começa de doze a noventa e seis horas após o crash e pode durar de 

duas a doze semanas e neste período é freqüente o retorno ao uso de drogas. Na fase da 
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extinção ocorre a resolução completa de sinais e sintomas físicos, sendo um processo gradual 

o qual pode durar meses ou anos.
100

  

Bento relembra que R. Ingold (1983) irá analisar a abstinência para além dos efeitos 

biológicos por considerar um processo composto fundamentalmente pelo tripé: insônia, 

angústia e sofrimento, visto que para este autor, é na abstinência que evidencia o efeito 

anestésico da droga provocada num corpo que não existe mais - um corpo fantasma, ou seja, 

está ligado a um sofrimento não somente biológico. Em outras palavras, ele pondera que       

“a dor da síndrome de abstinência é uma dor particular, mais precisamente, um sofrimento, 

uma sensação exasperante, permanente e invalidante, reforçada por descargas e movimentos 

bruscos, tal como a dor que seria provocada por uma “síndrome do corpo fantasma”’.
101

  

Num olhar sociológico a abstinência pode ter diferentes contextualizações sendo que 

para Bennett (1986 apud Bergeron)
102

 a adicção é um processo intencional e a interrupção do 

uso certamente estará relacionada às mudanças de estilo de vida do sujeito, considerando 

assim a abstinência uma etapa da vida possível e desejável a qualquer um.  

Em consonância com esse pensamento, Pharo (2006 apud Bergeron)
103

 desenvolve um 

modelo baseado em quatro dimensões essenciais no percurso do toxicômano, que são: o 

julgamento, a vontade, o exercício da liberdade e o sentimento que o sujeito tem de si. E, a 

partir do interjogo dessas dimensões, pode haver a prevalência do sentimento de 

discernimento no sujeito que então, irá determinar quatro diferentes situações: 1) se a pessoa 

quer abster-se das drogas e faz isso efetivamente, a atitude interna é de temperança; 2) se a 

pessoa não quer abster-se, mas se abstém, a atitude interna é de autocontrole; 3) se a pessoa 

quer abster-se, mas não interrompe o consumo, a atitude interna é de intemperança; 4) se a 

pessoa não quer consumir e não consome, a atitude interna é considerada como moderação. 

Assim, neste modelo proposto pelo autor para ajudar a entender os estados subjetivos dos 

usuários de drogas, tem-se como cerne da questão a autoestima e os esforços empreendidos 

pela pessoa “para ser aquilo que gostaria de ser”.  

Enquanto que Stimson e Oppenheimer (1992 apud Bergeron)
104

 destacam que a 

interrupção do consumo de drogas pode ocorrer devido a quatro fatores, sendo eles: situações 
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inesperadas que convidam o sujeito a repensar na sua vida, como a perda de emprego, 

nascimento de filho, etc; o envelhecimento que possibilita o indivíduo a tomar consciência 

das escolhas que fez; a extinção de prazeres e da euforia; e por fim, a conscientização de que a 

adicção é uma atividade de risco para a saúde, a vida social ou a liberdade. Para estes autores, 

a saída do vicio se torna mais propicia quando o sujeito restabelece outros laços sociais e 

freqüenta novos ambientes que não aqueles que faziam uso das drogas. 

Vemos nas palavras de um dependente químico uma mistura do que a psiquiatria e a 

sociologia consideram como parte do processo de abstinência, mas ao mesmo tempo, uma 

lacuna daquilo que não se explica quando um dependente interrompe o uso de drogas por 

vontade própria. 

 

Abandonar o junk significa abandonar um meio de vida. Já vi junkies largarem o 

vício, caírem no bebum e acabarem abotoando o paletó em poucos anos. O suicídio 

é frequente entre ex-junkies. Por que um junky abandona o junk por vontade 

própria? Ninguém sabe. Não é um levantamento consciente das desvantagens e dos 

horrores da vida junky que leva o sujeito a cair fora. A decisão de abandonar o junky 

é uma decisão celular, e uma vez que se decidiu abandonar o junk, não se volta mais 

a ele em termos permanentes, tanto quanto não se conseguia ficar muito tempo longe 

dele antes. Quem volta da vida junky vê tudo diferente, como alguém que esteve 

fora muito tempo.
105

 

 

Assim, se pensarmos que é uma escolha do próprio sujeito em não fazer uso das 

drogas, e que o seu enfrentamento envolve a eliminação de sinais e sintomas físicos por um 

determinado tempo, então, o que torna tão difícil essa luta contra as drogas? 

Seria possível pensar que para que o período de abstinência seja longo e duradouro, 

faz-se necessário o paciente encontrar um substituto para as drogas? Se sim, quais seriam: a 

religião, os narcóticos anônimos, comida, sexo, compras ou mesmo medicamentos? 

Mas se substituir o objeto da adicção, não estaria eliminando o ato compulsivo e 

repetitivo do sujeito, então, a abstinência não é simplesmente privar-se do objeto droga, mas 

sim, intervir na compulsão? 

Um paciente, que aqui chamarei de Jonas, 32 anos, procurou atendimento psicológico 

por indicação do seu psiquiatra, com quem fazia tratamento medicamentoso devido ao uso do 

crack. Jonas que começou a se envolver com drogas aos 16 anos, viu-se obrigado a trancar-se 
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na casa dos pais e sair apenas para as consultas com o psiquiatra e sessões de análise, devido 

ao uso compulsivo que o levou a ficar sem sua casa, carro, esposa, emprego e amigos. 

Apesar de todo esforço e disponibilidade de Jonas, ele contou que nos primeiros meses 

de tratamento ficou sem usar o crack, mas para isso, teve que fumar maconha. Jonas também 

se viu compulsivo por doces, inclusive saboreava-os nas suas sessões. Disse ”precisava de 

doce, independente da fome, a ordem era comer para saciar não sei o que...” 

Durante o seu tratamento, Jonas ficou às voltas com os seus relacionamentos 

amorosos, alguns eram superficiais e passageiros, outros mais duradouros. E neste mesmo 

período, ele relatou que a compulsão por doce estava diminuindo. 

O comportamento de Jonas em substituir o objeto droga, por outros como a comida e 

mulheres, reflete num processo necessário do período de abstinência? Ou seja, para que uma 

pessoa consiga de fato livrar-se das drogas, ela necessariamente precisa encontrar outro objeto 

para satisfazer sua compulsão? 

Pensando na dificuldade de Jonas livrar-se definitivamente das drogas e outros objetos 

de prazer, mesmo depois que seus pais o mantém literalmente dentro de casa, corrobora com a 

seguinte afirmação de Freud: “esse eterno retorno do mesmo não nos surpreende muito, 

quando se trata de um comportamento ativo da pessoa em questão e nós descobrimos o traço 

de caráter permanente de seu ser, que tem de manifestar-se na repetição das mesmas 

vivências.” 
106

  

Desta maneira, os comportamentos de procurar a droga mesmo após o início de um 

tratamento, demonstram uma relação ambígua do paciente com a droga, seja pelo prazer e 

desprazer, vontade de parar e desejo de usar, enfim, um laço firme que os pacientes fazem 

com as drogas podendo levá-los até a morte. 

Tais questionamentos nortearão o caminho da investigação deste capitulo que visa 

entender os mecanismos e circunstâncias envolvidas no período de abstinência enfrentado por 

pacientes que buscam livrar-se definitivamente do objeto-droga, para então, tentar responder 

por que é tão difícil livrar-se das drogas 

 

 

 

                                                           
106  FREUD, S. (1920) Além do Principio do Prazer. In Sigmund Freud, tradução e notas de Paulo Cesar de 

Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, pg.182, grifos do autor. 



44 

 

2.1 A abstinência para psicanálise 

 

Nos textos iniciais Freud apresentou o conceito de abstinência como algo fundamental 

no trabalho de análise, estando vinculado a técnica psicanalítica, especificamente, na relação 

analista-analisando, no entanto, em outros textos esse termo se referia à privação sexual.  

Já, em Caminhos da Terapia Psicanalítica ele nos apresenta outra idéia da abstinência 

muito mais ligada à doença e ao tratamento desta, do que somente a privação sexual. Ele diz 

“não se deve entender a privação de toda e qualquer satisfação – o que seria naturalmente 

inexeqüível -, tampouco o que no sentido popular se entende por isso, a renúncia ao ato 

sexual, e sim algo diverso, ligado mais à dinâmica do adoecimento e da recuperação” 
107

 

Conforme relata Rodrigué na época que Freud pensara em aplicar o método catártico 

no atendimento da paciente Emmy Von N., naquele tempo “ainda não havia sido inventada a 

regra da associação livre para o paciente nem a posição de passiva abstinência para a escuta 

do terapeuta.” 
108

 

Assim, nesse trabalho de teorização da técnica psicanalítica, Freud volta a utilizar o 

termo abstinência, especialmente, no texto Observações Sobre o Amor Transferencial para 

destacar a importância desta na relação analista e analisando e diz 

O tratamento deve ser levado a cabo na abstinência. Com isto não quero significar 

apenas a abstinência física, nem a privação de tudo o que a paciente deseja, pois 

talvez nenhuma pessoa enferma pudesse tolerar isto. Em vez disso, fixarei como 

princípio fundamental que se deve permitir que a necessidade e anseio da paciente 

nela persistam, a fim de poderem servir de forças que a incitem a trabalhar e efetuar 

mudanças, e que devemos cuidar de apaziguar estas forças por meio de substitutos. 

O que poderíamos oferecer nunca seria mais que um substituto, pois a condição da 

paciente é tal que, até que suas repressões sejam removidas, ela é incapaz de 

alcançar satisfação real.
109

  

 

Deste modo, o termo abstinência começa a ser usado na psicanálise como uma 

condição de atuação do analista, principalmente, nos casos em que se estabelece uma 

transferência amorosa. Ou seja, mesmo sabendo que a análise opera via uma relação 

transferencial, Freud provoca-nos a pensar, neste texto, como deve ser a atuação de um 

psicanalista diante dos sentimentos de enamoramento do paciente. 
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Neste ponto, é que Freud alerta para a importância do analista manter-se abstinente, 

tendo em vista que esse enamoramento do paciente é decorrente da situação analisante, não 

sendo assim, direcionado aos atrativos da pessoa do analista. É necessário, portanto que o 

analista não corresponda a esse amor, mas também não deve repeli-lo, e a partir desse difícil 

manejo espera-se a perlaboração dos conteúdos inconscientes presentes nessa situação 

analítica. 

Como bem lembra Lecoeur, o paciente direciona ao analista o que considera ser seu 

bem mais precioso – seus segredos – mas contrariamente as expectativas do paciente, o 

analista recebe esse bem precioso pela presença da regra da abstinência, desta maneira, “o 

analista, apesar de ser objeto de solicitações reiteradas, deve-se abster-se de dar plenas 

satisfações ao paciente”.
110

 

Discursando sobre o método hipnótico, abandonado por Freud, e o método 

psicanalítico, Alonso acentua que 

O que se abandona é a continuidade presente na hipnose, quebrada pela própria 

regra da abstinência. Segundo Freud, o analista deve evitar ser tomado pela 

transferência recíproca, pois isso o manteria numa situação especular analítica e 

hipnose. É a não respostas à demanda amorosa que quebra a continuidade especular, 

permitindo que o desejo subsista como motor do processo analítico. A regra da 

abstinência é a parte fundamental do método analítico, que faz da interpretação seu 

ato fundamental: interpretação que não deve ser confundida com a explicação, e sim 

pensada como um processo de produção de significações, criador de sentidos.
111

 

 

Para tanto, esse manejo clinico exige a abstinência do analista. Para que o analista 

consiga operar pela via transferencial, ele precisa saber ser abstinente. Com outras palavras, 

ser um substituto, pois o analista não conseguirá oferecer ao analisando mais que isso, e 

negar-lhe a satisfação real, é manter-se abstinente. 

No entanto, isso só é possível por meio de uma renúncia narcísica do analista que 

lhe permita não ocupar o lugar de amo do desejo, convertendo a análise em 

sugestão; não se oferecer como ideal a ser imitado, convertendo a análise em 

pedagogia; não acreditar em uma neutralidade absoluta, desconhecendo os 

obstáculos da escuta que, rapidamente, encarrega-se de atribuir ao analisando como 

se fossem resistências suas, convertendo a análise em uma grande batalha contra 

elas.
112

 

Interessante pensar que a proposta freudiana referente a posição que um analista deve 

ocupar, se equivaleria a certo ponto, a mesma posição de um sujeito querendo livrar-se das 

drogas, visto que este teria que abrir mão daquilo que lhe aparece como um substituto de 
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satisfação – o que o psicanalista treina em fazer a cada sessão. E mais, considerando tal 

paralelo pode-se aduzir que o dispositivo transferencial num tratamento com dependente 

químico é mais que o motor analítico, passando a ser uma ferramenta essencial já que o 

analista ocupa uma função abstinente em relação ao paciente. 

No entanto, tais ponderações não serão alvo de pesquisa desta dissertação, ficando 

então, como uma questão a ser investigada podendo ser tema de pesquisa de outros trabalho 

considerando a importância de destrinchar questões relacionadas à adicção, cabendo agora 

voltarmos para o tema em questão: a abstinência. 

Freud utilizou-se do termo abstinência durante sua obra referindo-se a privação sexual, 

a relação analista-analisando, e até mesmo fez menção da cura pela abstinência em alguns 

casos específicos. 

Neste trabalho, portanto, utilizaremos e estudaremos o termo abstinência no contexto 

da dependência química, mais especificamente, buscando entender o funcionamento do 

psiquismo ausente da droga, ou seja, temos o desafio de nos distanciar do conceito de 

abstinência tratada por Freud como algo essencial no contexto analítico e nos voltarmos para 

a descrição do fenômeno: abstinência psíquica. 

Assim, todo o material exposto sobre o conceito de abstinência até o momento 

representa a ciência do que Freud postulou em sua obra, mas não será utilizado como 

sinônimo para desbravar o fenômeno da abstinência psíquica. 

 

2.2 A abstinência psíquica 

 Nos corredores de clinica, nos congressos, nas salas de consultórios, bem como na 

literatura dos narcóticos anônimos, os diálogos estabelecidos entre profissionais ou aqueles 

que de certa forma estudam ou lidam com o tema da dependência química, consideram que a 

adicção envolve dois aspectos importantes: a dependência física e a dependência psíquica.  

A Organização Mundial de Saúde postula a existência de uma dependência física e 

psíquica, e define dependência física como “um estado anormal, produzido pelo uso repetido 

de droga” que com o passar do tempo e o uso crescente desta droga, o organismo não 

consegue mais funcionar sem a presença desta substância, emergindo assim, na sua ausência a 

síndrome de abstinência. Por sua vez a mesma organização define a dependência psíquica 

como “um estado incontrolável de ingerir drogas periódicas e continuamente”. 



47 

 

Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais -  IV (DSM 

IV), a dependência é definida como “um grupo de sintomas cognitivos, comportamentais e 

psicológicos que indicam que a pessoa continua utilizando uma substância (droga), apesar de 

problemas significativos relacionados a ela.” 
113

 

Segundo Olievenstein a dependência é estável e instável ao mesmo tempo, ou seja, 

não é um aprendizado de algo que se repete a todo o momento de forma semelhante em cada 

pessoa, o que nos faz pensar que uma dependência química parece ter mecanismos 

previsíveis, mas que ao mesmo tempo, não o são.   

Ainda discorrendo sobre a idéia de dependência, este autor adverte que 

A dependência psíquica constitui a ponte imaginária, cujos arcobotantes são os 

mecanismos da dependência física. A dependência é um fluxo que, através da 

lembrança do efeito de preenchimento da droga, permite ao individuo não 

desmoronar frente ao vazio psíquico da entre-ruptura.
114

 

 

Desta maneira, tem-se a dependência psíquica atrelada a dependência física por uma 

mobilização do imaginário, o qual proporciona ao sujeito uma sensação de completude, de 

preenchimento, que ele não consegue mais viver sem. 

Se, por um lado, a dependência física desencadeará suas amarras no corpo biológico, e 

consequentemente, a abstinência física se caracterizaria essencialmente pelos tremores, 

irritabilidade, insônia, sudorese, taquicardia, e nas formas mais graves, convulsões e 

alucinações ficando, a medicina, a psiquiatria e aos narcóticos anônimos, a incumbência de 

ensinar o sujeito como lidar ou enfrentar tal situação. Por outro lado, a dependência psíquica 

que tem como modo operante a compulsão por um objeto elegido pelo sujeito como 

irremediável, desempenhando assim, um papel singular para cada um, ficando a tarefa para a 

psicologia, a psicanálise e outras terapêuticas, o desafio de ajudar o sujeito a lidar com a sua 

abstinência considerando os aspectos emocionais envolvidos nesse processo, caracterizando, a 

existência de uma abstinência psíquica. 

E existe abstinência psíquica? 

Desenvolvendo um raciocínio lógico a abstinência psíquica existiria em decorrência da 

dependência psíquica, assim como, a abstinência física se revela por causa da dependência 

física que se instala no sujeito.  
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Então, se partirmos desse raciocínio, como seria a abstinência psíquica? Quais os 

mecanismos presentes no psiquismo abstinente de uma substância? 

Seguindo a definição da OMS há algo de incontrolável na abstinência psíquica, ou 

seja, como se o próprio sujeito não tivesse controle sobre si, sobre seus atos, o que nos remete 

ao mecanismo da compulsão a repetição tão presente na adicção.  

Assim, na adicção o sujeito elege um objeto – a droga - como sua forma de obter 

prazer, vindo a ser o objeto da pulsão, mas a ausência deste objeto implicaria na vivencia do 

desprazer, o que pode acarretar a procura por outro objeto, como um substituto - do vicio 

primário -, a fim de obter novamente o prazer. No entanto, a saída por encontrar um objeto 

substituto, podendo vir a ser a religião, o sexo, a comida, dentre outros, mantém o ato 

compulsivo e repetitivo pela busca incessante do prazer. 

Neste ponto, Guimarães e Bento
115

 discorrem sobre a possibilidade da religião ser uma 

saída possível para a toxicomania, visto que alguns sujeitos conseguiram livrar-se 

definitivamente das drogas após estabelecerem um vinculo extremamente forte com a 

religião. Estes autores ponderam que apesar da religião ser um objeto mais nocivo que a 

droga, e que, portanto, nota-se uma melhora significativa na vida do sujeito que substitui a 

droga pela igreja, tanto o fanático religioso como o toxicômano mantém a posição narcísica 

frente ao objeto primordial da masturbação do qual dependem.  

Assim, os autores advertem que há uma anulação da subjetividade presente, assim 

como na toxicomania, no fanatismo religioso que segue o imperativo categórico da lei de 

Deus, que é incorporada pelo sujeito influenciando o seu pensar e o seu viver, sem se valer de 

questionamentos e reflexões, pois a lei de Deus é inquestionável e onipotente. Outra 

característica semelhante é quanto ao prazer imediato que o sujeito encontra na religião, e 

também na droga, visto que o encontro com Deus é percebido como apaziguador de angustias, 

não existindo o vazio, somente o preenchimento causado pela proteção, explicações e 

mandamentos divinos.  

Tais autores concluem que na toxicomania e no fanatismo religioso há uma 

dependência a um “objeto” o qual é buscado para preencher o vazio, estabelecendo assim, 

uma relação ao mesmo tempo narcísica e tóxica, e que a religião pode ser uma saída para a 
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toxicomania como forma de deslocamento da droga para a religião, no entanto, o 

funcionamento psíquico e o movimento de satisfazer as necessidades desses sujeitos 

dependentes se mantêm o mesmo. 

 E o curioso dessa saída, é que muitas vezes o objeto substituto não garante que o 

sujeito se livre definitivamente das drogas, ou seja, ele se mantém longe das drogas por alguns 

meses, mas frente a uma situação de frustração, decepção ou dificuldades diversas, ele volta a 

fazer uso da droga. Pode-se pensar que o objeto substituto, na maioria das vezes, não 

consegue ter o mesmo efeito naquele psiquismo que já havia elegido a droga como o objeto 

perdido. 

 Uma passagem do livro dos narcóticos anônimos a qual faz referência ao tema da 

recuperação e recaída, ilustra com clareza o enunciado acima. 

Há momentos em que tentamos nos preencher completamente até ficarmos 

satisfeitos, somente para descobrir que não existe maneira de nos satisfazer. Parte do 

nosso padrão adicto é que nunca podemos conseguir o suficiente. Às vezes, 

esquecemos e achamos que, apenas conseguindo comida suficiente, sexo suficiente 

ou dinheiro suficiente, estaremos satisfeitos, e tudo estará bem. 
116

 

 

Desta forma, pode-se pensar que simplesmente a ausência do objeto droga não seria o 

suficiente para se caracterizar a abstinência psíquica. Neste sentido os autores Olievenstein e 

Parada destacam 

Contudo se o critério de cura é a abstinência de produto, isso não quer dizer que a 

sua personalidade se tenha modificado apesar de tudo. As estatísticas vão considerá-

los como curados quando eles simplesmente pararam o seu consumo. No seio dessa 

população, há uma minoria que, essa, parou a droga e faz um trabalho sobre si 

mesma, como em psicanálise, e que podemos considerar verdadeiramente curada.
117

 

 

 Com outras palavras, a abstenção da droga não garante que o psiquismo tenha aceitado 

o desprazer por tempo duradouro. Alias, é muito comum o relato de pacientes que voltaram ao 

uso de drogas após os primeiros dias depois da saída de uma internação, e que de certa forma, 

nos possibilita pensar que este psiquismo cedeu ao desprazer somente no período de 

internação, justamente por saber o tempo de duração do tratamento, como se tivesse regido, 

neste momento, pelo principio da realidade que perde seu reinado com a liberdade do sujeito, 

ou seja, quando ele voltou a ter acesso às drogas. 
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 E mais, vale a análise quanto aos métodos interventivos visto que muitos pacientes são 

internados involuntariamente, ou procuram um profissional por pressão da família, sem 

desejar de fato ser tratado, sendo que tais medidas podem funcionar como uma “interdição 

superegóica”. No entanto, nesses casos em que o sujeito é obrigado a seguir essa “interdição” 

os sujeitos se vêem forçados a fazerem uma renúncia pulsional, seguindo um ideal dado pelo 

outro, sendo por isso, sem sentido para este sujeito. Assim, a renúncia forçada pode instalar 

neste sujeito um sofrimento, ou utilizando os termos freudianos, um mal-estar que 

impulsionará o sujeito a voltar ao uso da droga.
118

 

 Se por um lado, a ausência da droga não significa necessariamente que aquele 

psiquismo estará abstêmio de um objeto, pois ele pode encontrar um objeto substituto, por 

outro lado, há autores que defendem que um tratamento só ocorre devido a abstinência total 

da substância. 

 Vale fazer um parêntese para esclarecer que existem duas correntes de entendimento 

quanto ao tratamento do toxicômano, sendo uma de posição arbitraria que defende a 

abstinência total, ou seja, a eliminação de todo e qualquer consumo de substâncias ilícitas, 

enquanto que, a outra corrente tem como pressuposto básico, defendido pelo Programa de 

Redução de Danos
119

, a diminuição dos prejuízos que possam ser gerados a partir de uma 

intoxicação. O detalhamento sobre as formas de tratamento será mais bem discutido no 

próximo capitulo. 

 Rosenfeld
120

 ao relembrar as contribuições de Weijl sobre o tratamento de alcoolismo, 

cita que para este autor é indispensável a abstinência total para iniciar o tratamento, uma vez 

que, o álcool inibe o superego potencializando a liberação do id.  

 Avançando nesta discussão, Olievenstein e Parada apresentam um olhar minucioso 

quanto a não garantia da eficácia do tratamento somente pela abstinência total do paciente, 

eles ponderam que “as pessoas imaginam, ao verem um toxicômano, que basta desintoxicá-lo 

para parar o processo. É o contrário. É quando tudo parece parado que a vontade de 

recomeçar, a falta da falta, voltam a invadir o campo da consciência.” 
121
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 Tal consideração me remete a fala de muitos profissionais de clinicas, comunidades ou 

instituições que trabalham com dependentes químicos sobre o processo de desintoxicação 

proporcionado por uma internação, assim, encontramos familiares compactuando com essa 

idéia de que é necessário internar esse sujeito para desintoxicá-lo como se tivesse atingido a 

“cura” somente pela interrupção do uso. Ou seja, muitos consideram a desintoxicação como 

se fosse a ultima etapa dessa luta contra as drogas, sendo que os autores apontam que este na 

verdade é somente o inicio do trabalho com o sujeito.  

Um exemplo típico do que poderia ser uma verdadeira informação é aquilo a que se 

chama a cura de desintoxicação. Toda a imprensa populariza a noção de cura e crê 

que é necessário e suficiente meter um doente no hospital e desintoxicá-lo. Depois, 

tudo ficará em ordem. Ora, na realidade, tudo acontece de modo diferente. Em 

primeiro lugar, a cura de desintoxicação não existe; existem rarissimamente sinais 

de intoxicação crônica. O único verdadeiro problema médico é a retirada da droga e 

as crises de carência somática ou psicológica. Em seguida, começa o trabalho mais 

importante, mais difícil e mais aleatório. Trata-se de compreender as motivações do 

individuo, de lhas tornar consciente, de as transformar e de o preparar para suportar 

a vida real. Concebe-se que um tal trabalho seja extremamente longo e que 

entretanto surjam mil ocasiões de recaída, como acontece com os alcoólicos. A 

sociedade tem o direito de recusar pagar esse preço para recuperar os seus filhos, 

mas tem o direito de não ser lograda sobre a realidade desse encargo, senão passa 

dum otimismo excessivo a um pessimismo não menos excessivo que leva à rejeição 

e, num prazo maior ou menor, a uma forma talvez mais sangrenta de revolta da 

juventude.
122

 

 

 Então, seguindo a ponderação dos autores acima, reitera a idéia de que parar o uso de 

substâncias não implica necessariamente que aquele sujeito está definitivamente livre das 

drogas, visto que para eles, é neste momento que se inicia o trabalho de recuperação do 

sujeito para manter-se livre das drogas. 

 Considerando, portanto, que o ponto inicial de um tratamento é quando o sujeito 

começa a renunciar aquele objeto que ele dependia para apaziguar suas angustias e mal-estar, 

sem substituí-lo por outro objeto, e sem vivenciar uma renuncia forçada devido a uma 

internação involuntária ou compulsória, surge aqui uma questão do desejo desse sujeito em 

livrar-se das drogas. 

 É fato que o discurso social dominante, seja entre leigos, estudiosos ou profissionais e 

especialistas da área de dependência química, prega que o usuário “precisa querer largar as 

drogas” para que algum tratamento seja eficaz.  

Neste sentido, Olievenstein nos alerta 

 Entretanto, tal como estão as coisas, enviam-se ao terapeuta pessoas que convém 

tratar. Existe uma exigência da sociedade e também dos próprios indivíduos, 
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exigência de é preciso conhecer o caráter ambíguo, variável, e descobrir-lhe o 

sentido, exigência que está longe de coincidir sempre com o DESEJO real do 

individuo.
123

 

 

 Neste sentido, a literatura dos narcóticos anônimos aponta a necessidade de um real 

desejo de se livrar das drogas. Uma pessoa para ser membro e fazer parte do programa dos 

narcóticos anônimos, deve seguir doze tradições, e uma delas aduz que, “o único requisito 

para ser membro é o desejo de parar de usar. Esta tradição é importante para o indivíduo e 

para o grupo. A palavra-chave é desejo; o desejo é a base da nossa recuperação.” 
124

  

 Em consonância com esse pensamento Olievenstein e Parada destacam a importância 

do desejo do sujeito em parar de usar determinada substância, e afirmam que “a questão do 

desejo está, ainda assim, no centro do problema das toxicomanias.” 
125

 

 Afinal, se em todo processo de recuperação ou tratamento é essencial que o sujeito 

tenha a vontade sincera de abdicar-se da droga, há que se considerar que essa uma decisão 

seja tomada de forma consciente e inconsciente? Para que a abstinência seja total e duradoura, 

é necessário que o real desejo de parar de usar seja, simultaneamente, consciente e 

inconsciente?  

 Em se tratando especificamente do desejo inconsciente, o qual é movido pelas marcas 

deixadas no psiquismo devido a primeira experiência de satisfação, e, regido pela constante 

força pulsional que busca a satisfação de forma repetitiva no reencontro com o objeto perdido, 

no processo de abstinência psíquica duradouro, esse desejo seguiria outra sinfonia.  

Destarte, para que o psiquismo se abstenha definitivamente da droga é necessário 

haver uma renuncia pulsional que não impulsionaria a busca por objetos externos a fim de 

recobrir um vazio, lidando, assim, com a impossibilidade de satisfação total. Desta maneira, 

“o real desejo de parar de usar” na verdade, significa o sujeito, inconscientemente, reconhecer 

sua castração, sua falta fundamental, tornando-se um sujeito ético. 

Partindo do pressuposto de que a simples ausência do objeto não caracterizaria a 

abstinência psíquica e que para que esta seja duradoura, é necessário uma renuncia pulsional, 

então, tem-se no processo de abstinência psíquica a dificuldade do ego em lidar com a falha, 

com a castração, com o vazio, seja este provocado pelo fracasso da função materna, ou pela 

angustia da castração, ou por uma depressão, ou mesmo pelas incertezas da adolescência, 
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devido à ausência daquele objeto perdido, que nunca existiu, mas que a droga, como um 

antídoto ou estimulante, fez existir.  

A abstinência psíquica é, portanto, uma anarquia entre os processos que regem o 

funcionamento psíquico frente à movimentação, mesmo que sutil, da ancora a qual apazigua 

as dores e os desprazeres, e, garante a fixação num modo de existir – o tóxico, neste caso. 

Desta maneira, fica evidente que no processo de abstinência há um conflito, entre prazer 

versus desprazer, no qual o sujeito confrontar-se-á em escolher.  

Mas há aqueles sujeitos que procuram sozinhos ajuda em comunidades terapêuticas ou 

mesmo interrompem o vicio sem internação ou intervenção profissional e medicamentosa, 

como se já tivessem feito uma escolha, a escolha de parar de usar a droga e assim, reconhecer 

psiquicamente que a ancoragem na droga não lhe satisfaz mais.  

Porque para alguns sujeitos a decisão de parar de usar é mais contundente que para 

outros? Valeria aqui perguntar que essa diferença existe porque a decisão de interromper o 

uso se dá quando o desprazer ou o terror é excessivamente maior que o prazer ou o desejo?  

Se mesmo diante do prazer proporcionado pela droga, o terror e/ou o desprazer 

vivenciados pelo sujeito for imensamente maior que aquele prazer, instala-se ai o movimento 

da ancora psíquica fazendo com que o sujeito escolha interromper o uso de drogas.  

E do que se trata essa experiência de terror e desprazer? Seria o terror provocado por 

uma internação ou até mesmo a experiência do toxicômano que chega “no fundo do poço”? 

Essa dialética do toxicômano do prazer/desejo versus desprazer/terror nos possibilita 

fazer um paralelo com o que Kant
126

 postulou sobre o belo e o sublime, na Critica da 

Faculdade do Juízo. 

Ambos os conceitos provêm do juízo de reflexão e são considerados “contudo, juízos 

que se anunciam como universalmente válidos com respeito a cada sujeito, se bem que na 

verdade reivindiquem simplesmente o sentimento do prazer e não o conhecimento do 

objeto”.
127
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O belo na concepção kantiana existe a partir do gosto de cada um, sendo assim, algo 

subjetivo não havendo uma determinação conceitual e nem uma elaboração do conhecimento 

do objeto. Assim, nesse juízo do gosto não se apreende um conhecimento do objeto ou da sua 

representação e relaciona-se ao sentimento de prazer e desprazer do sujeito em relação ao 

mesmo. 

Devido ao fato do belo estar ligado a um objeto ou a sua representação, nele há uma 

forma, um contorno, uma limitação, vindo a ser agradável aos olhos. O sentimento de prazer, 

neste caso, está ligado a qualidade e é um prazer particular o qual Kant determinou de “prazer 

desinteressado” pois o sujeito não possui nenhum interesse em consumir esse objeto, isto é, a 

sua contemplação não desperta o desejo no sujeito em adquiri-lo.  

Enquanto que, o sublime pode ser encontrado no disforme, diferentemente do belo que 

possui formas e contornos, o sublime é informe e incomensurável, pois pode ser encontrado 

em um objeto que está privado de forma, que implique ou até mesmo provoque a 

representação do ilimitado, que é pensado além de sua totalidade, o que suscita um desprazer. 

O prazer no sublime é sentido de forma indireta, já que é produzido por um sentimento 

momentâneo, que vem de forças vitais, além de estar ligado a quantidade e não a qualidade, 

como no belo. 

Kant apresenta dois tipos possíveis do sentimento do sublime, sendo um originado a 

partir de algo absolutamente grande, ou seja, “o que é grande acima de toda comparação” 
128

 

e, o outro que surge frente a uma imensa força da natureza, de espetáculos amedrontadores, 

tais como, “(...) nuvens carregadas acumulando-se no céu, avançando com relâmpagos e 

estampidos, vulcões em sua inteira força destruidora, furações com as devastações deixadas 

para trás, o ilimitado oceano revolto (...)” 
129

 

Diante de tais fenômenos o sujeito vivencia a sua pequenez frente à tão poderosa 

natureza, instalando assim, o medo e a impotência ratificando o poderio da natureza e fazendo 

com que o sujeito recorra à razão para conseguir lidar com esses fenômenos e ainda sentir-se 

superior a natureza.  

Aqui, portanto, cabe o paralelo do terror da droga bem como aquele vivenciado no 

processo de abstinência, como um sentimento sublime, imensamente grande e forte, 

provocando em alguns casos a volta ao uso e em outros, a decisão de livrar-se definitivamente 
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das drogas. E mais, é como se a experiência da toxicomania não tivesse contorno, fosse 

ilimitado, visto que muitos sujeitos transgridem ou atuam independente dos seus valores ou 

crenças.  

Então, para um sujeito abster-se das drogas é necessário que ele vivencie um 

sentimento sublime em relação a sua adicção, para que possa se aproximar do belo no qual 

apesar do objeto estar presente, não há o desejo em consumi-lo. Conclui-se, portanto, que o 

sublime enobrece o sujeito, possibilitando-o retirar a ancora psíquica, a qual sustentava as 

suas dores e desprazeres e preenchia a falta. 

Portanto, no processo de abstinência o sujeito se depara com a dialética do prazer 

versus desprazer, do belo versus sublime, da incompletude versus completude e necessita 

fazer uma escolha a qual pode utilizar-se da droga como ancora psíquica ou consentir com a 

falta de um objeto pleno.  

Neste ponto é que Olievenstein e Parada destacam a importância de diferenciar o 

desejo de um cidadão do desejo do sujeito e postulam o conceito de democracia psíquica 

como parte fundamental do tratamento para aquele sujeito decidir se quer ou não livrar-se das 

drogas. 

A democracia psíquica implica, como toda democracia, a noção de escolha. O 

toxicômano não se encontra nessa situação para dizer sim ou não. Ele encontra-se 

para aprender em função da complexidade das situações se é capaz de dizer sim ou 

se deve permanecer no não. É ele que deve fazer as escolhas, não o terapeuta. Este é 

apenas um acompanhador, é um pedagogo, mas não tem que dar ordens. É uma das 

razões da minha oposição as treze etapas dos Narcóticos Anônimos: elas substituem 

à vontade do paciente. Penso que os toxicômanos curados, somente os que vi 

ficarem curados, são aqueles que tinham feito a escolha de deixarem de ser 

toxicômanos. (...) O caminho está ai, é duro, mas há sempre a possibilidade de uma 

escolha, a cada instante.
130

 

 

Neste sentido tem-se a compreensão de que a abstinência psíquica só será longa e 

duradoura, caso o sujeito fizer a escolha, consciente e inconsciente, de permanecer longe das 

drogas, por mais árduo e difícil que seja esse processo de admitir a incompletude da própria 

existência. E de certa forma desejar inconscientemente manter-se longe das drogas, é 

enfrentar a incompletude humana sem manter mecanismos de busca de prazer e de satisfação, 

se deparando com a falta constitutiva do sujeito. 
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CAPITULO 3 

 

SOBRE O TRATAMENTO 

  

Considerando o percurso percorrido até o momento nesta dissertação que, 

inicialmente, definiu o fenômeno da adicção e posteriormente, entendeu o que ocorre no 

psiquismo quando este se encontra abstêmio da droga, agora, tem-se a proposta de abordar as 

arestas e nuanças presentes no tratamento de um dependente químico. 

Pensar e discutir sobre o tratamento de um toxicômano implica não somente 

considerar um trabalho realizado em consultório particular e as questões pertinentes ao setting 

analítico, mas principalmente, abordar e analisar os trabalhos em comunidades terapêuticas 

nas quais o paciente procura ajuda voluntariamente, as internações em clinicas particulares 

quando vezes recebem pacientes que não desejam interromper o uso de drogas, além, de 

elucidar as diferentes visões de tratamento como o programa de redução de danos, a literatura 

dos narcóticos anônimos e o programa de doze passos. 

Assim, há uma variedade de visões e formas de tratamento para dependentes químicos 

o que reflete na complexidade do tema. Seja no âmbito governamental ou não governamental, 

tem-se da abstinência total à redução de danos, da internação em clinicas particulares ao 

tratamento ambulatorial, dos grupos de ajuda a medicação, de leis governamentais a 

comunidades terapêuticas, enfim, uma multiplicidade de ações e formas de atuações que 

muitas vezes não são eficazes e eficientes quanto ao resultado do tratamento seja nos olhares 

da família, da sociedade ou até mesmo dos profissionais que trabalham com o tema. 

E diante desta multiplicidade de ações e formas de atuações, o que pode a psicanálise 

oferecer a um toxicômano? 

Se pensarmos naqueles pacientes que estão disponíveis a um acompanhamento 

psicológico, quais seriam os reais efeitos terapêuticos da psicanálise, considerando que o foco 

do tratamento, para a instituição e para os familiares, é a dependência química? Qual é a 

direção do tratamento analítico em uma instituição que entende a dependência química como 

uma doença incurável e tem como diretriz a metodologia dos narcóticos anônimos?  

Por outro lado, se considerarmos aqueles pacientes que não estão interessados em 

interromper o uso de drogas, mas os familiares o internam numa instituição, ou imploram para 
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que haja um acompanhamento psicológico seja no consultório ou instituição governamental, 

como deve o psicanalista atuar? Atendê-lo mesmo não visando à abstinência total por apostar 

que o sujeito pode falar de si, independente da toxicomania? Quais as artimanhas presentes 

num atendimento clínico quando o paciente ainda está no uso de drogas? 

Assim, tais questionamentos que envolvem as possibilidades de intervenção da 

psicanálise tornaram-se cada vez mais intrigantes quando atrelados à dificuldade dos 

pacientes livrarem-se definitivamente das drogas.  

Voltamos, assim, a pergunta: o que pode a psicanálise oferecer a um toxicômano? 

 O tratamento psicanalítico obedece a uma regra fundamental, a associação livre, que 

consiste na comunicação de tudo o que se passa na mente do paciente, livre de criticas e 

censuras, enquanto que do outro lado, o analista mantém sua atenção flutuante a fim de 

conseguir ouvir nas entrelinhas do discurso do paciente. Para Freud
131

, portanto, a fala do 

paciente contém derivados remotos e distorcidos do material recalcado tão essencial para o 

trabalho do analista que visa interpretá-los. 

Preocupado com nuanças presentes numa relação entre analista e analisando, Freud se 

dedicou a escrever, especialmente entre 1911 e 1915, uma série de textos sobre a técnica 

psicanalítica, abordando, sobretudo, a importância da relação transferencial, a existência da 

resistência, o estabelecimento do setting analítico e as aplicações do método interpretativo. 

Assim, desenvolver um trabalho seguindo os moldes apresentados por Freud respalda 

o andamento do tratamento de inúmeros pacientes, mas ao deparar-se com pacientes que 

apresentam um discurso pobre ou mecanicamente repetitivo, oferecer um espaço para falar é o 

suficiente? Nesses casos, a pura associação livre é eficiente? 

Neste sentido, Waks
132

 alerta que no caso dos toxicômanos “a regra fundamental da 

associação livre é presa à incontáveis relatos repetitivos de façanhas com a droga, denotando 

uma severa pobreza de discurso.” E o mesmo autor complementa dizendo que os adictos 

São pacientes que apresentam uma falha na capacidade de simbolização que revela-

se na sua dificuldade de produzir associações e no fato que o mundo das 

representações lhes é totalmente estranho. São pacientes que faltam constantemente, 

se afastam da analise por longos períodos, procura o analista fora dos seus horários 

de sessão, atrasam o pagamento, enfim, são pacientes que se expressam através de 

uma constante atuação, criando certa instabilidade na clinica.
133
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Afinal, na clinica dos toxicômanos o manejo da transferência, o setting analítico e o 

contrato estabelecem nuanças próprias exigindo do analista uma postura distinta?  

Outra questão importante referente ao tratamento dos pacientes adictos é em relação 

aos seus familiares que em muitos casos adoecem tanto quanto o usuário de droga. Muitas 

famílias que buscam ajuda desacreditam no tratamento, mas o fazem por pressão social ou 

simplesmente porque não suportam mais as conseqüências do uso de drogas, enquanto que 

outras famílias se apóiam nos grupos de auto-ajuda ou na religião a fim de amenizar seu 

sofrimento, e outra parcela, vê no tratamento uma forma de encontrar a cura ou a salvação das 

drogas. 

É fato que o adicto ocupa um lugar de destaque em relação aos seus familiares, 

tornando-se muitas vezes, o “centro das atenções” da família seja porque ele “dá trabalho 

demais”, seja porque sofre demais, seja pelos comportamentos agressivos ou de isolamento, 

enfim, algo que lhe conceda um lugar diferenciado.  

Neste sentido, Olievenstein diz  

A família admite e tolera aquilo que a sociedade não admite, mas só pode fazê-lo em 

um sistema adequado. Para que esta adequação funcione, quando é preciso suportar 

algo insuportável, é necessário que haja excreção, rejeição, produção de detritos. 

Como as coisas não são simples, ou pelo menos não são lineares, e que o sistema é 

tudo menos coerente e racional e como se trata de seres humanos e não de sistemas 

de encanamento e por conseguinte são gerados afetos, a excreção não é inerte nem 

produz inércia. Ela reintroduz no seio da família uma outra adequação, vivida como 

dolorosa, dramática e/ou patológica, ou seja, ela cumpre o papel que nas civilizações 

antigas cabia ao bode-expiatório (de maneira mais ou menos assumida) e que hoje 

em dia, no interior de sistemas muito mais policiados e normativos, àquele que Jean 

Paul Sartre chamou de o “Idiota da Família” 
134

 

 

Como realizar um tratamento com um sujeito que quer se livrar das drogas, se na 

relação familiar ele ocupa um lugar igualmente alimentado pela própria família? A família 

também precisa participar do tratamento do adicto ou deve procurar outro tipo de ajuda? 

Quando e quais situações a família pode ser essencial para a recuperação do dependente 

químico?  

Diante de tais questionamentos acerca do tratamento com toxicômanos, o presente 

capítulo visa abordar o tema do tratamento a luz da teoria psicanalítica, a fim de discutir o 

setting analítico, a técnica e os reais efeitos terapêuticos do trabalho com toxicômanos, para 

então, discorrer sobre o papel da família durante o tratamento do adicto, além de, transcorrer 
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sobre a eficácia e os pormenores presentes nas diferentes instituições voltadas à dependência 

química. 

 

3.1 As instituições tratamento 

Hoje no Brasil há instituições governamentais e não governamentais que trabalham 

especificamente com dependência química, que são: comunidades terapêuticas, clínicas 

particulares e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD.  

As Comunidades Terapêuticas
135

 bem como as clinicas particulares surgiram por volta 

de 1960 em decorrência da ausência de políticas publicas nesta área, visto que por muito 

tempo o assunto álcool e drogas eram considerados “caso de policia” e a única opção de 

internação eram os hospitais psiquiátricos. 

Tanto as comunidades como as clinicas não são instituições governamentais e, a partir 

do momento da internação, o paciente passa a residir na instituição e seguir um cronograma 

de tarefas e atividades. 

Nas comunidades terapêuticas a condição para a internação é a vontade do paciente em 

querer livrar-se das drogas, e a grande maioria dessas comunidades estão vinculadas a uma 

religião, em especial, católica ou evangélica, e se mantém numa prática assistencialista, no 

ensino religioso e com serviço voluntário. O foco do tratamento visa o fortalecimento físico, 

psíquico e espiritual baseado principalmente no trabalho, no aprendizado e na troca de 

experiência proporcionado pela convivência com os demais pacientes. 

Já, nas clinicas particulares as internações podem ser voluntárias, involuntárias ou 

compulsórias
136

, ou seja, o paciente pode ou não apresentar disponibilidade para o tratamento, 

tendo, portanto, que permanecer em um ambiente fechado, com restrições quanto a sua 

liberdade obedecendo a um cronograma de reuniões, atividades esportivas, laborterapia 

(afazeres domésticos), além do acompanhamento psiquiátrico, psicológico e, às vezes, 

fisioterápico.  
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O tratamento oferecido por essas instituições pode durar poucos meses para aqueles 

pacientes que já passaram por outras internações, ou, pode durar muito tempo dependendo dos 

comportamentos e do histórico de uso abusivo de drogas. No entanto, vale frisar que algumas 

instituições desenvolvem trabalhos especificando o tempo do tratamento, sendo este regido 

por um contrato, sendo assim, o tempo da internação é determinado segundo a metodologia 

adotada por cada instituição. 

A base do programa de recuperação adotado pela maioria das instituições, em especial 

as clinicas particulares, é a dos narcóticos anônimos (NA), inspirado no modelo dos 

alcoólicos anônimos (AA). Este programa usa diferentes metodologias, como, partilhas, 

discussões temáticas, estudos da literatura de narcóticos anônimos, laborterapia (afazeres 

domésticos), videoterapia, com o objetivo de oferecer ao usuário de drogas, que busca 

recuperação, instrumentos que explicam e o ajudam a lidar com a sua dependência. 

Para tanto, o paciente se empenhará para se apropriar e praticar o proposto na literatura 

dos narcóticos anônimos que tem como princípio os doze passos, apresentados abaixo: 

 

Os doze passos dos narcóticos anônimos
137

 

1° passo Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas 

vidas tinham se tornado incontroláveis. 

2° passo Viemos a acreditar num Poder maior do que nós que poderia devolver-

nos à sanidade. 

3° passo Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, 

da maneira como nós o compreendíamos. 

4° passo Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. 

5° passo Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata 

das nossas falhas. 

6° passo Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses 

defeitos de caráter. 

7° passo Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. 
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8° passo Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado, e 

dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. 

9° passo Fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto 

quando prejudicá-las ou a outras. 

10° passo Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, 

nós o admitíamos. 

11° passo Procuramos, através de prece e meditação, melhorar o nosso contato 

consciente com Deus, da maneira como nós o compreendíamos, rogando 

apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós, e o poder de 

realizar essa vontade. 

12° passo Tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado destes 

passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar estes 

princípios em todas as nossas atividades. 

 

 Assim, durante a internação o paciente estudará os doze passos detalhadamente 

visando colocar em prática o proposto em cada um deles.  

O programa dos narcóticos anônimos também adota como um dos pilares do seu 

programa a espiritualidade, que se distingue de uma religiosidade. Ou seja, para os narcóticos 

anônimos importa que a pessoa acredite em um poder superior, independente da religião. 

As reuniões são ministradas por terapeutas e/ou conselheiros que se aprimoraram com 

estudos e cursos, oferecidos por instituições ou núcleos de pesquisas como, a Unidade de 

Pesquisa em Álcool e Drogas (UNIAD) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  

Todo o trabalho nas clinicas é desenvolvido por uma equipe constituída por psiquiatra, 

psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, assistente social, conselheiros, terapeutas, e seguranças. 

O coordenador da equipe, bem como os conselheiros, terapeutas e seguranças são pessoas, na 

sua grande maioria, que já se envolveram com drogas, seja licita ou ilícita, e passaram por um 

tratamento.  

O fato da grande maioria da equipe ser formada por pessoas que já tiveram 

envolvimento com drogas está baseado na crença da literatura dos narcóticos anônimos de 

que, o acolhimento, a troca de experiência e a ajuda de pessoas que já passaram pelo mesmo 

sofrimento ou situação, funcionaria como um modelo. Tais pessoas também podem exercer 

um papel de padrinho ou madrinha para aqueles que ainda lutam contra as drogas, tendo a 

função de aconselhar, orientar, oferecendo seu telefone para eventualidades e até antecipando 

situações de perigo.   
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No programa dos narcóticos anônimos é utilizado o termo adicção em vez de 

dependência, isto porque, tal literatura compreende que adicção é uma doença física – uso 

compulsivo de drogas, mental – desejo incontrolável que leva ao uso, e espiritual – total 

egocentrismo, interferindo assim, todas as áreas da vida do adicto e não apenas a sua relação 

com o consumo da substância. Portanto, o foco não está em usar ou não a substância, mas 

sim, em identificar como a adicção afeta os comportamentos e as atitudes dos usuários 

visando a abstinência total.  

Desta maneira, os narcóticos anônimos entendem a dependência química ou a adição 

diferente da medicina, mas não põem barreiras para que se estabeleça uma ação conjunta com 

os modelos médicos e psicológicos.  

Considerando as instituições governamentais, seguindo a Política Nacional de Saúde 

Mental, o atendimento aos dependentes químicos está organizado pelas seguintes 

modalidades: Aberto, Semi-aberto e Fechado. 

No sistema aberto o paciente pode procurar atendimento em instituições como as 

Unidades Básicas de Saúde, ambulatório de saúde mental ou outros serviços que ofereçam 

tratamento nesta modalidade. O tratamento é voltado àqueles que possuem grande interesse 

em interromper o uso de drogas e apresentam pouco envolvimento com substâncias 

psicoativas. Nestes serviços o paciente receberá ajuda de uma equipe multiprofissional, 

voltadas às ações preventivas, através de atendimentos individuais ou atividades em grupo.  

Já, em sistema semi-aberto, o tratamento é realizado nos Centros de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS/AD e hospital dia, e visa atender aqueles mais 

comprometidos com substâncias psicoativas, mas apresentam interesse em interromper o uso 

abusivo de drogas. 

O hospital/dia tem o intuito de substituir a internação oferecendo ações de cuidados 

intensivos contando com a freqüência diária do paciente. Enquanto que o CAPS/AD tem o 

foco na reabilitação, tratamento e ressocialização do paciente por meio de consultas 

psiquiátricas, atendimentos individuais e atividades em grupos e oficinas terapêuticas. O 

trabalho desenvolvido por este serviço tem como ênfase a redução de danos e não a 

abstinência total, o que será melhor abordado no item abaixo. 

Nos regimes fechados tem-se o atendimento daqueles pacientes que apresentam muito 

comprometimento com substâncias psicoativas e pouco ou nenhum interesse em interromper 

o uso abusivo de drogas. Assim, nesses casos, o tratamento se dá em hospitais gerais e/ou 
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psiquiátricos e clinicas, por meio de internações
138

, de longa ou curta permanência, que 

possuem o objetivo de desintoxicar e posteriormente, encaminhar para ambulatório de 

referência.  

Apresentado as diferentes instituições que trabalham com a dependência química, vale 

discorrer sobre alguns pontos abstrusos do tratamento nesses espaços.  

A primeira questão a ser discutida é que as instituições tratamento, no geral, 

contribuem para a existência de uma identidade dita “adicta”, ou seja, reforçam e 

retroalimentam a idéia de que o dependente químico é diferente dos demais, vindo a ser 

categorizado como um adicto e formando uma classe a ser tratada de forma diferenciada. 

 Assim, o dito “eu sou toxicômano” ou a frase obrigatória de apresentação nas 

reuniões dos narcóticos anônimos “sou fulano, mais um adicto”, retratam que há uma 

identificação do sujeito a um significante, qual seja adicto/dependente químico/toxicômano, e 

que esse mecanismo anula as particularidades do sujeito.  

Além disso, nas instituições que adotam a literatura dos narcóticos anônimos como 

parte da metodologia de trabalho, estas apresentam um manual que robotizam o discurso dos 

pacientes os quais imprimem jargões como forma de explicar ações e comportamentos, 

ecoando como um aprisionamento irracional.  

No trabalho em instituições fechadas especialmente as clinicas particulares onde a 

maioria dos pacientes são internados sem terem demandado o tratamento, observa-se que 

independente do tempo de permanência, as queixas e a não implicação no tratamento são 

freqüentes. Isto porque, a renúncia pulsional forçada pela internação não garante que o 

paciente mude sua decisão de parar ou não de usar drogas. 

Inúmeros são os motivos que levam uma família a internar um parente: seja a 

esperança pela cura, sejam os comportamentos agressivos dentro de casa, seja o envolvimento 

com o tráfico de drogas, seja simplesmente para desintoxicar, mas o fato é que independente 

do motivo, a posição da família e da equipe da clinica interferem significativamente no 

tratamento. 

Em muitos casos nota-se que o paciente sente-se traído pela família, emergindo 

sentimentos de raiva, ódio ou revolta devido à atitude de tê-lo internado descumprindo, vez ou 

outra, acordos pré-estabelecidos, além disso, muitos também se voltam contra a clinica que 
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exige contratos com longo tempo de permanência, as vezes, omitindo ou distorcendo 

informações que para o paciente são relevantes, ou mesmo utilizando-se da repressão como 

forma de tratamento.  

O fato é que em muitos dos casos nos quais o paciente é internado em instituições 

fechadas a postura da família e da equipe da clinica influenciam diretamente no tratamento, e 

estes frequentemente são vivenciados pelo próprio paciente como se fossem seus rivais, 

atuando contra e não a favor dele.  

Tal situação, muito freqüente nessas instituições, nos remete ao conceito da figura dos 

pais combinados, apresentado por Melanie Klein
139

, se referindo à desvantagem fantasiada 

pelo bebê de que a vagina da mãe incorpora o pênis do pai possibilitando-os sentir uma 

satisfação sexual mutua, suscitando sentimentos de inveja no bebê.  

Klein
140

 destaca que "todo o desenvolvimento do complexo de Édipo é fortemente 

influenciado pela intensidade da inveja, a qual determina a força da figura dos pais 

combinados" e complementa dizendo que a idéia dos pais estarem sempre se satisfazendo um 

com o outro potencializa a fantasia de estarem sempre combinados, visto que, a capacidade do 

bebê em separar o pai da mãe e estabelecer relações boas com cada um deles, está 

determinada pela a inveja e o ciúme edipiano. 

Assim, o bebê que vivencia uma desvantagem fantasiada devido a combinação da 

figura dos pais, o que vai determinar a forma como irá estabelecer a relação com cada um 

deles, muito se assemelha na postura e no discurso dos pacientes internados contra a sua 

vontade, alegando ou até mesmo fantasiando, que a clinica e a família estão contra ele.  

Diante das inúmeras nuanças de um tratamento em instituição fechada, em quais casos 

é indicado esse tipo de tratamento? Quando e como esse tipo de internação é eficaz? 

É fato que o número de pacientes que se livraram definitivamente das drogas é baixo 

em proporção aos que ainda estão em uso, alias, não existem muitas pesquisas renomadas que 

trabalhe com tal estatística, mas sabe-se que, através de conversas nos corredores de 

congressos, cursos, e das diversas instituições existentes, não existe “uma fórmula mágica” ou 

um tratamento metodologicamente eficaz a ser indicado para esse público. 
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O relato dos casos nos quais os pacientes se livraram definitivamente das drogas não 

indicada uma única solução, pois alguns interromperam o uso sem terem procurado uma ajuda 

profissional ou mesmo medicamentosa, outros precisaram de uma única intervenção (seja 

internação em comunidade terapêutica ou clinica ou uma intervenção multiprofissional no 

CAPS/AD) para não voltarem mais ao uso, enquanto que, alguns sujeitos precisaram de 

inúmeras internações para interromper o uso. Enfim, não existe até o momento o caminho 

certo a ser seguido, mas o que se pode afirmar é que cada adicto precisa encontrar aquele 

tratamento que lhe faça sentido, que realmente possa o ajudar. 

Com outras palavras, pode-se dizer que o paciente precisa estabelecer transferência 

para que inicie um tratamento, seja este num consultório, comunidade terapêutica, clinica ou 

CAPS/AD. 

A transferência está presente desde o inicio do tratamento e consiste no deslocamento 

de sentimentos amistosos em relação ao analista, ou seja, o paciente transfere para o analista 

seus sentimentos e emoções que estão vinculados a uma relação com outra pessoa. A 

transferência, portanto, será sempre uma repetição e acontecerá de forma inconsciente, sendo 

imprescindível para o processo analítico.  

A respeito do fenômeno transferencial entre analista e analisando Gurfinkel relembra 

que “toda psicoterapia se baseia, em parte, no poder da palavra advindo de uma situação de 

dependência; esta é uma das dimensões inerentes ao fenômeno da transferência, que implica, 

conforme Lacan, um “suposto saber” atribuído àquele que trata.” 
141

 E o mesmo autor 

complementa dizendo  

Com o estabelecimento do método psicanalítico, um contexto especial será 

proporcionado pelo setting, que cria o ritual e o cenário para o desenrolar da 

transferência; não é sob hipnose, mas é sob transferência que o poder mágico da 

palavra e da dependência em relação ao outro pode operar.
142

 

 

Neste sentido, é importante pensar se a transferência estabelecida pelo paciente é com 

a instituição tratamento ou com o analista?  

É evidente que inicialmente a transferência se dá com a instituição, podendo se 

estabelecer de forma positiva ou negativa, mas com a escuta e a oferta de um espaço para 

falar livremente, pode se instaurar uma transferência também com o analista. 
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Segundo Meirelles
143

 é possível o paciente vir a estabelecer um vínculo com o analista 

que prevaleça o da instituição, e traz a confiança como um ponto chave nesta relação. Ela diz 

“logo que a confiança se instala, o vínculo vai se alterando. O respeito ao horário agendado, 

ao tempo de duração de sessão (em média cinqüenta minutos) e o posicionamento de escuta 

do analista (...) já determina uma parcela significativa da instauração da transferência”.  

Mesmo com a transferência estabelecida com o analista ou com a instituição, não há 

garantia de que droga não fará mais parte daquele funcionamento psíquico, então, neste ponto 

retorna-se a pergunta mencionada acima; afinal quando e como a internação pode ser eficaz? 

Se considerarmos as contribuições winnicottianas quanto ao setting analítico bem 

como a relação mãe-bebê e traçarmos um paralelo com as internações em clinicas ou 

comunidades, evidencia-se que um tratamento deste tipo pode ser eficaz, não no sentido de 

proporcionar a cura, mas na direção de convocar o sujeito a se questionar sobre suas escolhas 

e se implicar no tratamento, caso a instituição mantenha um trabalho baseado numa 

constância, previsibilidade e confiabilidade. 

Assim, para que haja um melhor entendimento desse entrelaçamento do postulado 

winnicottiano e as internações em instituições tratamento, faz-se necessário percorrer parte 

dessa teoria a fim de elucidar melhor esse entrelaçamento. 

Para Winnicott o estudo do desenvolvimento emocional primitivo possibilita a 

observação de importantes processos da vida do bebê, e consequentemente, a identificação 

das conquistas essenciais do lactente, desde que haja um ambiente adequado.  

Destarte, na teoria do amadurecimento pessoal de D. W. Winnicott, uma das principais 

teses é a de que o individuo, para se sentir vivo e usufruir de suas potencialidades, precisa 

integrar os vários aspectos de sua personalidade. E para que haja tal integração, é necessário 

observar na história do individuo três questões fundamentais. 

A primeira delas é a tendência inata ao amadurecimento, a hereditariedade que todo 

bebê carrega ao nascer. A segunda questão fundamental é o tipo de relação fornecida ao 

recém-nascido pelo ambiente, o qual pode ser ou não suficientemente bom para ajudar o 

processo maturacional do bebê. A terceira, relacionada as duas anteriores, são as tarefas 

básicas que o bebê deve cumprir rumo ao seu próprio amadurecimento.  

Nas palavras de Winnicott ele aduz 
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No caso de qualquer individuo no inicio do processo de desenvolvimento emocional, 

há três coisas: em um extremo há a hereditariedade; no outro extremo há o ambiente 

que apóia ou falha e traumatiza; e no meio há o individuo vivendo, se defendendo e 

crescendo (...) 
144

  

 

Assim, para Winnicott, quando o bebê vem ao mundo ele depende de um ambiente 

satisfatório, ou seja, um ambiente que atenda as necessidades do bebê fornecendo-lhe os 

cuidados básicos, o que facilitará seu processo de desenvolvimento pessoal. Portanto, é 

durante este processo de amadurecimento que a confiabilidade, a previsibilidade e a 

constância tornam-se características essenciais para garantir que o bebê perceba este ambiente 

como favorável possibilitando, com isso, a tendência inata ao amadurecimento vir a realizar-

se.  

Neste ponto, Dias destaca que “trata-se de uma tendência e não de uma determinação. 

Para que a tendência venha a realizar-se, o bebê depende fundamentalmente da presença de 

um ambiente facilitador que forneça cuidados suficientemente bons”. 
145

  

Esses cuidados básicos são realizados pela mãe que de acordo com Winnicott
146

 

“pode-se dizer que, de inicio, a mãe deve adaptar-se de modo quase exato às necessidades de 

seu filho para que a personalidade infantil desenvolva-se sem distorções” e deve, contudo, 

desempenhar três funções que são: o holding (segurar) o handling (manejo) e a apresentação 

de objetos, que influenciam significativamente na instalação da confiança.  

E é a forma e o modo como a mãe irá realizar esses cuidados que a confiança se 

instaura vindo a ser uma confiança silenciosa, pois não são as palavras e os ditos maternos 

que o bebê registra, mas sim os efeitos dessa relação de confiança. 

Deste modo, uma relação de confiança mãe-bebê vai se instalando a partir do 

momento em que essa mãe está continuamente presente e atendendo as necessidades do bebê, 

o que possibilita, portanto, que o bebê estabeleça uma confiança com o ambiente devido às 

ações contínuas e regulares que garantem uma sensação de segurança e proteção. Com outras 
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palavras, a regularidade e a previsibilidade das ações são necessárias para constituir a 

confiabilidade do bebê em relação ao ambiente. 

Pensando nessa relação mãe-bebê Winnicott abordou que tais nuanças também 

estariam presentes na relação analista-analisando, e com isso, enfatizou a importância da 

confiabilidade, previsibilidade e constância no setting analítico. Neste sentido é que se fez o 

paralelo com as internações em instituições tratamento que desenvolvem um trabalho de 

meses com dependentes químicos e em muitos casos não conseguem que o paciente tenha 

adesão ao tratamento. 

Considerando a relação que o paciente estabelece com as instituições tratamento, 

pública ou privada, a constância e a previsibilidade de ações, seja o cumprimento do horário e 

cronograma, seja a regularidade de consultas médicas, psiquiátricas e psicológicas, seja a 

aplicação de regras e normas igualmente a todos os pacientes, seja a pouca rotatividade de 

profissionais, dentre outros exemplos, podem instalar uma confiança do paciente com a 

instituição vindo a influenciar significativamente no tratamento.  

A realização de um trabalho que mantenham uma relação do paciente com um 

ambiente confiável, não garante a cura, mas pode provocar efeitos importantes na implicação 

e na posição do paciente em relação ao tratamento.  

É evidente que não se tem a ilusão de que existam ou possam existir instituições 

tratamento perfeitas, sem nenhuma falha na relação com o paciente. Neste sentido Dias 

destaca que “a confiabilidade é humana e não mecanicamente perfeita. A perfeição pertence 

aos domínios das máquinas. Confiabilidade não significa ser imune ao erro; ao contrário, 

exatamente porque é falível, a pessoa humana pode então ser confiável” 
147

 

Mas, a mesma autora aduz que, quando houver alguma falha ou erro será a atitude ou 

o reconhecimento do ambiente ante a falha que terá importância, podendo restabelecer ou não 

a confiança. 

 Desta maneira, entende-se que um trabalho realizado numa instituição tratamento 

deve ser pautado numa relação de confiança, constância e previsibilidade a fim de que possam 

ajudar, escutar e despertar sujeitos mesmo sendo compulsório, involuntário ou voluntário a 

sua ida à instituição.  
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O analista, portanto, que desenvolve um trabalho em instituição tratamento, deve estar 

atento as diversas questões que permeiam um trabalho institucional, a fim de que não seja 

mais um profissional refém dessas questões e que seu campo de atuação na instituição seja 

demarcado pela sua escuta influenciada pelo método psicanalítico.  

Neste sentido Bastos e Ferreira advertem que nas instituições tratamento 

Há uma tendência a descartar o sujeito em prol dos ideais, sejam eles da ciência, da 

educação, ou até mesmo de necessidades políticas demonstradas na necessidade de 

se gerar números, seja nas estatísticas de remissão da doença; ou na exigência de 

produção, por parte dos profissionais – que na verdade é exigência de produzir o 

mais rápido possível uma adequação de um individuo à sociedade. A função do 

psicanalista se dá no movimento oposto a essa tendência, recolocando o sujeito em 

questão.
148

 

 

Por fim, o ultimo ponto a ser elucidado é quanto ao posicionamento da direção do 

tratamento, podendo ser: a abstinência total ou a redução de danos, sendo que tal tema será 

abordado no próximo item. 

 

3.1.1 Redução de Danos X Abstinência Total 

 

A idéia de reduzir danos teve sua origem na Inglaterra, em 1926, quando se definiu no 

Relatório Rolleston
149

 a proposta de minimizar os danos à saúde dos usuários de drogas, com 

isso, os médicos tinham a permissão de prescrever opiáceos aos adictos desta droga como 

forma de tratar os efeitos provocados pela síndrome de abstinência, possibilitando assim, ao 

adicto manter uma vida mais estável administrando doses mínimas da droga.
150

 

Por volta dos anos 70, a Holanda foi pioneira ao implantar um sistema compatível com 

a política de Redução de Danos, através do “Dutch Opium Act” 
151

, que normatizou princípios 

quanto ao uso de drogas permitindo, por exemplo, a existência de cafeterias onde o uso de 

drogas leves é autorizado, desde que não venda drogas pesadas, não acarrete problemas na 
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vizinhança, não incentive o uso de substâncias psicoativas, e, não venda drogas para menores 

de idade.
152

 

Mas a política de Redução de Danos tomou forma através do conjunto de ações 

estabelecidas como estratégia de atuação com usuários de drogas, a partir de 1985, na cidade 

de Liverpool, conhecido como o Modelo de Mersey.  

Queiroz
153

 destaca que apesar dos dois movimentos estarem voltados a questão das 

drogas eles apresentam diferenças ideológicas, ou seja, o modelo de Mersey/Liverpool está 

pautado em desenvolver uma atuação eficaz pensando em alternativas possíveis para atender 

as demandas no âmbito da saúde pública, enquanto que o modelo holandês se funda numa 

articulação social entre organizações governamentais e a sociedade civil organizada, o que dá 

a este um cunho mais político e ao de Liverpool mais científico. 

A política de Redução de Danos também foi adotada por vários países (Bélgica, 

Alemanha, Suíça, Austrália, França, Canadá e Brasil) e ganhou força com o advento da AIDS, 

na década de 80, quando então, Amsterdã implantou o primeiro programa de troca de seringas 

como medida preventiva de transmissão de doenças. 

Assim, a partir dos anos 80, a política de Redução de Danos foi tomando forma e 

consistência como modelo de atuar, trabalhar, dialogar e interagir com o usuário de drogas.  

No Brasil, em 1989, a cidade de Santos tentou implementar uma política seguindo os 

moldes adotado pela Holanda tendo em vista o crescente número de portadores de HIV na 

região, no entanto, tal estratégia foi vetada pelo Ministério Publico do estado por considerar 

uma prática de incentivo ao uso de drogas. 

Somente na década de 90 é que programa de Redução de Danos (PRD) passa a ser 

considerado, no Brasil, como uma estratégia de atuação tendo como as principais ações: 

aconselhamento, encaminhamento aos serviços de saúde, distribuição do kit contendo 

material estéril e descartável, disponibilização de material informativo e de preservativos, 

capacitação de agentes redutores de danos e vigilância epidemiológica. 

Nesse período, portanto, inicia-se a realização de conferências mundiais por agentes 

redutores de danos, dando mais visibilidade ao PRD como um modelo de abordagem aos 

usuários de drogas. Tal movimento toma mais força ainda, no Brasil, com o surgimento de 
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organizações e grupos destinados a tratar especificamente deste tema, como a Associação 

Brasileira de Redutores de Danos – ABORDA e a Rede Brasileira de Redutores de Danos – 

REDUC, atrelados a publicação de leis visando legitimar a prática de redução de danos em 

diversos estados e municípios.
154

 

No ano de 2002 o PRD foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, através 

dos Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS/AD), escolhido pelo 

Ministério da Saúde como uma prática de prevenção ao uso e abuso de drogas, vindo compor 

a Política de Atenção Integral de Usuários de Álcool e Outras Drogas. 

Mas vale observar que no decorrer do tempo, o programa de Redução de Danos (PRD) 

passou a ser associado como estratégia para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, 

oriundo do compartilhamento de seringas devido ao uso de drogas injetáveis. Neste ponto, 

Reale
155

 destaca três motivos que favoreceram para isso: o primeiro está associado ao fato dos 

usuários de drogas injetáveis e seus parceiros serem afetados pela epidemia da AIDS; o 

segundo motivo é decorrente do fato da RD ter nascido na Europa onde a droga de preferência 

é a heroína a qual é utilizada, sobretudo, de forma injetável, o que ratifica a idéia de que a 

transmissão da AIDS ser o maior dano provocado pelo uso de drogas injetáveis; e o terceiro 

motivo se dá pela visão social referente ao usuário de droga, o qual é considerado como um 

marginalizado ou mesmo criminoso, desmerecedor de direitos e cuidados apropriados.    

Desta maneira, progressivamente, o PRD tornou-se uma prática voltada simplesmente 

para a troca de seringas, atrelada a uma visão permissiva na opinião de muitos profissionais, 

por trabalhar com terapia de substituição, ou seja, propõe que o usuário seja dependente de 

uma droga de menos risco e danos que a droga de escolha e por oferecer espaço adequado 

para o uso de drogas, considerado como uma sala protegida. 

Vale fazer um parêntese para elucidar que, na opinião de Olievenstein e Parada, a 

terapia de substituição não é uma ação eficaz “porque os abusos da sua droga de substituição 

não bastam para lhes proporcionar um verdadeiro prazer, um verdadeiro desejo” 
156

, ou seja, a 

droga que substitui a substância de preferência não produzirá os mesmos efeitos o que pode 

acarretar num uso crescente da droga de substituição. 
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Apesar do PRD adotar essas e outras formas de prevenção e atuação que implantam 

resistências e oposição de profissionais e instituições, seus princípios estão pautados no 

respeito ao usuário de drogas, considerando suas reais necessidades e seu ritmo. Assim, o 

PDR possibilita dar voz à particularidade de cada sujeito, sua história e sua relação com a 

droga. 

Neste sentido Cruz destaca quem “muitas instituições e profissionais que rejeitam as 

estratégias de RD desconhecem essas nuances e lidam com todos os indivíduos como se 

fossem iguais entre si e como se todos tivessem entre os casos mais graves” 
157

. 

O mesmo autor destaca ainda que PRD não desconsidera a abstinência como meta de 

um tratamento, mas passa a incluí-la como uma possibilidade entre outras, adotando uma 

postura contrária ao imperativo categórico do “não”, da proibição e repressão às drogas. 

Bastos ainda alerta para o cuidado que o profissional deve ter, visto que, “o equivoco 

básico, e perigoso do ponto de vista da saúde publica, é confundir a incapacidade ou a falta de 

motivação, num dado momento, para a abstinência com a impossibilidade de reduzir os danos 

advindos desse consumo que persiste”.
158

 

Mas afinal quais são os princípios do PRD? 

Os princípios estão, sobretudo, pautados em ter uma postura neutra, sem pré-conceitos 

e julgamentos morais, tendo como ideal a abstinência, mas sem fazer disto uma condição sine 

qua non para o tratamento aceitando, portanto, alternativas que visem reduzir os prejuízos e 

danos. Outro principio é que a PRD é baseada na defesa dos usuários, não sendo uma política 

eleitoreira, possibilitando assim, uma maior adesão dos usuários visto que uma preocupação 

do PRD é oferecer serviços que sejam acolhedores e de fácil acesso aos públicos, optando 

muitas vezes por estratégias de ir até o dependente químico. E por fim, o PRD tem como foco 

ouvir o paciente, detectando suas reais necessidades a fim de melhorar sua qualidade de 

vida.
159

  

Assim, o PRD visa oferecer uma ajuda ao dependente químico a fim de amenizar os 

riscos e danos decorrentes do uso de drogas, focado, sobretudo, em alternativas pragmáticas 
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sem julgar o certo e o errado, mas sim, buscando o favorável e o desfavorável para 

determinado adicto.  

Em oposição ao proposto pelo PRD existe outra corrente que também trabalha com a 

dependência química, mas visando a abstinência total, ou seja, o tratamento com o 

toxicômano está pautado na interrupção absoluta de qualquer substância psicoativa. Tal 

postura é adotada por muitas instituições tratamento tais como as comunidades terapêuticas e 

as clinicas particulares. 

Embora muitos familiares esperem que o seu ente livre definitivamente das drogas, os 

tratamentos focados numa abstinência total podem adotar em muitas situações uma atitude 

repressiva e proibicionista, ignorando assim a particularidade de cada caso.  

Neste sentido, Reale afirma que 

 

O modelo proibicionista reproduz socialmente os aspectos não suficientemente 

desenvolvidos na forma de lidar com as questões suscitadas pelo uso de drogas. O 

prazer que a droga produz é negado, ocultado rapidamente pelo alarde com que se 

denunciam os prejuízos e riscos associados ao uso, como se houvesse uma relação 

tão imediata com o dano/risco [que na maioria absoluta dos usos eventuais, trata-se 

só de uma possibilidade] que é como se o prazer não pudesse existir de fato. 
160

 

 

Tal postura também é adotada nas campanhas de prevenção contra as drogas, e a 

mesma autora aduz que 

O “diga não às drogas” é o estribilho dos programas de prevenção de cunho 

proibicionista. O público a que ele se destina é convidado a esquecer suas próprias 

experiências e opiniões e submeter-se a um pensamento único. Ao invés de propiciar 

um espaço para os jovens confrontarem suas idéias com adultos vivos, honestos em 

suas opiniões e reais porque não ocultam ou distorcem a realidade compartilhada, os 

programas proibicionistas apostam na força do medo, da moral e da informação 

científica. A distorção da realidade, com a finalidade de provocar medo, é um tipo 

de manipulação das emoções, que configura uma proposta relacional desrespeitosa 

da pessoa do jovem. E onde há distorção proposital da realidade há desrespeito à 

condição adolescente levando à quebra de confiança e redução da chance de ampliar 

os horizontes.
161
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Neste sentido, instala-se a necessidade de definir qual a direção que o analista deve ter 

diante do tratamento de um toxicômano, afinal, o analista deve ter como foco a abstinência 

total ou os princípios propostos pela redução de danos? 

É evidente que aos princípios do PRD adotam com uma postura mais humanizada por 

ouvir cada caso e propor as alternativas que atendam esse caso especifico, tal postura nos 

possibilita fazer um paralelo com o papel do analista, mas por outro lado, é notória também a 

dificuldade enfrentada pelos profissionais que trabalham com redução de danos e atendem 

pacientes em uso compulsivo. 

Portanto, a política de redução de danos é muito favorável às campanhas e ações de 

prevenção, podendo também ser utilizada em casos nos quais há um uso mais freqüente da 

droga e uma vontade do paciente em se livrar dela. Já nos casos em que o uso de droga é 

abusivo, o PRD pode não ser tão eficaz, necessitando uma intervenção mais incisiva. 

 Waks afirma que  

Tanto a abstinência quanto o consumo ou abuso de drogas deveriam ser, a meu ver, 

abordadas sob o ponto de vista dinâmico na relação transferencial. As propostas de 

abstinência, consumo moderado ou qualquer outra alternativa, devem partir do 

paciente e não ser uma recomendação ou, menos ainda, exigência do psicanalista. 

Freud (1913) já nos alertou em Totem e Tabu, que o interdito cria o desejo.
162

 

 

Mas o mesmo autor adverte que o trabalho com pacientes que estão fazendo uso de 

substâncias torna-se mais difícil, pois tem que lidar com os estados confusionais provocados 

pela intoxicação. 

Já Olivenstein é objetivo ao afirmar que “ao terapeuta não cabe dizer a lei, não cabe 

dizer se a ingestão de drogas é boa ou má.” 
163

 

O fato, portanto, é que o analista não deve restringir o tratamento do toxicômano a 

uma determinação de ficar ou não sem a droga, ou seja, o analista não deve se opor a proposta 

do PRD e nem exigir uma abstinência total. A direção do tratamento psicanalítico do 

toxicômano, seja no consultório ou em instituições, não está voltada para a interrupção ou não 

das drogas, visto que o sujeito está para além da adicção.  
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3.2 Psicanálise com toxicômanos 

 

Após percorrer sobre as instituições tratamento que trabalham com dependência 

química bem como as nuanças presentes nesse tipo de trabalho, tem-se a proposta agora, 

elucidar a pergunta “o que pode a psicanálise oferecer a um toxicômano?”. 

Assim, tendo esse questionamento como norteador do pensamento, a idéia é desbravar 

o campo de atuação do analista com pacientes ditos toxicômanos na tentativa de responder a 

pergunta acima exposta. 

A psicanálise que se constituiu no campo da fala e da linguagem tem como premissa 

fundamental, a associação livre, ou seja, que o paciente fale livremente o que lhe vier à 

cabeça, permitindo assim, o acesso ao inconsciente.  Freud destaca que “o analista tem seu 

campo de trabalho, que não deve abandonar: o inconsciente da vida psíquica. (...) Este seria o 

único propósito compatível com a atividade do analista.” 
164

 

Mas o que fazer quando o analista se depara com um discurso empobrecido e, muitas 

vezes robotizado, mascarando a vida psíquica tão importante para o trabalho analítico? O que 

fazer diante de um paciente que não quer pensar nas suas escolhas? 

Em relação às dificuldades no âmbito do pensamento, Aulagnier descreve que  

Se continuarmos no registro do pensamento, diria que a toxicomania é um 

compromisso entre: o desejo de não mais pensar a realidade e a recusa ou a 

impossibilidade de recorrer à reconstrução delirante desta realidade, ou ainda, a 

toxicomania é um compromisso entre o desejo de preservar e o desejo de reduzir ao 

silencio a atividade de pensamento do Eu.
165

 

 

Lecoeur enfatizou que a desvalorização do sentido e da palavra tão presente na clinica 

dos toxicômanos é uma das dificuldades enfrentadas pelo analista para o entendimento e 

construção do caso, e frente a isso, propõe que  

Um dos objetos importantes da cura com os alcoólicos, e também com os 

toxicômanos, consiste na construção dessa continuidade do discurso, à qual 

embriaguez se opõe. Fazer tal articulação tira o sujeito de uma banalização da causa 

da sua adição. Ser alcoólico, ou ser toxicômano, é com efeito, a principio, extravasar 

uma identificação especifica, no qual ela resiste em se dizer. No entanto, a 

resistência, nesse caso não se apóia nos mistérios da palavra, mas no inominável da 

embriaguez. (...) a palavra fraqueja para entregar a embriaguez ao relato. Daí, a 

demanda reiterada do bebedor para obter do Outro a palavra, o signo, de que teria, 

realmente, existido um sujeito no tempo do esquecimento. 
166
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Mesmo diante de um discurso que repete incessantemente as aventuras com a droga, 

sem se questionar sobre o ato de drogar-se e das escolhas feitas, a analista há que enfrentar o 

desafio de construir, como recomenda Lecoeur, através do dispositivo analítico, um discurso 

que se desgrude da robotização instalada pela toxicomania, fazendo surgir ali um sujeito que 

se encontra, até então, caído no esquecimento. 

Mas tal recomendação exige um manejo muito cuidadoso por parte do analista, para 

que o trabalho analítico também não seja robotizado, por isso, fica a pergunta, será que tal 

desafio não implanta mudanças na técnica psicanalítica?  

Gurfinkel também traz um questionamento acerca desse desafio advertindo que 

No tratamento da adicção, o grande desafio é, pois: como engendrar um poder da 

palavra que suplante a imensa força de atração que une o adicto a seu objeto, 

instrumentalizando a força hipnótica da dependência em relação ao outro para fazer 

frente à dependência patológica em relação a um objeto-coisa, ao qual se está 

fixado? 
167

 

 

E mais, pensando nas recomendações que Freud fazia a respeito dos casos analisáveis 

e aqueles não analisáveis e nesse desafio posto ao analista de construir junto ao paciente um 

discurso que o separe da droga, poder-se-ia pensar, então, que a psicanálise seria contra-

indicada para os toxicômanos?  

Para responder tal pergunta, recorremos a uma afirmação de Gurfinkel que diz  

Recordemos que, sobre isso, Freud escreveu a Ferenczi que os viciados não são 

muito adequados para o tratamento psicanalítico, pois qualquer dificuldade na 

análise leva-os a recorrer novamente à droga. Ora, o problema da abordagem 

terapêutica das adicções através da psicanálise permanece na ordem do dia. 

Podemos afirmar, hoje, com segurança, que as adicções se inscrevem em uma série 

de problemáticas clínicas que têm desafiado o dispositivo clássico da psicanálise, e 

que têm colocado aos analistas a tarefa urgente de adaptar sua “técnica” às novas 

circunstâncias que se apresentam.
168

 

 

Então, há outra dificuldade a ser enfrentada no tratamento com toxicômano visto que 

as recaídas podem ser decorrentes do próprio processo analítico, mas não há nenhuma contra-

indicação. E mais, Gurfinkel apresenta um desafio quanto à “técnica” a ser utilizada com os 

adictos, visto que, todas as amarras presentes num quadro de toxicomania exigem que o 

analista se adapte a essas novas amarras. 
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Rosenfeld apresenta as idéias de Meerloo quanto à dificuldade do tratamento dos 

toxicômanos, sobretudo, por serem pacientes que atuam com facilidade e o quanto eles 

induzem o analista ao erro, condicionando a idéia de que estarem sem a droga significa 

estarem bem. O autor aduz  

O tratamento psicanalítico dos alcoolistas e toxicômanos é difícil, não só por causa 

do envolvimento farmacológico e das influências sociais adversas, mas também em 

razão das raízes infantis da neurose e da grande dificuldade de alcançá-las pela 

análise, de vez que a toxicomania constitui um meio tão fácil de realizar atuações. 

Ele acentua que muitos pacientes tentam subornar o analista com um 

comportamento passivo ou temporariamente abstinente, esperando apenas por um 

engano, por uma demonstração de firmeza, ou por interpretações perturbadoras do 

analista para escapar, de novo, para o álcool ou para os hábitos narcóticos.
169

 

 

Tal afirmação corrobora com a idéia apresentada por Gurfinkel a respeito da 

possibilidade de recaída decorrente do próprio processo analítico e ratifica a necessidade do 

analista estar atento as dificuldades peculiares do tratamento com toxicômano. 

Assim, pensando nessas dificuldades que o analista enfrenta com os toxicômanos, 

Olivenstein e Parada postulam que “o trabalho do terapeuta consiste, num primeiro tempo, 

substituir-se ao objeto de transição droga” 
170

. E complementam dizendo que 

 

É preciso que o terapeuta seja bastante forte para substituir o objeto de transição e 

ocupar o lugar da droga boa, para fusionar com o desejo, o prazer, a recaída e a falta. 

A organização do psiquismo é determinante para que essa espécie de duo possa 

durar nas melhores condições. Todavia, se o terapeuta se limitar a esse dado, ele vai 

acabar por cair na armadilha. Ele deve avançar e passar por várias fases. 

Primeiramente, deve colocar-se no lugar do objeto, isto é, tornar-se indizível: o 

toxicômano dirigir-se-á à sessão do terapeuta como se dirige ao dealer para obter o 

produto. É o objetivo da manobra. Isso não resulta sempre, mas, quando funciona, é 

formidável. Num segundo tempo, quando o toxicômano já não tem necessidade 

desse objeto para encontrar um estado de satisfação, de euforia e de prazer, o 

trabalho do toxicoterapeuta consiste em organizar progressivamente o desapego do 

toxicômano relativamente à sua pessoa. Por exemplo, ele deve ensinar-lhe de novo a 

lei: “Nós temos encontro em tal dia, a tal hora. E se não vieres, eu meto-te a sessão 

na conta.” Pouco a pouco instala-se um bloco, desafiando a toda poderosa frente 

“droga-objeto-personalidade” a qual se transforma numa frente “palavra-objeto-

personalidade”. É assim que se situa o desenrolar da presença do toxicoterapeuta 

que, para evitar catástrofe, deve sempre estar sob o controle de um supervisor ou de 

uma instituição que o ajude a avançar no trabalho e, especialmente, na relação com a  

lei.
171
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Os autores propõem, portanto, que o trabalho do terapeuta, num primeiro momento, 

seja o de construir uma relação com o paciente de tal forma que este se desvincule do objeto 

droga, tão irrefreável e desejado, e passe a se vincular com o analista; para que depois, possa 

gradativamente se desapegar do analista quando não mais precisar usufruir dos benefícios da 

droga. Esse manejo do tratamento possibilitaria então substituir o objeto droga pela palavra, 

construindo assim, como propôs Lecoeur, uma continuidade do discurso. 

Waks alerta que “embora o analista manipule estrategicamente a transferência, para 

gradualmente, ocupar o lugar da droga, não se trata de trocar uma dependência por outra, pois 

o objetivo final desta técnica terapêutica é a independência psíquica do sujeito.” 
172

 

Assim, o mesmo autor destaca que o analista deve ter cuidado ao ocupar o lugar da 

droga, visto que esta função é apenas uma etapa do tratamento e não um fim em si, mas a 

onipotência do analista, bem como, a necessidade do paciente em encontrar algo que lhe 

ofereça o mesmo alivio que a droga, podem favorecer o surgimento do analista-droga.  

Vale fazer um parêntese para citar as outras funções que um analista pode ocupar na 

relação transferencial na opinião de Waks
173

, pois para ele os pacientes toxicômanos possuem 

o poder de despertar no analista o furor curandis, como se a droga fosse um mal a ser 

extirpado; assim, o analista coloca-se como o médico cirúrgico que vai eliminar o problema 

retirando-o com um simples procedimento. O autor alerta ainda que num tratamento com 

toxicômanos o analista, além do furor curandis, deve atentar-se para não ocupar uma função 

de avalista-fiscal, ou seja, que se preocupe somente com a fiscalização do contrato de 

abstinência, se o paciente usou ou não usou drogas. O autor destaca também a importância do 

analista não ter uma admiração pelo discurso do paciente, como se tivesse uma fascinação 

pelo modo de gozo do paciente, o que pode levar a uma impotência terapêutica.  

Voltando a proposição do analista-droga, Olivenstein
174

 caracteriza esse tipo de 

relação transferencial como sendo uma psicoterapia perversa tendo em vista o lugar fetiche 

que ocupa o analista ao se colocar no lugar da droga. O posicionamento deste autor reforça a 

importância do analista estar atento ao manejo transferencial e as estratégias utilizadas 

durante o tratamento. 
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 Mas tal manejo não garante que o paciente se livre definitivamente das drogas, visto 

que a recaída pode fazer parte do tratamento já que a abstinência psíquica não se caracteriza 

pela ausência do objeto droga, sendo necessário uma renuncia pulsional, que implicará ao 

sujeito o enfrentamento da falta, do vazio, da castração, que a droga tão magnificamente 

preenchia ou anestesiava. 

 Neste sentido, Gurfinkel aponta que   

Uma vez que se trata de uma dependência do objeto idealizado, a terapêutica deverá 

ter como meta possibilitar um trabalho de luto de tal objeto. Uma vez que as forças 

psíquicas que conduziram à construção desse sistema de defesa são muito poderosas, 

não se trata de tarefa fácil; para que tal transformação seja possível, é necessário um 

longo e delicado trabalho de fortalecimento do Eu e da instancia Ideal, já que abrir 

mão do objeto idealizado deixa em aberto um enorme buraco psíquico e produz uma 

vertigem muito difícil de ser suportada.
175  

  

Fica evidente que o analista deve realizar um trabalho no sentido de romper o vinculo 

do toxicômano com a droga a fim de que possa fazer surgir um sujeito de escolhas e que para 

isso, sugere Gurfinkel, é necessário trabalhar o luto desse objeto droga idealizado visando, 

sobretudo, o fortalecimento do Eu. 

Segundo Balbi o processo analítico com pacientes adictos também pode suscitar 

angustia frente ao desmoronamento daquilo que lhe anestesiava ou preenchia. Ele afirma 

(...) dizemos que a falência do processo adictivo é a falência que faz precipitar 

angustia e mal-estar. O sujeito que passou um bom tempo de sua vida com sua 

experiência suspensa, na evitação de sua dor de existir, enfrentará dificuldades nesse 

caminho de "tomar as mãos" em sua existência e dar uma direção a ela. 
176

 

 

E o mesmo autor complementa 

 

Portanto, a cada vez, o sujeito é convocado a se posicionar. Se o sujeito não cede ao 

supereu, ele geralmente se depara com a angustia que concerne ao desejo. No 

tratamento analítico, há que se percorrer esta linha tênue de angustia, sem apaziguá-

la ou anestesiá-la, mas manejá-la dentro do possível. Pode soar estranho falar aqui 

de manejo da angustia quando estamos descrevendo a drogadição, contudo, em 

qualquer tratamento isso é necessário e nestes casos também.
177

 

 

A partir das idéias dos autores apresentados até o momento observa-se que vai se 

desenhando uma clinica com particularidades e nuanças distintas exigindo do analista uma 

readaptação a essa clinica.  
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Mas, quais seriam essas readaptações que a técnica psicanalítica deve sofrer? Como 

deve ser o setting analítico? A postura silenciosa do analista deve prevalecer?  

À medida que a teoria psicanalítica ia sendo construída por Freud, ele foi se deparando 

com dificuldades que o faziam reconhecer a incompletude de sua teoria, como por exemplo,  

casos clínicos que não apresentavam evoluções significativas; e tal constatação o fez pensar 

sobre a necessidade de promover modificações na técnica adotada e é neste contexto, que 

Ferenczi se propôs a debruçar sobre os impasses da técnica psicanalítica, enfrentados no 

cotidiano da clinica.  

No pronunciamento feito no V Congresso Psicanalítico Internacional, em Budapeste, 

Freud recomenda uma mudança de atitude do analista frente aos tratamentos nos quais a 

transferência não é suficiente para desbravar as resistências, e cita as proposições de Ferenczi.  

Freud diz 

O desenvolvimento de nossa terapia tomará provavelmente outros caminhos, 

sobretudo aqueles que Ferenczi, no seu trabalho “Dificuldades técnicas de uma 

analise de histeria” (Internationale Zeitschrrift fur arztliche Psychoanalyse [Revista 

Internacional de Psicanalise Medica, v.5], 1919), caracterizou como “atividade” por 

parte do analista.
178

 

 

Frente à pacientes resistentes ao método interpretativo e ao dispositivo da associação 

livre, Ferenczi desenvolveu o que chamamos de “técnica ativa” como medida a ser adotada 

nesses casos específicos. Neste contexto, Ferenczi
179

 enfatizou que na maioria dos casos a 

análise deve acontecer seguindo os pressupostos freudianos, ou seja, sem uma atividade por 

parte do médico ou paciente, mas naqueles casos em que a atividade fizer parte da estratégia 

terapêutica, sua aplicação se limitará somente ao necessário.  

Assim, o autor nos esclarece que a atividade proposta se refere mais ao paciente do 

que à figura do analista quando diz 

Freud e eu sempre utilizamos o termo “ativo” unicamente para significar que o 

paciente deve, por vezes, realizar outras tarefas além da comunicação do que lhe 

acode ao espírito; jamais esteve em questão que a atividade do médico vá, de 

qualquer maneira, além da explicação e da eventual incumbência de representar os 

interesses do paciente. Por conseguinte, o analista mantém inativo e só o paciente 

pode eventualmente ser encorajado a realizar certas ações.
180

 

 

                                                           
178

 FREUD, S (1919b) Caminhos da Terapia Psicanalítica. In Sigmund Freud, tradução e notas de Paulo Cesar de 

Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, pg. 284. 
179 FERENCZI,S. Prolongamentos da “técnica ativa” em psicanálise. In Obras Completas Sándor Ferenczi, v. 

III. 2 edição. São Paulo: Martins Fontes, 2011.         
180

 FERENCZI, S. Contra-indicações da técnica ativa. In. Obras Completas Sándor Ferenczi, v. III. 2 edição. São 

Paulo: Martins Fontes, 2011, pg. 407.          



81 

 

Mas preocupado com a utilização indevida de sua técnica Ferenczi advertiu que esta 

só poderia ser aplicada por aqueles que já dominassem a psicanálise clássica e já tivessem 

empregado no tratamento tal postura, visto que, a técnica ativa também poderia intensificar a 

resistência do paciente, tal como declara: “(...) a atividade, na medida em que se propõe 

aumentar a tensão psíquica – mediante recusas, injunções e interdições desagradáveis – a fim 

de obter um material novo, vai exacerbar inevitavelmente a resistência do paciente (...).” 
181

  

Na técnica proposta por Ferenczi o paciente colabora mais ativamente com o 

tratamento a partir de atitudes estimuladas pelo analista, ou seja, “a técnica ativa incita o 

paciente a certas atividades, a inibições, a atitudes psíquicas ou a uma descarga de afetos, e 

espera poder ter acesso secundariamente ao inconsciente ou material mnêmico.” 
182

 

Desta maneira, “a técnica ativa não tem outra finalidade senão revelar, pela ação, 

certas tendências ainda latentes para a repetição e ajudar assim a terapêutica a obter esse 

triunfo um pouco mais depressa do que antes”.
183

   

Essa nova ferramenta terapêutica propõe ao analista certa elasticidade da técnica, a 

tolerância e a indulgência, exigindo assim, intervenções baseada no tato psicológico. O 

conceito do tato psicológico traduz a existência da empatia em relação àquilo que o analista 

escuta e fala ao seu paciente, possibilitando, assim, exercer uma função facilitadora no setting 

analítico. Com outras palavras, a proposta ferencziana traz a tona o lado humano do analista, 

mas que para isso seja possível, é necessário que o analista tenha feito sua própria análise. 

Contudo, Kupermann adverte que 

O aspecto decisivo apreendido no curso das formulações de Ferenczi, que reside no 

recurso a essa categoria empregada pelas estetas do século XIX e inicio do século 

XX, é a compreensão do campo transferencial como um plano de compartilhamento 

afetivo que, por meio do encontro lúdico, favorece a produção de sentidos para as 

experiências de cada um dos parceiros da analise. Porém, para se apreender o que 

está em jogo no estilo clinico assim proposto, é preciso avançar mais lentamente.
184

 

 

Pensando, portanto, na relação analista-analisando e na postura do profissional 

decorrente da aplicação dessa técnica, Ferenczi destaca que o psicanalista "não tem mais o 

direito de ser, à sua moda, afável e compassivo ou rude e grosseiro na expectativa de que o 
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psiquismo do paciente se adapte ao caráter do médico” 
185

 e, concordando com Freud, 

ressalva o quanto o analista deve ter o domínio da contratransferência:  

Mas sendo o médico, não obstante, um ser humano e, como tal, suscetível de 

humores, simpatias, antipatias e também de ímpetos pulsionais — sem tal 

sensibilidade não poderia mesmo compreender as lutas psíquicas do paciente —, é 

obrigado, ao longo da análise, a realizar uma dupla tarefa: deve por um lado, 

observar o paciente, examinar suas falas, construir seu inconsciente a partir de suas 

proposições e de seu comportamento; por outro lado, deve controlar constantemente 

sua própria atitude a respeito do paciente e, se necessário, retificá-la, ou seja, 

dominar a contratransferência. 
186

 

 

Cabe ressaltar que diante dessa proposta Ferenczi não descarta a interpretação como 

método de trabalho, e ainda aduz a idéia de que o analista viverá uma constante oscilação 

entre o “sentir com”, a auto-observação e a atividade de julgamento.
187

 

“Assim, a “inovação” de Ferenczi, segundo a sua própria avaliação, foi resgatar da 

regra fundamental a dimensão de liberdade - perdida em grande parte ao longo do processo de 

institucionalização da psicanálise”.
188

 

Apesar da proposta ferencziana não citar a toxicomania como casos excepcionais de 

aplicação da técnica ativa, toma-se aqui uma postura de que tal técnica pode ser recomendada 

nos tratamentos com toxicômanos.  

Considerando as dificuldades que a clinica com toxicômanos apresenta frente ao 

discurso dos adictos, o caráter não-interpretável do ato de drogar-se e as recaídas como forma 

de atuações, a técnica ativa pode ser uma importante estratégia a ser utilizada pelo analista a 

fim de enfrentar tais dificuldades e alocar o paciente no circuito analítico. 

Olivenstein apresenta uma idéia que corrobora com a técnica ferencziana quando 

destaca a relação médico-paciente na seguinte citação: 

Nesta situação, a verdade só vai aparecer no meio de um jogo de esconde-esconde, 

onde os parceiros disputam qual dos dois é mais hábil para ser o doente ou o 

médico, quem vai fazer surgir a pulsão apesar do medo, quem vai utilizar melhor a 

erotização sem ser incorporado ou castrado. Pois é isto que constitui a busca do 

individuo, muito mais do que um verdadeiro ganho de identificação, e o clinico 

deve, para ser um bom terapeuta, deixar de manter um distanciamento real, só 

remeter a “realidade” com conhecimento de causa, utilizando para tanto verdadeiras 
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intervenções (pessoais ou institucionais) em “feedback”, bem longe de qualquer 

neutralidade (a despeito do risco de ser incorporado que mencionamos acima). 
189

 

 

Ou ainda, na opinião de Lecouer, o analista não só silencia diante do sujeito caído no 

esquecimento, pois “levada à cura, essa demanda insistente é sempre o essencial do trabalho 

analítico, aquilo que reclama do analista uma intervenção, às vezes, narrativa.” 
190

  

Alonso faz uma consideração importante a respeito da postura do analista nos casos 

em que os diferentes arranjos pulsionais instalam um desafio clinico. Ela afirma 

 Os famintos de prazer e de anestesia, que no caminho curto-circuitado da pulsão 

deixam seu corpo pendular no sentido da autodestruição, solicitam de nós a 

capacidade de habitar o vazio e a incompletude, uma vez que estão demasiado 

solicitados a preencher alguém. Isso, além de capacidade de escuta criativa para 

construir teorias ficcionais que permitam que a catástrofe psíquica não se instale, e 

muita paciência para que surja um amor de transferência – o que, no império da 

pulsão e da pobreza de desejo, não é fácil que aconteça. E, fundamentalmente, 

exigem-nos cuidados para que não os convertamos em quadros, com o risco de 

perder aquilo que para nós interessa: a singularidade
191

 

 

Assim, tendo em vista o pressuposto apresentado pelos autores, tem-se com clareza 

que o analista diante de um tratamento com paciente toxicômano terá, em alguns casos, que 

desgarrar-se da ortodoxia psicanalítica, quebrando o silêncio, atravessando a associação livre, 

desconsiderando o divã, mas sem distanciar-se da escuta analítica.   

Pode-se afirmar, portanto, que o manejo presente na clinica dos toxicômanos demanda 

do analista certa versatilidade, instalando um desafio constante: não distanciar-se da 

abordagem teórica que o sustenta, mas que ao mesmo tempo, não limitar a aplicabilidade 

desta teoria aos ditos toxicômanos. 

 Por fim, retomando a pergunta “o que pode a psicanálise oferecer ao toxicômano?” 

aduz que o dispositivo analítico, adaptado as particularidades da clinica com toxicômanos, 

seja aplicando a técnica ativa, seja manejando a angustia e/ou o luto do objeto, seja pela 

versatilidade da postura do analista, pode oferecer mecanismos de enfrentamento ao vazio, a 

falta, a castração para que aquele psiquismo tão dependente do objeto droga possa manter-se 

abstêmio dela.    

Neste contexto, Olivenstein afirma que no tratamento com o paciente toxicômano, este 

“(...) é obrigado a abandonar muito de si mesmo, principalmente, deixar de ser tudo. Mas 
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ganha muito com isso, pois seu espírito deixa de ser seu próprio escravo e sua vida não é mais 

uma servidão total e nem apenas uma máquina de consumo.” 
192

 

Assim, conclui-se nas palavras de Aulagnier que 

O trabalho analítico atinge a sua finalidade quando o sujeito pode operar uma nova 

diversificação de seus investimentos, diversificação compatível com a escolha de 

objetos e qualidades, fontes de um prazer que já não impõe o desconhecimento, a 

fuga, a negação de tal ou qual exigência da realidade, quer se trate do corpo, ou do 

registro sexual sem excluir o campo da realidade social. 
193

  

 

3.3 As instituições família 

 

Discutir sobre o tratamento com toxicômanos implica necessariamente abordar as 

intercorrências decorrentes das instituições família, isto porque, independente do contexto 

social, da estrutura familiar e das relações interpessoais, o posicionamento, o olhar, a opinião 

de um ou mais membros da família, irão interferir significativamente no tratamento. 

O fato é que há uma gama de realidades e posicionamento dos familiares em relação 

ao tratamento, como por exemplo, há famílias que procuram ajuda por pressão social, mas não 

acreditam no tratamento, outras se apóiam nos grupos de auto-ajuda ou na religião a fim de 

amenizar seu sofrimento e encontrarem a cura, enquanto que certas famílias buscam 

tratamento, mas com as recaídas, se decepcionam e até desistem de ajudar o adicto. 

E pensando nessa multiplicidade de realidades tem-se a proposta de refletir e de 

abordar o papel da família num tratamento com pacientes toxicômanos, independente se este 

será desenvolvido no consultório ou numa instituição tratamento.  

Conforme a política estabelecida pelo Ministério da Saúde, a família, a comunidade, 

bem como, o usuário, estão incluídos como público-alvo das ações básicas na área de saúde 

mental, sobretudo, no âmbito no uso de álcool e outras drogas. Isto porque, a família pode 

influenciar negativamente de acordo com a desestruturação familiar ou o favorecimento ao 

isolamento social, ou podem ajudar devido a existência dos vínculos e valores familiares.
194

 

Mas além das instituições governamentais que oferecem apoio para os familiares de 

adictos, algumas famílias buscam auxilio em grupos de auto-ajuda como, por exemplo, o 
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Amor Exigente, o Alanon, etc., que realizam principalmente encontros periódicos a fim de 

discutir sobre a dependência e os comportamentos dos familiares junto ao usuário.  

De acordo com Nogueira, “eles foram criados como dispositivos para que a “mãe”, ou 

qualquer outro membro, possam ser “barrados” de seu excesso de amor, de seu excesso com o 

filho e para terem um lugar para falar e receber “ajuda””.
195

 

Para alguns toxicômanos e profissionais que trabalham na área esses grupos 

transmitem aos familiares uma postura rígida em relação à dependência química, como se 

aquilo que é discutido nos grupos dificultassem a vida dos usuários, vindo a ser apelidado por 

estes como: “amor fode a gente”. Mas por outro lado, esses grupos acabam sendo o alicerce 

de algumas famílias sendo por elas aproveitado como um espaço de fala e de identificação 

com o tema, sentindo-se como se não estivessem sozinhas. 

 A autora Schenker chama a atenção para os casos nos quais a família negligência o 

uso de drogas, como se não quisessem admitir ou enxergar a realidade, produzindo o que 

podemos chamar de “cegueira adicta”, e consequentemente, reforçariam tal adicção.  

Outra questão abordada pela mesma autora trata de famílias que são cientes do uso de 

droga por um de seus membros, mas mantém uma relação ambígua com a adicção. Ela nos 

diz 

A família toxicômana pede (discurso), por um lado, que seu adicto pare de drogar-se 

enquanto reforça (ação) tal comportamento, sustentando-o, dando dinheiro “para que 

o adicto não roube”, pedindo para que ele se drogue em casa; ou, ainda, pede para 

que o adicto pare de drogar-se e, consequentemente, deixe de ser violento, enquanto 

que aqueles que pedem são, eles próprios, violentos e/ou dependem de alguma 

substância: álcool (figura masculina) ou tranqüilizantes (figura feminina).
196

 

 

 “Neste sentido, deve-se reconhecer que o adicto age repetindo ativamente o esquema 

de manipulações características que passivamente sofreu e sofre no meio familiar” 
197

, e que 

de certa forma, “são poucas as pessoas capazes de suportar a ferida narcísica de se 

considerarem co-responsáveis por esse “estigma” familiar” 
198

.   
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 Assim, tais considerações evidenciam que em alguns casos a família pode cooperar 

para a instalação de uma dinâmica familiar tóxica, na qual a “cegueira adicta” e a relação 

ambígua com a droga se contrapõem com o desejo de ver o ente familiar livre das drogas.  

Há que se ressaltar que tais considerações não devem ser entendidas como acusadoras 

de que todas as instituições familiares possuem os mesmos comportamentos ou 

posicionamento em relação à adicção e que por isso, o analista deve estar atento para 

identificar qual a dinâmica presente em cada contexto familiar para então direcionar o seu 

trabalho. 

 Esse mecanismo presente numa instituição familiar que se adoece com uma dinâmica 

tóxica, que de certa forma, vive para o dependente químico, por ter sido eleito o centro das 

atenções e de preocupações familiares, caracteriza-se como uma codependência.  

O termo codependência inicialmente surgiu, em meados de 1970, como referência ao 

tipo de relação que a mulher mantinha com o marido alcoólatra, mas posteriormente, passou a 

ser usado para as diferentes relações familiares no campo da dependência química.  

A definição do termo codependência pode ser trazida a luz do senso comum, da 

medicina, da literatura dos narcóticos anônimos, mas há uma semelhança nessas diferentes 

visões, visto que a codependência se trata da relação que uma pessoa da família, seja, pais, 

esposa (o), filhos, estabelece com o toxicômano. Na visão psicanalítica, Gurfinkel aduz que 

(...) a dita codependência, é ela mesma, uma forma de dependência, já que a pessoa 

depende totalmente de haver um outro doente, em estado de sofrimento e 

dependente de cuidados para se sustentar; se esse outro não está mais disponível 

para ocupar esse papel, o codependente simplesmente desagrega.
199

 

 

Nas palavras de Humberg, 

O conceito de codependência fala da compulsão de cuidar e controlar o outro. É a 

perda da auto-estima, o foco nas necessidades e comportamentos dos outros e a 

negligência de suas próprias necessidades. É uma constante busca por aprovação 

para encontrar segurança, sentimento de ter valor e identidade.
200

 

 

Esta mesma autora faz uma releitura do conceito de codependência e postula que as 

características presentes na codependência também podem estar presentes em outros tipos de 

relacionamento, ou seja, ela propõe que a codependência não se restringe as instituições 

famílias nas quais exista um adicto, mas também pode ser visto nas relações de amizade, entre 
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casais, pais e filhos (as), mãe e filhos (as), até mesmo entre irmãos, não se limitando a 

dependência química.  

Neste sentido, a autora propõe uma mudança da nomenclatura de codependência para 

dependência do vinculo entendendo que nesses tipos de relação a pessoa “vive buscando 

objetos de simbiose, como o par na dependência do vinculo em que a pessoa vive para evitar 

o desligamento, sempre controlando o outro”. 
201

 

Pensando nos dependentes de vinculo, a autora trouxe o entendimento que nesses 

casos houve uma falha nas relações iniciais do bebê, ou seja, o cuidador (a mãe) daquele bebê 

não atendeu suas reais necessidades, e o bebê, portanto, é que ficou atento às carências deste 

cuidador, criando assim, o que Winnicott chamou de falso self. “Este se caracteriza por estar 

voltado para as necessidades alheias, sem perceber as suas próprias, como na dependência do 

vinculo.” 
202

 

Vale fazer um parêntese para pensar o quanto alguns usuários de droga estabelecem 

um vinculo de dependência com uma instituição tratamento, isto porque, há pessoas que 

passam por uma instituição para se tratar e lá ficam após o término do tratamento, e assim, vai 

criando um vínculo de dependência com tais instituições. E mais, em alguns casos o 

toxicômano só consegue se manter longe das drogas quando está morando e/ou trabalhando 

numa instituição. Neste sentido, poder-se-ia pensar que a dependência de vinculo também 

pode estar presente entre o adicto e a instituição tratamento. 

Nos estudos feitos por Gurfinkel
203

 ficou evidente o quanto a instituição família vem 

sendo abordada no tratamento da toxicomania. Conforme o autor, Bergeret (1982), 

Olivenstein (1985) e Kalina (1988) trouxeram importantes contribuições a respeito das 

estruturas familiares adictivas e o lugar que o toxicômano pode ocupar nesses contextos 

familiares. E, nos estudos mais recentes como os de Rezende (1994), Macedo (1996), Freitas 

(2002), Humberg (2003) e Gomes (2012) ratificam a importância do trabalho terapêutico com 

as famílias de toxicômanos e enfatizam que esta problemática pode ser compreendida pelo 

prisma da psicanálise do vínculo. 

O fato é que em nos estudos realizados sobre codependência, bem como, sobre as 

circunstâncias envolvidas na relação do adicto com sua família, comprova-se cada vez mais a 
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importância de considerar a família como parte do tratamento da toxicomania. Com outras 

palavras, há que se considerar a inclusão da família no tratamento do toxicômano, seja este 

realizado em instituições ou em consultório particular.  

Humberg faz considerações a este respeito dizendo 

Acredito que a família sofre e precisa de ajuda para cuidar da sua própria 

dependência e que, tratando a dependência deles, fica mais fácil tratar a dependência 

química de outro membro da família. Se todos na família estão dependentes, é mais 

fácil sair desse modelo, e, quando um se cuida, acaba provocando sua quebra e 

facilitando o tratamento para todos. 
204

 

 

A inclusão da família no tratamento com os pacientes toxicômanos deve, sobretudo, 

ser uma estratégia utilizada pelo analista no seu consultório, dependo do caso. Imagino que tal 

afirmação possa causar estranheza em alguns analistas por pensarem na questão do manejo de 

um tratamento com adulto envolvendo familiares, mas, considerando as amarras presentes 

nestes vínculos de dependência estabelecida entre os sujeitos que estão ao redor do 

toxicômano, a realização de sessões com os familiares pode provocar efeitos interessantes no 

tratamento. 

Não se tem o objetivo de fazer um manual sobre tal manejo, afinal, a escuta bem 

como, a construção do caso nortearão o manejo que o profissional terá em cada caso, mas é 

imprescindível analisar e trabalhar a dinâmica familiar tóxica incluindo também os familiares 

no tratamento. 
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CAPITULO 4 

 

ILUSTRAÇÃO CLINICA 

 

Vou aqui apresentar como ilustração clinica o caso de um rapaz que fez 

acompanhamento psicológico por dois anos devido ao uso de drogas, o qual chamarei de 

Jonas
205

.  

Já foram feitas algumas referencias deste caso no capitulo 2 desta dissertação, mas 

agora, pretendemos esmiuçar as questões e a caminhada deste sujeito, principalmente, em 

relação ao período de abstinência das drogas. 

Jonas, 32 anos, procurou atendimento psicológico por indicação do seu psiquiatra, 

com quem fazia tratamento medicamentoso devido ao uso do crack. Como o paciente era 

resistente ao tratamento realizado em clinicas ou comunidades terapêuticas, a família optou 

pelo trabalho conjunto dos profissionais de psiquiatria e psicologia. 

 Jonas começou a se envolver com drogas aos 16 anos, sendo que neste período da 

juventude, fumava somente maconha. Envolveu-se depois com cocaína quando aos 19 anos 

começou a trabalhar numa penitenciaria numa cidade vizinha a sua, e simultaneamente iniciou 

a faculdade numa outra cidade vizinha. Conta que neste período cheirou muita cocaína, pois 

conseguia a droga mais barata no seu local de trabalho, além de ter iniciado seu uso do crack. 

“Foi com os presos que conheci o crack, um deles inclusive fez para mim meu o primeiro 

cachimbo, feito com caneta bic, sabe?” 

  Jonas estava casado nesta época com Adriana, mas devido a vida universitária e as 

drogas, mantinha relacionamentos extraconjugais, até que, após 4 anos de relacionamento  

Adriana o traiu e eles romperam o vínculo. Depois da separação Jonas viajou para o Japão, 

onde o irmão mais velho morava, para trabalhar e juntar dinheiro. “No Japão era muito 

rigoroso, fumava haxixe escondido e ainda assim, ficava com medo...nada de cocaína ou 

crack.”  

Ao voltar do Japão, Jonas mudou-se para uma cidade vizinha ao dos pais e ingressou 

numa empresa de publicidade e propaganda. Relata que esta época foi de muita orgia e 

drogas, pois ficava na casa de amigos bebendo, jogando e usando drogas noite e dia.  
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Antes da viajem, Jonas havia se envolvido emocionalmente com outra mulher, 

Patrícia, com quem manteve contato durante a viagem. Mas quando se mudou para outra 

cidade a trabalho, Patrícia também o acompanhou e eles, então, se casaram, ficaram 4 anos 

juntos, e tiveram um filho – Pedro - com 4 anos. 

Patrícia também era usuária de drogas, e como sua gravidez não foi planejada, ela 

tentava ficar sem a droga, mas vez ou outra fazia uso de substâncias. Até que sua situação 

piorou depois que Pedro nasceu, pois no relato de Jonas, a abstinência forçada da gravidez a 

levou para o fundo do poço, pois foi quando ela começou a se envolver com crack. 

Jonas diz “entrei no crack para ver se conseguia tirar ela dessa droga, mas a situação 

só piorava e o nosso uso começou a ficar incontrolável”. Numa tentativa de salvar a esposa, 

Jonas propôs que eles se mudassem para outro Estado a fim de recomeçarem suas vidas, mas 

após poucas semanas morando noutro lugar, Patrícia encontrou uma biqueira
206

 e voltou ao 

uso compulsivo obrigando Jonas a trancar portas e janelas da casa evitando que ela saísse para 

consumir crack.  

Mas não demorou muito e Patrícia retornou à cidade em que eles moravam e ficou 

invernada
207

 uma semana, sem dar noticias ou pistas do seu padeiro. Jonas procurou pela 

esposa por alguns dias, até que a encontrou numa favela, se prostituindo para conseguir a 

droga. 

Ela então decidiu levar essa vida na favela e não voltar a morar com Jonas e Pedro. E, 

neste momento, os pais de Jonas interferiram e acolheram o filho e o neto na casa deles 

(cidade onde Jonas morava até se mudar para estudar e trabalhar). 

Só que Jonas apaixonado pela esposa e inconformado pela escolha que ela havia feito, 

encontrava nisso justificativas para continuar o uso de drogas. Ele dizia “meu filho estava 

sendo cuidando pelos meus pais, e ela não queria mais nada comigo, pra que eu iria viver?” 

Neste momento os pais de Jonas procuram apoio profissional, e Jonas começou o 

tratamento medicamentoso e, 2 meses depois, iniciou o tratamento psicológico.  
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O Inicio do Tratamento e as recaídas 

 

A primeira recaída 

Após a primeira sessão, Jonas entrou em contato com a analista para marcar uma 

sessão com urgência, pois havia usado drogas. A sessão foi marcada e Jonas apareceu dopado 

pela medicação e com resquícios da droga.  

Contou que decidiu usar uma pedra
208

 depois de ter tido uma discussão com seu pai, 

mas relatou ter sido a primeira vez na vida que sentiu arrependimento depois do uso e 

complementou dizendo que se sentiu “um merda”. Nesta sessão o paciente sentou-se no divã e 

durante toda a sua fala comia doces e balas e decidiu que as sessões seriam duas vezes na 

semana. 

Depois de um mês de acompanhamento, o paciente iniciou um relacionamento com 

uma moça que morava numa cidade vizinha, ele mostrou-se muito empolgado com esse 

relacionamento pois considerava que o ajudaria na sua recuperação e disse “quando tem amor 

não procuro droga, a droga vem quando não tem amor.” Jonas então construiu uma teoria 

explicativa da ambivalência amor X droga, como uma maneira de se convencer de que agora 

ficaria limpo, contradizendo o período de uso de drogas com a mãe de Pedro que ele dizia ter 

amado tanto, demonstrando assim, uma tentativa de substituir o objeto droga, pela mulher. 

Jonas falava sobre seu pai nas primeiras sessões, e destacava que por ser um policial 

aposentado, ele sempre aplicou uma educação rígida. Para o paciente, tudo que vinha do pai, 

fosse uma palavra, comentário, ou gestos, era recebido como “uma bomba” e ele confessava 

ter dificuldades para lidar com isso.  

Relatou na sexta sessão ter discutido com o pai novamente, pois este desconfiava se 

ele tomava ou não a medicação, o que lhe dava vontade de usar droga, mas dessa vez ele não 

procurou a pedra e foi para debaixo do chuveiro, ficando lá até a fissura pela droga se 

dissipar.  

Nos dois primeiros meses de tratamento, os temas das sessões estavam voltados para o 

namoro ou para o pai. E durante este período, o paciente levava balas e doces nas sessões, 

sendo que na sua maioria, chegava de óculos de sol, cabelo arrumado, com “pinta de 

malandro”, como se as sessões fossem uma possibilidade de passeio e não como parte de um 

tratamento. 
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No terceiro mês o paciente descobriu que a namorada também era usuária de drogas e 

portadora do vírus HIV, ele ficou indignado com a postura dela, por não ter revelado a 

verdade (sendo que ele também não havia contado de inicio para ela que ele era dependente 

químico) o que o faz pensar em terminar o namoro.  

No final do terceiro mês de tratamento, o paciente pediu para que a mãe dele estivesse 

presente na sessão, pois ele considerava importante a mãe relatar alguns acontecimentos.  

Assim, nesta sessão que contou com a presença do paciente e de sua mãe, a mãe 

relatou que a primeira gravidez ocorreu normalmente e depois de seis anos soube que estava 

grávida de Jonas, e esta noticia a deixou em choque, pois sua irmã tinha morrido no parto 

recentemente. Então, ela teve depressão pós-parto (depois que Jonas nasceu) e por isso não 

conseguiu amamentá-lo e nem cuidar dele. Por conta desse ocorrido, a mãe concluiu que 

Jonas deve ter se sentido rejeitado, não amado por ela, mas que na verdade não era falta de 

amor, e sim, eram limitações por causa da depressão. 

 

A segunda recaída 

As sessões foram interrompidas duas semanas devido ao período de festas do final do 

ano, mas ao retomar o tratamento com uma sessão semanal, o paciente relatou ter usado 

drogas no final do ano com a namorada e se questionou se realmente continuará neste 

relacionamento e se o tratamento está sendo eficaz. Depois de algumas semanas, Jonas 

terminou o namoro. 

Por conta dessa segunda recaída, o paciente ponderou que permaneceria na cidade e 

arrumaria um trabalho por lá, pois sua idéia inicial seria mudar para uma cidade maior e com 

mais recursos já que sua formação é em publicidade e propaganda. Além disso, o paciente 

inverteu a noite pelo o dia, ou seja, depois da recaída ele passou a dormir na maior parte do 

dia, enquanto que a noite assistia filmes e reportagens, pois, considerava mais seguro estar 

acordado a noite por perceber que a vontade de usar era maior durante o dia e que assim, não 

teria que enfrentar problemas e dificuldades da vida. 

Depois de dois meses, após a segunda recaída, o paciente relatou um sonho sem 

lembrar muito os detalhes, mas sabia que no sonho ele estava pulando de um prédio de vidro 

para resgatar algo ou como se tivesse em perigo. O paciente associou o sonho com a situação 

da droga, pois achava que ainda não estava tão seguro ou firme, pelo fato do vidro quebrar 

fácil, como se fosse uma recuperação fácil de quebrar. Mas no final do seu relato concluiu 
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dizendo que precisava se arriscar mais, pois estava com alguns medos e precisava enfrentar 

isso, pensou que tinha que sair ao invés de ficar só recluso na casa dos pais. 

Na sessão seguinte, o paciente contou que havia decidido trabalhar na imobiliária do 

tio por meio período, e que já percebeu os olhares preconceituosos da vizinhança e clientes. 

Nesta época, o paciente começou a se envolver com outra mulher. Ele me comunicou que por 

causa do trabalho as sessões terão que ser quinzenais e aos sábados.  

O atendimento quinzenal foi feito somente por um mês, sendo que numa dessas 

sessões o paciente confessou ter fumado maconha no inicio do tratamento para conseguir 

suportar a abstinência do crack. 

 

A terceira recaída 

Assim, depois de três meses após a segunda recaída, o paciente voltou a fumar pedra e 

acusou a facilidade em conhecer as pessoas na cidade fazia com que ele tivesse a droga sem 

necessariamente ter dinheiro. Nesse momento o pai pensou em intervir internando o filho, 

mas, o paciente implorou por mais uma chance, pois dizia que iria namorar sério e que esse 

atual relacionamento iria ajudá-lo, “é a primeira vez que se me sinto mais amado do que 

amando alguém.” Mais uma vez, Jonas utiliza-se da função amor x droga como fórmula da 

sua recuperação. 

Neste ponto, foi colocada a importância das sessões terem a freqüência semanal, e o 

paciente concordou com isso, pois não trabalharia mais com o tio porque o contato com o 

dinheiro, na imobiliária, foi um fator que o instigou a recair. Também acordei com o paciente 

a inclusão dos pais no atendimento, ou seja, a partir desse momento, haveria sessões com o 

pai e com a mãe.  

Depois da terceira recaída a situação familiar ficou insustentável pois o paciente 

queixava-se muito dos comportamentos do pai, que passou a vigiá-lo, não emprestar o carro, 

trancar as portas da casa e esconder as chaves, “faço de tudo para agradar meu pai, mas só 

recebo não” e o paciente então, ameaçou de ir embora e sumir.  A mãe demonstrou inicio de 

um quadro depressivo. 

Foram feitas sessões com os pais, sem interromper o atendimento com Jonas, nas 

quais relatou a desconfiança do filho continuar usando drogas mesmo tomando a medicação e 

fazendo o tratamento. Os pais muito angustiados direcionavam perguntas sobre situações 

relacionadas como o dinheiro, carro, baladas e namoradas.  
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O pai era imperativo no seu posicionamento de que o filho não deveria trabalhar agora 

e sim se dedicar somente ao tratamento, mas Jonas não aceitava esta condição, pois pensava 

que estaria submetido às regras do pai.  

Jonas então falava nessas sessões sobre o posicionamento do pai em relação ao 

trabalho e ao tratamento, queixava-se muito das condições em que se encontrava, por não ter 

salário, casa e carro. Mas Jonas aos poucos reconhecia certa melhora no comportamento dos 

pais, depois das sessões de terapia. 

O paciente foi a um parapsicólogo, a pedido dos pais, mas para o paciente este 

profissional não havia ajudava muito, pois esteve lá somente três vezes. Relatou na sessão a 

cena que lembrou no ultimo atendimento com este profissional. A cena era a seguinte: Jonas 

não sabia ao certo quantos anos ele tinha, mas viu a mãe dizendo para o pai que iria matá-lo. 

O paciente não lembrava que situação estava sendo discutida, se era traição ou algo mais.  

Na mesma sessão que o paciente contou um sonho que deve com o pai, sendo que este 

lhe fazia carinho e ele duvidava. 

 Num outro atendimento com o pai, este disse que sempre conversou e orientou Jonas, 

“parecia que quanto mais eu falava, mais ele ia para as drogas”. E acrescentou sua opinião 

quanto a relação de Jonas com o irmão, que foi morar no Japão aos 18 anos, e agora se tornou 

vizinho deles, mas, não conversava com Jonas. O pai achava que Jonas tinha inveja e ciúmes 

do irmão porque ele ajudou o filho mais velho, enquanto o mais novo, não. 

Assim, foram realizadas sessões individuais intercaladas entre o paciente, o pai e a 

mãe de Jonas e sessões nas quais os três estavam presentes. 

Depois de três meses da terceira recaída, o paciente mostrou-se feliz por estar 

conseguindo se manter longe das drogas e que pensando no tratamento dele, o pai comprou 

um rancho onde eles passariam grande parte do dia, mas é nessa mesma sessão que o paciente 

contou ter visto um movimento estranho do primo e do irmão para fumarem maconha numa 

festa de família. 

 

A quarta recaída 

Na semana seguinte o pai pediu para ser atendido primeiro que Jonas e logo me 

alertou que ele e a esposa perceberam que Jonas havia usado droga, devido a sua mudança de 

comportamento, pois havia ficado mais agressivo e quieto, além do desaparecimento de 

dinheiro. O pai lamentou o ocorrido, pois viu que o filho estava bem e se empenhando pela 
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primeira vez no tratamento, e decidiu que mudariam para o rancho a fim de dificultar o acesso 

às drogas. 

O paciente então confirmou a recaída ocorrida no final de semana. Ele contou que foi 

ajudar primo a fazer uma mudança e o viu cheirando cocaína. “A cena me instigou a usar, 

mesmo assim, me segurei dois dias, só que no domingo à noite, fiquei sozinho e fui usar. Foi 

uma pedra e na sequencia veio o arrependimento, veio a depressão e não quis mais pedra. 

Tava louco para vir aqui para falar para alguém. Sei que meus pais perceberam, mas, não 

tenho coragem de conversar com eles.” 

Jonas se questionou da eficácia do tratamento, se valeria a pena o esforço por ele 

empenhado e se de fato, ele conseguiria se livrar das drogas. Pensou em desistir, mas por 

outro lado considerava que tinha médicos e familiares que não mereciam que ele desistisse. O 

paciente se emocionou na sessão e se sentiu envergonhado pela recaída. 

 

O período de abstinência 

Após a última recaída os atendimentos com os pais continuaram, mas com um maior 

espaçamento entre as sessões. Outra estratégia utilizada foi a presença numa sessão, de outro 

rapaz que também enfrentou a luta contra as drogas e estava limpo há, aproximadamente, 3 

anos e desenvolvia trabalho numa comunidade terapêutica. Assim, com a permissão de Jonas, 

ele pode ouvir a experiência das recaídas e da abstinência além de ter feito perguntas e 

questionamentos sobre a luta contra as drogas. Num outro dia, os pais também conversaram 

com esse rapaz. 

Com a mudança para o rancho, Jonas decidiu se afastar dos atrativos da cidade, 

aceitou ser sustentado financeiramente pelos pais e não trabalhar por um tempo, mantendo 

assim, recluso e saindo somente para as consultas com o psiquiatra e sessões de análise, as 

quais eram sempre acompanhadas pelo pai ou pais. 

Após a quarta recaída, Jonas começou a falar nas sessões de temas que até então não 

havia abordado, assim, se questionou do seu papel de pai e refletiu sobre a educação do filho 

que não tinha contado com a mãe há mais de um ano, pois ela havia sumido, e 

consequentemente, falava de Patricia e do amor que sentia por ela, apesar de estar namorando 

outra pessoa.  

Comentou também sobre o atual namoro e o quanto não queria associá-lo a um 

vinculo dependente e doentio que sempre estabeleceu com as mulheres (e com a droga!).  
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Jonas continuou trocando a noite pelo dia, ou seja, dormia grande parte do dia, e ficava 

acordado à noite como forma de se resguardar e não ter que enfrentar situações de perigo que 

podiam fazê-lo voltar ao uso.  

Contou que um dia foi à cidade sozinho para levar o filho ao cabeleireiro e isso 

suscitou um turbilhão de pensamentos relacionados a droga. “Pensava que podia usar uma 

pedra só e ninguém perceberia, mil pensamentos me convencendo usar, até que meu pai 

chegou e os pensamentos pararam.” 

Foi observado que Jonas havia estabelecido um ciclo de três meses sem a droga e no 

final deste período voltava ao uso. Assim, quando se aproximava do período de completar três 

mesmos após a última recaída, Jonas começava a ter muitos sonhos com drogas, sendo que 

em alguns, ele estava usando, e em outros, não.  

Até que numa sessão Jonas contou que quase havia usado crack, pois na noite anterior 

tinha sonhado com drogas toda a noite e ao levantar, planejou exatamente como faria para 

conseguir a droga. Mas a família estranhou seu comportamento e o irmão ficou com ele o dia 

todo. “Meu irmão me irritou muito, mas foi o que me impediu de comprar a droga.” 

O paciente considerou que neste dia ele havia enfrentado a pior fissura até então 

sentida, mas decidiu não admitir para os pais o ocorrido para não demonstrar sua fragilidade. 

Ele comemorou o enfrentamento do ciclo, que antes estava estabelecido em usar droga depois 

de três meses limpo. 

Passado mais um período de festas de final de ano, o paciente comentou que teve 

vontade de fumar maconha por causa das festas, mas não o fez. 

Jonas então falava, nas sessões, da dificuldade de se manter longe das drogas e vez ou 

outra abordou o assunto de substâncias licitas e ilícitas por causa dos noticiários ou filmes que 

ele assistia. Comentou sobre as perdas que a droga lhe causou, e que não estava mais feliz, 

porque se sentia um “folgado” por estar sem trabalhar e dependente dos pais. 

Após seis meses da ultima recaída, o paciente relatou ter ganhado um baseado do 

primo e que acabou fumando. A namorada o reprovou por isso e o paciente ficou esperando a 

minha reação, se eu aprovaria ou não, mas nenhum posicionamento da minha parte foi 

tomado. Para Jonas, ter fumado a maconha o ajudou a diminuir a fissura do crack e não teve 

um caráter de recaída.  

Na sessão seguinte o pai pediu para entrar junto com Jonas já que este havia 

autorizado. O pai então relatou que Jonas havia saído duas noites escondido, no entanto, Jonas 
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afirmou não ter ido atrás das drogas, pois queria apenas se sentir livre. Neste dia Jonas 

lembrou que completaria mais um ciclo de três meses e admitiu, na sua sessão – sem a 

presença do pai, que havia um risco na atitude dele, ou seja, que ele poderia ter ido ao 

encontro da droga. 

Jonas percebeu que quanto mais tempo sem a droga, a fissura diminui, e por isso, a 

luta maior passa a ser com os próprios pensamentos e não mais com o corpo. Admite “nesses 

dias que sai escondido eu poderia ter usado droga, pois a minha mente estava me enganando. 

Inventei um pretexto para sair, mas no fundo, por detrás desse pretexto, era procurar a 

droga...só não deu certo porque a luz (farol) da moto quebrou e precisei voltar pro rancho”.  

Após esse episódio, Jonas relatou ter sonhado com freqüência e sempre que possível, 

contava o sonho na sessão. Um sonho relatado por ele foi com droga, mas, dessa vez ele ficou 

segurando a droga na mão e se perguntando por que ele havia comprado aquilo, pois para ele, 

não fazia sentido ter aquela droga ali na mão. Tem outros sonhos com a mãe de Pedro e 

confessa que nos dias que sonha com Patricia, independente do conteúdo do sonho, ele ficava 

mal humorado o dia todo. “A Patricia ainda me incomoda, no bem e no mal...como a droga.”  

Depois desses sonhos com Patrícia, Jonas decidiu ligar para a família dela a fim de 

conseguir noticias e soube que ela ainda estava nas drogas. No mesmo período, o paciente 

decidiu terminar o relacionamento com a namorada. 

Mais um ciclo de três meses sem a droga foi enfrentado pelo paciente que vivenciou a 

experiência de ir à uma festa de grande movimentação (festa de peão) com amigos e o irmão. 

Ficou impressionado o quanto conseguiu estar numa festa e se divertir sem a droga, o que 

antes era impossível de acontecer. 

Com nove meses limpo os pais diminuíram a freqüência nas sessões e começaram a 

confiar mais no Jonas, sendo que em alguns momentos ele ia à analise sem a companhia deles 

ou mesmo, começava a sair e resolver algumas coisas sozinho. 

Os assuntos referentes às mulheres com quem Jonas se relacionou são tão freqüentes 

nas sessões como o tema da adicção. Da mesma maneira que Jonas não consegue se livrar 

facilmente das drogas, ele também mantém o vinculo com as ex-namoradas. Assim, nas 

sessões, vez ou outra, falava do contato que mantinha com a ultima namorada e lembrava 

entusiasticamente de Patrícia. 

 Numa oportunidade, Jonas e Patrícia conversaram por telefone, e ambos puderam 

partilhar sentimentos, decepções e expectativas em relação a história deles, mas Patrícia, que 
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agora não se prostituia mais e traficava para conseguir a própria droga, sumiu novamente e 

isso fez com que Jonas se desvinculasse daquela Patrícia que ele havia idealizado – assim 

como um adicto idealiza a droga. 

Pouco antes de completar um ano limpo, Jonas retomou nas sessões o assunto das 

drogas e disse “apesar de estar tudo bem, tenho medo, não posso achar que estou bom o 

suficiente para chutar o pau da barraca porque me senti assim tempos atrás e recaí. Sabe que 

não posso sair por ai, arrumando qualquer emprego porque uma situação de risco pode me 

levar à recaída principalmente, porque nos últimos dias, eu tenho lembrado mais do prazer da 

droga do que da desgraça que ela me causou. Quando comecei a ficar sem a droga, parecia 

mais fácil porque eu lembrava o lado ruim dela, e a fissura do corpo se acalmava, hoje, como 

faz tempo que as desgraças aconteceram, por isso, parece mais fácil eu me lembrar do prazer 

que ela me proporcionava e isso faz uma confusão nos meus pensamentos que me amedronta. 

Tenho medo...a lembrança do prazer é maior que a repulsa.” 

Jonas continuava sonhando, mas dessa vez os sonhos com droga ou com a Patrícia não 

eram tão marcantes e acabavam não alterando seu humor. Por outro lado, o paciente 

identificou que a impossibilidade de trabalhar o deixava bem irritado. Disse “as frustrações 

são o ponto fraco do dependente químico e quanto mais tempo limpo, mais difícil fica para 

identificar as coisas, e ai é que vem a recaída.” 

Outro ponto relatado por Jonas, após um ano abstêmio das drogas, é quanto a 

aceitação da realidade na qual ele se encontra. O paciente sempre falou da dificuldade em 

aceitar a situação de depender do pai financeiramente e viver sob a vigia de ambos por não 

poder trabalhar, no entanto, após um ano de abstenção da droga, Jonas comentou na sessão 

que na verdade ele “abriu mão de ser imediatista e controlador. Vou deixar bem claro, não 

estou mudando o meu objetivo, um dia vou voltar a trabalhar, mas parei de brigar comigo 

mesmo, para que as coisas não saiam só do meu jeito, na hora que desejo. ” 

Por outro lado, Jonas confessou que já teve pensamentos planejando o uso de pedra 

depois de dois anos limpo e o quanto as articulações feitas pela própria mente era muito 

perigosas. “Pensei: depois de dois anos limpo, fumo uma pedra só e não vai dar problema, 

pois vou saber controlar. Mas sei que não é assim. Meus pensamentos me colocam para cima 

e para baixo ao mesmo tempo”. 

 Interessante observar que, depois de um ano de abstenção, o discurso de Jonas 

apresentava uma não prevalência do principio do prazer, como se na luta que ele estabeleceu 
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com seus próprios pensamentos, foi necessário ceder ao principio da realidade, mas sem 

vacilar com o despertar do prazer. 

Passado um ano limpo, Jonas teve a oportunidade de voltar a trabalhar numa empresa 

na cidade vizinha a sua, o que causou certo desconforto dos pais devido a preocupação com o 

dinheiro e com o deslocamento da viagem. Tais questões foram aos poucos sendo diluídas na 

medida em que Jonas tomava atitudes que confortavam seus pais, ou seja, ele decidiu que o 

pai teria acesso ao seu salário e o deslocamento da viagem ocorreria com o ônibus da 

prefeitura. 

No entanto, a carga horária desse emprego fez com que Jonas mudasse suas sessões 

semanais para quinzenais, até que, veio a encerrar o processo analítico após um ano e seis 

meses limpo de substâncias químicas, mantendo o uso esporádico da maconha. 

 

4.1 Contextualização Teórica 

 

O objetivo do trabalho agora é realizar uma reflexão teórica acerca da experiência 

clinica acima exposta, tendo ciência de que pesquisa e tratamento se fundem caracterizando 

um entrelaçamento entre a escuta flutuante e a metapsicologia e que neste momento serão 

apresentadas como uma associação livre por parte do analista.  

Jonas que fora indicado para análise pelo seu psiquiatra, tinha como questão central o 

uso abusivo de drogas: o crack. No decorrer do trabalho analítico a escuta clinica, vez ou 

outra, voltava-se para identificar qual era a função da droga na vida de Jonas. Afinal, a 

química estava a serventia do que na vida deste paciente? 

Fazendo alusão a importância da relação mãe-bebê nos primeiros anos de vida sendo 

este período determinante na constituição do sujeito, não há como ignorar um dado relatado 

pela mãe do paciente: ela tivera depressão pós-parto o que a impediu de cuidar e amamentar 

Jonas, sendo que, a notícia da gravidez já fora recebida por ela como algo assustador em 

decorrência da morte recente de uma irmã na hora do parto.  

Não vamos aqui fazer um estudo detalhado dos aspectos relacionados ao quadro de 

depressão pós-parto visto que este tem etiologia multifatorial, podendo manifestar-se com 

intensidade variável, mas, o fato é que este quadro interfere significativamente no 

estabelecimento de vinculo afetivo entre mãe e bebê. 



100 

 

Ao falar do desenvolvimento da criança, Freud traz a tona um paradoxo: ao mesmo 

tempo em que a criança vivência uma onipotência por ser “sua majestade, o bebê”, ela 

também vivencia uma sensação de desamparo. A respeito desta contradição, ele diz: 

Com razão se objetará que tal organização, que se abandona ao princípio do prazer e 

negligencia a realidade do mundo externo, não poderia se manter viva por um tempo 

mínimo, de modo que nem sequer chegaria a nascer. O emprego de uma ficção 

como essa se justifica, porém, pela observação de que o bebê, se considerarmos 

igualmente o cuidado materno, quase que realiza um sistema psíquico desse tipo. Ele 

provavelmente alucina o atendimento de suas necessidades internas, revela seu 

desprazer com o estímulo crescente e a ausência de satisfação, através da descarga 

motora dos gritos e do esperneio, e então experimenta a satisfação alucinada. Mais 

tarde, quando criança, aprende a utilizar essas manifestações de descarga 

intencionalmente, como meios de expressão. Como o trato dos bebes é o modelo do 

posterior cuidado das crianças, o domínio do princípio do prazer só pode realmente 

acabar quando há o completo desligamento psíquico dos pais.
209

 

 

De certa forma, espera-se que o bebê receba amparo com os cuidados maternos, só que 

no caso de Jonas pode-se pensar que alguém desempenhou essa função materna, que pelo 

relato da mãe, era raramente exercida pelo pai do paciente, no entanto, suas reais necessidades 

e cuidados não foram realizados satisfatoriamente, ou nos termos winnicottianos, não foram 

suficientemente bons.  

Assim, a recusa pela maternidade e consequentemente a ausência ou a existência 

precária dos cuidados maternos na relação arcaica mãe-bebê, fizeram com que Jonas buscasse 

um objeto, no caso a droga, a fim de preencher a falha, o vazio, provocado pelo fracasso da 

função materna. 

E mais, qual seria o lugar ocupado por Jonas no desejo materno? Se considerar que a 

noticia da gravidez fora um choque para a mãe do paciente, Jonas então passou a responder a 

esse choque, provocando um outro choque: indo contra a educação rígida recebida pelos pais, 

se aventurando assim no mundo das drogas.  

Desse lugar indefinido no desejo da mãe, vindo a ser, um não-lugar, Jonas também 

passou a buscar nas relações amorosas intensas uma forma de realocar-se no desejo do outro, 

assim, montou uma fusão quase que eficaz entre a droga e as mulheres, ou seja, se por um 

lado, a droga servia como preenchimento do vazio frente ao fracasso da função materna, por 

outro, a vivência dos amores intensos garantia um lugar no desejo do outro. Desta maneira, 

Jonas matematicamente (e psiquicamente) resolvia o enigma da sua constituição, sendo que, 
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diversas vezes no seu discurso ficou presente a substituição bem como a fusão que Jonas fazia 

entre a química e as namoradas, acreditando ser uma fórmula para sua recuperação. 

Podemos pensar, então, que a incompletude humana estaria ligada não só à questão 

de sermos fálicos ou castrados, como em principio apontou Freud, mas também à 

impossibilidade de existirmos sem a presença do outro que cuida (preferencialmente 

a mãe). O humano é incompleto e desamparado por natureza, sempre precisará em 

maior ou menos grau de uma presença amorosa; mesmo adulto, necessitará de 

investimentos libidinais contínuos para mitigar o desamparo original.
210

 

 

Evidencia, portanto que a dependência de Jonas não se limitava somente a droga, não 

sendo apenas uma dependência física, mas era, sobretudo, uma dependência de amor e do 

outro, que por vezes, se fazia existir através da química. 

Num determinado momento, não tinha como não pensar: qual seria a direção do 

tratamento de Jonas? Implicá-lo na análise ou evitar as recaídas? Isto porque no inicio do 

tratamento Jonas se portava como se estivesse indo a um passeio, sem questionar-se das 

escolhas, da relação com a droga, apresentando um discurso descritivo das situações e fatos 

ocorridos na semana, mas por outro lado, as recaídas freqüentes alertavam para um descrédito 

no tratamento. 

A primeira e fundamental tarefa foi implicá-lo no tratamento de tal forma que o 

paciente pudesse, num primeiro momento, rememorar a sua história, não aquela que se 

restringia ao uso e abuso da droga, mas sim, àqueles registros de vivência de situações e 

experiências que fizeram percorrer o caminho da sua existência.  

Mas falar de si, relembrar, rememorar, não era tarefa fácil para Jonas, visto que, como 

observado nos toxicômanos, ele apresentava um discurso vicioso calcado nos significantes 

droga-mulher-droga. 

 Jonas então precisava que alguém falasse por ele, sua história teria que primeiramente 

ser relatado por um outro, para que aos poucos ele pudesse se apoderar dela. E, com a 

inclusão dos pais no tratamento, o “discurso coletivo” passou a costurar a trajetória dele e 

possibilitar Jonas reviver seu percurso, pois algumas sessões com a mãe e com o pai foram 

realizadas com a presença de Jonas, estando este no lugar de ouvinte da própria melodia.  

Assim como Jonas necessitava de um apoio para reescrever a sua história, a analista 

também precisava de um suporte para que o tema dependência química fosse abordado com o 
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paciente e seus familiares, sem que o papel do analista tivesse um caráter pedagógico ou 

educacional. Neste sentido, foi adotada a estratégia de que Jonas, assim como seus pais, 

pudesse ouvir o testemunho de uma pessoa que havia enfrentado a luta contra as drogas, 

realizado em uma única sessão.  

Um aspecto interessante do tratamento de Jonas é com relação aos sonhos relatados 

pelo paciente. Não se tem a pretensão de interpretar cada um dos sonhos, mas não se pode 

ignorar o quanto o conteúdo dos sonhos sinalizavam as atividades inconscientes da mente, e 

consequentemente, evidenciavam a posição do paciente frente aos seus desejos. 

Conforme postulou Freud, o sonho é a realização de desejo, para entender seu sentido, 

é necessário interpretá-lo, depois de tê-lo analisado. “A interpretação, em verdade, é a 

interpretação do desejo; e o sonho, a sua metáfora.” 
211

 

Observou-se que no caso de Jonas os sonhos com drogas eram mais freqüentes nos 

períodos próximos aos episódios de recaída, sendo que com a abstinência, os sonhos com 

droga diminuíram passando a apresentar diferentes conteúdos. 

Outro ponto a ser destacado no tratamento de Jonas é com relação ao não julgamento e 

não posicionamento da analista frente ao uso da maconha pelo paciente, isto porque, ficou 

claro no relato de Jonas que no inicio do tratamento o uso da maconha ajudou-o a lidar com a 

fissura do crack. Mas esta informação só foi contada pelo paciente depois de meses de 

acompanhamento, como se tivesse que mantê-la em segredo com receio da atitude da analista. 

O uso da maconha então se tornou esporádico pelo paciente, mas este sempre adquiria a droga 

se o primo conseguisse para ele, pois se recusava ir comprar.   

O fato é que a não exigência por parte da analista de que o paciente deveria manter-se 

totalmente abstinente para que a análise pudesse ocorrer, possibilitou a insistência e 

permanência do paciente durante todo o tratamento. Assim, tal situação demonstra que a 

redução de danos não deve ser sugerida pelo analista, mas se for entendida pelo profissional 

como necessária para determinado caso clinico, pode vir a ser “aplicada” no contexto clinico. 

Não é possível saber se a leitura deste caso clínico provoca no leitor indignação, 

emoção, ou mesmo, descaso, visto que, sua descrição revela um manejo distante da ortodoxia 

psicanalítica, devido a inclusão dos familiares (comum nos casos com crianças, mas não com 
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adultos),  o uso de um testemunho, a ciência quanto ao uso da maconha, enfim, situações que 

caracterizam uma plasticidade no manejo mas que não se justificam por conta da abstinência 

mantida pelo paciente, mas sim, porque há ali um sujeito amarrado, preso à sua toxicomania,  

querendo se desvencilhar dela. 

Por mais que a clinica dos dependentes (de amor, do outro, de vinculo e da droga) 

visa, assim como nos outros casos, enfrentar a incompletude humana, lidar com a castração, 

com o vazio, o caminho percorrido para alcançar este fim, é sinuoso.  

Assim, para que Jonas conseguisse livrar-se definitivamente das drogas, foi necessário 

caminhar inicialmente pela via do prazer, para que aos poucos o paciente pudesse se 

aproximar do desprazer sem utilizar a droga como ancora psíquica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentar as conclusões deste trabalho implica, necessariamente, tecer os fios do 

entrelaçamento dos aspectos envolvidos na toxicomania, no psiquismo abstinente da droga, 

nas circunstâncias presentes no tratamento da dependência química, visando por fim, 

responder: porque é tão difícil livrar-se das drogas?   

Se uma dependência acomete um sujeito de tal forma que este se torna escravo de 

algo, no caso a droga, é porque, esse psiquismo buscou num artifício a possibilidade de 

desviar-se das dores, dos desprazeres, fincando uma ancora nos processos que regem o 

funcionamento psíquico.  

O psicanalista então precisa afinar sua escuta visando o entendimento da função que a 

droga exerce para determinado paciente, assim, o analista, como faz um detetive, precisa 

investigar se o fracasso da função materna, ou a angustia da castração, ou uma depressão, ou 

mesmo as incertezas da adolescência, instalaram no sujeito a necessidade de refugiar-se num 

objeto para não se defrontar com a sua realidade.  

Aliás, investigar a função que a droga exerce para um sujeito não significa encontrar 

uma razão que o faz se drogar, mas sim, se aproximar do entendimento dos mecanismos 

presentes naquele psiquismo que busca viver sem nenhuma dor. 

Desta maneira, o sujeito toxicômano dependente do seu objeto prazeroso, anestésico 

e/ou estimulante, desinveste energia das relações com coisas e pessoas ao seu redor, passando 

a construir junto com a droga um casamento, que só ele enxerga como fiel e mágico, isto 

porque tal casamento o impede de apreender a realidade na qual ele vive, protegendo com 

isso, a neo-realidade construída com as amarras da adicção.  

Separar-se, divorciar-se deste objeto droga implica necessariamente movimentar a 

ancora fincada no psiquismo, e consequentemente, confrontar-se em escolher 

inconscientemente se mantém ou se afasta o artifício que evita o conflito do prazer versus 

desprazer, completude versus incompletude, belo versus sublime, e assim, consentir com a 

falta de um objeto que lhe proporcione plena satisfação.  

Esta escolha, como adverte Olievenstein, precisa ser feita pelo sujeito, sem funcionar 

como um imperativo proposto pela literatura dos narcóticos anônimos, pela medicação ou 

pelo analista, fazendo assim, surgir no dispositivo analítico uma democracia psíquica como 

parte fundamental do tratamento do toxicômano. 
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Desta maneira, evidencia-se que o processo de abstinência psíquica não se caracteriza 

simplesmente por livrar-se da substância-droga, visto que, pode operar uma renuncia 

pulsional forçada o que não garante que o psiquismo tenha aceitado o desprazer por tempo 

duradouro ou ainda, pode haver o deslocamento para outro objeto que venha ser substituto da 

droga, mas que em alguns casos, não possui o mesmo efeito naquele psiquismo que havia 

firmado um casamento com o objeto-droga. 

Abster-se definitivamente das drogas, significa não somente livrar-se desse objeto, 

mas abdicar-se do efeito organizador do vazio, neutralizador do sofrimento, e, sobretudo, 

consentir por ser um sujeito castrado, que está submetido à lei e que nunca encontrará o objeto 

perdido, pois este nunca existiu. 

Caso você leitor se pergunte agora se isto é um trabalho fácil, eu já lhe respondo que 

não. Não é um trabalho fácil para o sujeito nem para o analista, exigindo que se estabeleça 

numa relação transferencial, a paciência, a confiança, a constância e a previsibilidade, além de 

suscitar no analista certa versatilidade no manejo do tratamento.  

E como desenvolver esse árduo trabalho? Pela linguagem que ao mesmo tempo liberta 

ou aprisiona o sujeito, tornando-se o principal instrumento de análise. A palavra tão vazia de 

sentido do sujeito toxicômano transforma-se aos poucos numa sinfonia, proporcionando ao 

sujeito valor e importância de ser falante por passar a se implicar no próprio discurso.  E que 

esse ser falante possa não só enfrentar a sua realidade psíquica sem o amparo da droga, mas 

também, tornar-se um sujeito responsável pelas suas escolhas, construindo uma solução para 

lidar com a sua incompletude. 

Assim, compreender os mecanismos envolvidos na abstinência psíquica torna-se 

imprescindível para o manejo do tratamento com um sujeito adicto, mas, o que se observa é 

que o sintoma virou o foco das investigações clinicas e consequentemente, o foco do 

tratamento analítico, tomando as drogas e os mecanismos envolvidos numa toxicomania como 

secundários na compreensão de um caso clinico. 

Já, naquelas instituições onde se desenvolvem um trabalho especifico aos dependentes 

químicos tendo assim, profissionais com olhares especializados aos mecanismos da adicção, 

nota-se uma estigmatização da drogadicção, uma robotização do discurso, e um trabalho 

desenvolvido de forma generalizada a todos os pacientes. 

Isto porque, observa-se que as instituições tratamento acolhem seus pacientes como se 

sofressem da mesma “doença”, esquecendo que em cada um deles o objeto-droga pode 
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exercer uma determinada função, com mecanismos adictivos diferentes, vivenciando uma 

dinâmica familiar tóxica especifica.  

 É fato que as instituições tratamento não desenvolverão trabalhos individuais, mas 

neste ponto fica a interrogação quanto à eficácia de um trabalho ser realizado 

simultaneamente com aqueles que bebem, usam maconha, cocaína, ou crack, dentre outras 

substâncias. Assim, como tais instituições consideram que os pacientes adictos sofrem da 

mesma doença, os grupos, as atividades, as regras e a metodologia do tratamento são adotados 

de forma semelhante independente da substância de preferência do paciente. 

Será que numa instituição tratamento a linguagem, o olhar e as intervenções podem ser 

especificas entre os usuários de álcool, maconha, cocaína ou crack? 

Tal questionamento não tem como proposta dividir os pacientes toxicômanos 

meramente pela substância de uso, mas convocar as instituições tratamento a terem um olhar 

mais direcionado a um determinado paciente, sem massificá-lo ou generalizar sua trajetória, 

seus comportamentos, seus medos e sua relação com a droga. 

O fato é que essa e tantas outras questões a respeito do tratamento com dependentes 

químicos ainda merecem uma investigação detalhada visto que atualmente as formas e 

metodologia de trabalho em instituições diversas estão baseadas em experiências de outros 

países ou estão pautadas no assistencialismo ou na religiosidade, não se adequando a real 

necessidade do paciente. 

Apesar de existir casos nos quais o paciente absteve-se das drogas, ainda há muitos 

entraves no tratamento com toxicômanos, seja pelo não olhar particularizado do paciente, pela 

massificação da “doença adicção”, pela postura dos profissionais e da família que instalam no 

paciente a sensação de estarem todos contra ele, de uma relação não baseada na confiança, na 

previsibilidade e na constância, no impasse entre a abstinência total ou a política de redução 

de danos como uma imposição da instituição e não como uma decisão do paciente, e, 

sobretudo, por não existir uma metodologia de trabalho com a família que permita diluir uma 

dinâmica familiar tóxica e não potencializá-la.  

Espero ter demonstrado a importância da realização de um trabalho com a família seja 

este em instituições tratamento ou em consultório particular, tendo em vista a existência de 

amarras presentes na relação entre o usuário de droga e seus familiares, ou nas palavras de 

Humberg, nos vínculos de dependência estabelecidos entre os toxicômanos e aqueles que 

estão ao seu redor. 
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 Desta maneira, a presente pesquisa não tem o objetivo de determinar um manual que 

estabeleça como este trabalho deva ser desenvolvido, mas aponta para a necessidade de um 

manejo que inclua também sessões com os familiares podendo provocar efeitos interessantes 

no tratamento com o toxicômano. 

Assim, elencados os pontos que abarcam os entraves da dependência química 

abordados nesta dissertação como um recorte necessário, mas não único, na tentativa de 

elucidar as circunstâncias envolvidas no processo de abstinência psíquica, vale retomarmos a 

pergunta: afinal, porque é tão difícil livrar-se das drogas? 

Livrar-se definitivamente das drogas torna-se um processo árduo, pois implica numa 

decisão consciente do paciente em interromper o uso, numa escolha inconsciente do sujeito 

em se haver com a falta, com o vazio, sem utilizar-se de mecanismos prazerosos ou 

anestésicos, numa investigação e intervenção da dinâmica familiar tóxica e numa postura 

ativa do analista no manejo do tratamento. Atrelado a tais questões, o tratamento oferecido 

aos toxicômanos, seja por instituições governamentais ou não governamentais, pode ser um 

fator dificultador na luta contra as drogas, se não for desenvolvido numa relação de confiança, 

constância e previsibilidade. 

Depois de percorrido o percurso desta dissertação, tem-se a certeza de que as questões 

aqui trabalhadas ou levantadas retratam o quanto o tema da dependência química é complexo 

e multifacetado, e que, portanto, elucidar a pergunta “porque é tão difícil livrar-se das 

drogas?” não demonstra uma solução como se existisse uma única resposta, mas alerta para 

diversos temas que ainda precisam ser mais bem investigados.  

Para finalizar, cabe ressaltar que nesta dissertação adotou-se a postura de que a 

toxicomania não era uma estrutura psíquica especifica, mas está presente nas diferentes 

estruturas, seja esta neurose, psicose ou perversão, da mesma maneira, considerou-se que o 

processo de abstinência psíquica também transpassa todas as estruturas e que a investigação 

da existência de particularidades deste processo em cada uma das estruturas pode ser um 

ponto de partida para uma nova pesquisa. 
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