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RESUMO 

 

FERREIRA, Isaias Gonçalves. O sujeito e as drogas: uma clínica para além da descrição 

sintomatológica. 

 

Atualmente a abordagem nomeada de dependência química, amplamente embasada nos 

manuais diagnósticos (DSM e CID), fundamenta dentro do campo da saúde mental uma 

racionalidade diagnóstica reducionista: os chamados Transtornos relacionados a substâncias. 

Este cenário de pesquisa produziu uma dupla foraclusão que tem consequências na prática 

clínica. Em primeiro lugar uma foraclusão do gozo do corpo: esse apontamento encontra 

ressonância no diagnóstico empreendido por Lacan (1966e/2001), no entendimento de que a 

medicina moderna avança progressivamente da construção de um olhar sobre o corpo para uma 

clínica anatomopatológica, que fomenta uma concepção do mesmo construída em torno de um 

modelo mecanicista, constituindo, por assim dizer, uma falha epistemo-somática. No entanto, 

para a psicanálise lacaniana o corpo não se reduz ao biológico, pois em sua particularidade ética 

se refere ao transbordamento do gozo. E, em segundo lugar, ocorre uma foraclusão do efeito 

phármakon inerente à droga. Desse modo, a ciência esvaziou o saber concernente à droga em 

sua bagagem histórica e cultural. Neste contexto, tanto a droga quanto a toxicomania surgem 

como efeitos do discurso da ciência em copulação com o discurso capitalista, dos quais a 

psiquiatria neurobiológica é solidária. Podemos, então, nos perguntar o que a psicanálise pode 

trazer de novo no tratamento da toxicomania? Seria a dupla consideração de que, por um lado, 

há um tratamento possível da toxicomania através da clínica do singular e, por outro, que o 

sujeito não pode ser reduzido a um mero objeto de estudo? Neste sentido, a localização da 

toxicomania como uma nova forma de nomeação do sintoma, que implica um mais-de-gozar 

particular na era da ciência, se apresenta como uma das principais e profícuas contribuições da 

psicanálise lacaniana à uma clínica para além da descrição sintomatológica.  

 

Palavras-chave: Psicanálise. Toxicomania. Discurso. Sintoma. Mais-de-gozar.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, Isaias Gonçalves. The subject and the drugs: a clinical study beyond 

symptomatological description. 

 

Currently, the approach which is called addiction, widely based on diagnostic manuals (DSM 

and CID), in the field of mental health, a reductionist diagnostic rationality: the Disorders 

related to substance use. This scenario of research generated a double foreclosure which has 

consequences in clinical practice. First, a foreclosure of body’s enjoyment: this remark reflects 

the diagnosis made by Lacan (1966/2001), in the understanding that the modern advances 

progressively from the scope of the body for a anatomopathological clinical study, which 

reflects a concept of it built around a machine model, constituting, so to say, an 

epysthemosomatical failure. However, according to Lacanian psychoanalysis, the body does 

not reduce itself to biologic, since in its ethics particularity refers to overflowing of enjoyment. 

Second, a foreclosure of the phármakon effect inherent to the drug. Thus, science has emptied 

the knowledge about the history and cultural weight of drugs. In this context, both the drug and 

the substance abuse arise as consequences of the science speech in copulation with the capitalist 

speech, which is supported by the neurobiological psychiatry. Can we ask, then, what novelties 

can psychoanalysis provide for the treatment of substance abuse?  Would it be the double 

consideration that, on the one hand, there is a possible treatment for substance abuse through 

the singular clinic, and, on the other hand, that the subject can’t be reduced to a mere object of 

study? In that sense, the characterization of substance abuse as new form of naming the 

symptom that implying a particular plus-de-jouir in the age of science, which presents itself as 

one of the main and most profitable contributions of the Lacanian psychoanalysis to clinical 

study, extending beyond a symptomatological description. 

 

Keywords: Psychoanalysis. Substance abuse. Speech. Symptom. Plus-de-jouir.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ainda é possível sentir o cheiro do gás lacrimogêneo, ouvir o som das bombas de efeito 

moral e sentir a dor causada pelas balas de borracha. Porém, diante do insuportável, do horror 

e do desespero, nota-se uma luz no fim do túnel! Mais ainda assim, longe de ser o sinal de 

esperança, de mudança, o que se apresenta, na verdade, é a tentativa de dar conta de um 

impossível: o de governar.    

Desse modo, em janeiro de 2012, na cidade de São Paulo, ocorreu uma das cenas mais 

brutais, em uma das muitas tentativas de enfrentamento do problema da toxicomania, que ficou 

conhecido como a Desocupação da Cracolândia – ou como foi tratado pela imprensa a 

Operação Sufoco1. Notadamente, em pleno século 21, a Saúde Mental no Brasil presenciou o 

paradigma da catástrofe social em sua forma mais violenta, na qual os sujeitos foram reduzidos 

à condição de objetos ou para usar o termo consagrado por Agabem (2004) à condição de Homo 

Sacer. Nestes momentos, a tese lacaniana toma uma forma dramática: “o que é expulso do 

universo simbólico retorna no real”, denunciando que o governar está fundamentado no caráter 

normativo do universo simbólico. Mas nota-se aí, o impossível de governar, que é expresso 

naquelas experiências que não se submetem às formas de normatização social.  

Com efeito, o conceito de discurso na perspectiva lacaniana pode ser entendido como 

“um laço social de poder que restringe um impossível” (BOUSSEYROUX, 2012, p.188, grifos 

do autor). Desse modo, por exemplo, “o que restringe o discurso do mestre é o impossível que 

tem Um que faz andar o mundo. O que restringe o poder é também a impossibilidade de 

governar o que não se domina, o saber inconsciente” (BOUSSEYROUX, 2012, p.188). 

Neste sentido, a violência empreendida contra os usuários marcou uma longa 

contradição com o que vinha sendo desenvolvido no âmbito da saúde pública, que formulava 

um diagnóstico mais amplo2 do usuário como um dependente químico, o que permitiu uma 

elaboração importante nas estratégias de tratamento e políticas de prevenção.  

No entanto, contraditoriamente, o que se presenciou foram usuários sendo “tratados” 

como criminosos em uma tentativa desesperada de estabelecer a todo o custo a ordem pública. 

                                                           
1As autoridades ainda usaram o termo dor e sofrimento para definir a estratégia utilizada na contenção e na 

repressão aos usuários e traficantes, visando por meio do sofrimento psicológico, obrigar os viciados a buscarem 

internação médica. Cf. Folha de São Paulo, 17/04/2012, “Política de dor e sofrimento na Cracolândia paulistana” 

(última Instância). 
2 Em uma vertente mais específica o usuário foi classificado, pelo menos, em três níveis distintos, porém 

complementares: usuário social, usuário abusivo e o usuário dependente. O modus operandi para determinar esse 

diagnóstico se embasa nos “grandes” manuais diagnósticos: o DSM-IV e a CID-10 (BORDIN; FIGLIE; 

LARANJEIRA, 2004). 
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Aqui, fica evidente o auspicioso comentário de Lacan (1966/2001) de que a toxicomania é 

tratada de forma puramente policial. E como nos lembra Foucault (1975/2003), que a melhor 

maneira de alcançar tal empreendimento é lançar o desordeiro do edifício social na masmorra. 

Todavia, em janeiro de 2014 ocorreu um novo movimento para desocupar a 

Cracolândia3, mas vale lembrar, de uma forma diferente, já que os usuários foram atendidos e 

encaminhados para Comunidades Terapêuticas, Centros de Assistência Psicossocial (CAPS-

ad), Núcleos de Assistência Psicossocial (NAPS-ad) e outros ambientes que oferecem 

atendimento aos usuários de drogas e álcool.  

Consideramos importante apresentar outra vertente de intervenção denominada 

Programa de Braços Abertos4 (PBA), que surge sob a rubrica de uma Política Municipal para 

o tratamento do álcool e outras drogas. O PBA procura construir uma rede de serviços que 

possibilite o atendimento aos usuários, utilizando uma estratégia não repreensiva da 

problemática, já que recorre à alternativa da redução de danos. Dessa forma, busca-se o 

fortalecimento de uma rede social, visando à inserção dessa população nas políticas públicas, 

estimulando a participação dos sujeitos (toxicômanos) e o apoio da sociedade. O importante é 

que seja possível estabelecer uma assistência que conte com uma rede de saúde integrada, 

possibilitando um atendimento efetivo aos sujeitos em situação de extrema vulnerabilidade 

social.  

Certamente, todas as formas de normatização social (o principio concentracionário) 

produzem, em seu efeito feedback, a segregação do sujeito. Esse movimento cíclico produz 

algo, que não se submete a linearidade causal da instancia dominadora, daqueles tempos 

carregados de sentido e de controle social. E dessa forma, nos lembra Bousseyroux (2012), do 

espírito visionário da crítica de Lacan, na qual o princípio do universo concentracionário traz 

em seu bojo a uniformização e a aniquilação da diferença (a forma mais singela da 

singularidade). Com isso, o humano é reduzido ao disforme e indiscriminado. Definitivamente, 

                                                           
3 Em 2013, o Governo Federal, em parceria com as prefeituras, organizou o que ficou conhecido como o Projeto 

Cartão Recomeço, que consiste em um subsídio destinado à realização do tratamento de usuários de drogas e 

álcool. O projeto fornece verba para centros de recuperação devidamente cadastrados. 

Desse modo, em janeiro de 2014, ocorreu uma nova tentativa de desocupação da Cracolândia. Cf. em 

www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=228686. (Acesso em 17 de mar. de 2015). 
4 O programa possibilita a implementação de moradias (Housing First) para usuários que se encontram em extrema 

vulnerabilidade social – situação de rua. Considero fundamental o princípio da baixa exigência, ou seja, o 

programa não exige abstinência. Na verdade, o tratamento para o abuso de substâncias psicoativas não é uma 

condição sine qua non, já que a proposta consiste em atuar respeitando a decisão do sujeito. (Sobre esse comentário 

agradecemos a contribuição da Profª. Drª. Teresa Endo). Dessa forma, para um exame mais atento sobre os eventos 

que ocorreram na Cracolândia paulistana nos anos de 2012, 2013 e 2014, sugerimos a leitura do excelente livro de 

Taniele Rui, que problematiza uma espécie de territorialização do corpo do usuário, reduzido, por assim dizer, à 

abjeção. Cf. Nas tramas do crack: etnografia da abjeção. São Paulo: Terceiro Nome, 2014.    

 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=228686
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“no princípio do campo de concentração está a recusa absoluta da diferença. Os campos têm 

por princípio a produção industrializada de um puro concentrado de indiferença” (p.192). 

Portanto, a posição de Lacan pela via ética da psicanálise procura ultrapassar o binômio 

segregação/concentração, propondo pelo discurso do analista uma lógica que sustenta a 

singularidade e a diferença absoluta (PRATES PACHECO, 2012). 

Com efeito, atualmente a toxicomania surge de forma paradigmática no interior das 

reflexões sobre o consumismo. Isto é, a toxicomania se notabiliza pela radicalidade do ato do 

consumo. Como bem apontou Žižek (2013, p. 27), “a figura do drogado, o único verdadeiro 

‘sujeito de consumo’, o único que, inteiramente, até sua morte, consome-se a si mesmo em seu 

gozo desenfreado”.  

Porém, nem sempre existiu essa preocupação atual sobre a toxicomania, como a 

derradeira ameaça ao edifício social. Em épocas anteriores, o consumo de drogas era 

simplesmente uma entre as diversas práticas sociais semiocultadas, exercida por personagens 

reais, como de Quincey e Baudelaire, e ficcionais, como Sherlock Holmes (ŽIŽEK, 2013). 

Entender o contexto histórico dessa “evolução” (ou involução) torna-se extremamente 

necessário para compreender a problemática atual do uso de drogas em seu contorno mais 

dramático. Já que tratar a situação por um enfoque exclusivista, sobre a problemática social da 

toxicomania, pode ser a matriz de uma estratégia de generalização e classificação – em 

categorias com subcategorias. Ou seja, os estudos epidemiológicos podem destituir o valor 

clínico do um a um, isso a pretexto de conferir a tão almejada objetividade, destituindo assim, 

o enfoque subjetivo do sintoma.  

 

Para a psicanálise, ao contrário, é preciso, acima de tudo, trabalhar com a fala de cada 

sujeito, em vez de tender a generalizações. E é justamente a partir da escuta clínica 

que algo pode se revelar sobre o tema. Nesse contexto, por inúmeras que sejam as 

formas de consumo de drogas, o que as diferencia é a importância que a substância 

tem para cada sujeito, sua relevância na vida de cada um. (ALBERTI; INEM; 

RANGEL, 2003, pp.12-13). 

 

Pois, apesar de a toxicomania permitir uma brecha para o enquadramento de uma 

sintomatologia – passível de ser “totalmente” descritiva –, que determinaria um quadro 

nosográfico, no entanto, algo escapa a essa estratégia totalizadora, algo que não se submete a 

essas formas de generalização: o efeito de fascinação da droga que é singular para cada sujeito. 

Desse modo, a descrição de sinais e “sintomas” não determinam a toxicomania, isto é, se nos 

mantivermos no rigor clínico, sustentando uma clínica para além da descrição. 
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A partir dessas considerações, a presente pesquisa consiste em definir a posição teórica 

da psicanálise, freudo-lacaniana, sobre a clínica da toxicomania, mais precisamente sobre a 

relação do sujeito com as drogas. Assim, pode-se esclarecer a diferença da Psicanálise para com 

a racionalidade diagnóstica do manual que enquadra o usuário em um quadro nosográfico, por 

assim dizer, reducionista.  

Por isso procuramos destacar como a racionalidade diagnóstica na toxicomania, sob o 

eixo do manual classificatório, fomenta uma lógica segregativa de foraclusão da singularidade. 

Com efeito, o trabalho que se segue é uma contribuição para se pensar uma clínica da 

toxicomania para além da descrição sintomatológica. A pretensão não é esgotar o assunto, que 

traz em seu bojo uma complexidade exuberante, mas, antes, problematizar essa temática à luz 

da psicanálise freudo-lacaniana.  

Com efeito, essa é a questão de fundo que norteará a presente pesquisa. Porém, será 

desenvolvido um enfoque diferente do que vem sendo estabelecido por uma certa resposta 

padrão, já que essa questão mobiliza muitos teóricos que desenvolveram uma ampla gama de 

pesquisas que fundamentam tanto a racionalidade diagnóstica, quanto os protocolos de 

tratamento. No entanto, será importante apresentar uma tensão entre os teóricos da dependência 

química (modelo biomédico) e os teóricos clínicos da psicanálise, na tentativa de marcar essas 

diferentes abordagens frente à experiência do consumo5 de drogas. 

Esse tema já foi abordado por um número considerável de autores, que concentraram 

suas respectivas análises no enfoque orientado pela Psicanálise. Dessa forma, foi necessária 

uma tarefa de delimitação, isto é, escolher, dentre os mais variados autores que discutem a 

problemática da racionalidade diagnóstica – aplicando-a ao fenômeno toxicomaníaco –, aqueles 

que melhor corresponderam aos propósitos dessa pesquisa. Dentre eles podemos destacar 

alguns, tais como: Santiago (2001a), Quinet (2000/2008; 2006), Soler (1995), Laurent 

(1990/2014), Leite (2002), Birman (2002), Galvão (2002), Rivera-Largacha (2010), Alberti, 

Inem e Rangel (2003), Pereira (2000), Dunker (2011a, 2011b; 2015), Dunker e Neto (2011), 

Rabinovich (1989/1992) entre outros. 

Com relação ao ensino de Lacan, devido à sua complexidade elegante de 

desenvolvimento, nos deteremos em momentos e textos específicos. Com isso, será privilegiado 

o período de seu ensino correspondente até a década de 1970, que consiste do seu seminário 

                                                           
5 A preferência pelo termo consumo indica a correlação explícita entre um certo jogo, presente no consumismo 

que conduz à consumição, ou seja, a queda do sujeito consumidor a objeto consumido. O que indicará não apenas 

a ingestão de substâncias psicoativas, mas também sua função subjetiva. Esse entendimento destaca que para além 

do efeito psicoativo provocado pela droga existe um efeito de fascinação. 
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17, tendo em vista sua relevância para pensar a bem definida teoria lacaniana dos discursos 

como formas de laços sociais. Desse modo, utilizaremos especificamente o seminário, livro 10 

A angústia (1962-63); o seminário, livro 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise 

(1964); o seminário, livro 16 De um Outro ao outro (1968-69); o seminário, livro 17 O avesso 

da psicanálise (1969-70); bem como alguns textos dos Escritos (1966).   

De acordo com Alberti, Inem e Rangel (2003), a urgência social e a interdisciplinaridade 

no trato da temática da toxicomania produziram alguns enfoques teóricos totalmente 

heteróclitos. Dessa forma, nota-se o caráter complexo da discussão, principalmente, ao tentar 

situar a toxicomania como uma categoria clínica autônoma dentro do campo psicanalítico, que 

envolve, portanto, uma problemática de delimitação conceitual (SANTIAGO, 2001a). 

Com isso, surge no horizonte da cena diagnóstica um questionamento fundamental, o 

de problematizar a toxicomania como a bête noire da psicanálise, isto é, como querem os 

arautos da dependência química, já que em muitas abordagens destaca-se o caráter repreensivo 

do problema, engendrando, assim, intervenções de contenção e controle do ato toxicomaníaco. 

Essa é uma tentativa comum de fundamentar uma estratégia de eliminação sistemática dos 

excessos pela via da normatização – seja diagnóstica ou medicamentosa. Neste sentido, 

configura-se o caráter essencial da relação entre a droga e a ciência, expresso na tentativa de 

“domínio” sobre as equações químicas.  

De certa forma, a psicanálise não ficou alheia a essa problemática. No espírito de sua 

época (Zeitgeist), permeado em um ambiente cientificista, havia em Freud a esperança de um 

paralelismo entre a psicanálise e a ciência, e isso sob a rubrica da “hipótese de um substrato 

tóxico para a teoria da libido” (SANTIAGO, 2001a, p.11, grifos nossos). Com isso, todo 

florescimento da ciência6, entre o final do século XIX e o início do século XX, influenciou de 

forma decisiva as teses freudianas sobre a função da droga para um sujeito. 

Na verdade, o percurso da obra de Freud é composto por constantes remanejamentos de 

cunho clínico. Ou seja, a clínica, ao mesmo tempo que produzia impasses consideráveis, 

                                                           
6 Nesta perspectiva, nota-se como os trabalhos iniciais de Freud sobre o valor energético da cocaína foram 

influenciados decisivamente pela teoria termodinâmica de Hermann Von Helmholtz. A ideia central de Helmholtz 

postulava que a energia de um corpo segue um princípio de conservação – medido em termos quantitativos –, e 

que a ciência detém os meios e instrumentos necessários para medi-lo. O que se torna possível através do seu 

funcionamento próprio, isto é, a relação entre o trabalho produzido e o calor necessário, agindo mutuamente em 

um princípio de causalidade (no interior dos fenômenos da natureza), que parte do postulado da conservação de 

energia para além das transformações naturais, já que ocorre uma intervenção do saber científico reducionista, por 

assim dizer (SANTIAGO, 2001a). Neste sentido, a hipótese freudiana inicial sustentava que um organismo, ao 

absorver uma determinada quantidade de cocaína, poderia acumular uma maior reserva de força vital, já que com 

uma redução do metabolismo, aumentaria quantitativamente seu trabalho. Dito de outro modo, “a cocaína seria 

capaz de possibilitar ao organismo a realização de uma quantidade maior de trabalho com um menos dispêndio de 

energia, promovendo, assim, um efeito econômico de poupança” (RIBEIRO, 2008, p.20).  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCMQFjAB&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2F%3Ftitle%3DZeitgeist&ei=uyWHVZ73L7eTsQTWxqXICA&usg=AFQjCNFONlbv-oiS3kcjvjk6h5UBV2zqiA&bvm=bv.96339352,d.cWc
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também possibilitava sua própria solução7. Essa observação torna-se importante porque, talvez, 

esse compromisso freudiano com a clínica manteve a psicanálise sempre com um 

posicionamento êxtimo ao campo da ciência. Isto se comprova, já que, por um lado, há uma 

“tensão existente entre a hipótese substancialista [da libido] e o fator ético do uso da droga”; 

contudo, por outro lado, essa “crença de que existem substâncias tóxicas que estariam na base 

do investimento libidinal permanecerá, portanto, em suspensão, na forma de uma hipótese ainda 

não comprovada pelo progresso da ciência” (SANTIAGO, 2001a, p.11). 

Todavia, apesar do ideal cientificista presente na proposta freudiana – a fim de situar a 

Psicanálise no universo do saber científico –, pode-se indagar: a concepção do fundamento 

tóxico da libido não seria um avatar privilegiado? E a própria função do uso de drogas na 

economia libidinal do ser falante um sucedâneo resultante de seus efeitos insuportáveis?8. Isto 

é, é preciso ficarmos atentos para “o recurso metódico à droga como uma construção que 

permite ao sujeito tolerar os efeitos imprevisíveis e angustiantes do gozo do corpo” 

(SANTIAGO, 2001a, p.12).  

Com efeito, a grande parte dos pós-freudianos, em uma tentativa adaptacionista de 

acomodarem o sujeito à realidade, negligenciaram o aspecto subversivo de Freud. No entanto, 

esse não foi o itinerário de Lacan, que propôs desde o início de seus seminários um programa 

de retorno a Freud, àquilo que reside no âmago da subversão freudiana. E na última fase do seu 

ensino, no final da década de 1960 e em toda a década de 1970, formaliza o campo lacaniano 

do gozo9, que representa o giro decisivo referente à intricada relação entre psicanálise e ciência: 

a psicanálise faz sua exclusão interna do campo da ciência (PACHECO FILHO, 2013). E, 

portanto, ao se dedicar em estabelecer os fundamentos, os princípios e os métodos próprios à 

psicanálise, Lacan retoma e complexifica essa relação. Na verdade: 

 

(...) por isso é que o recurso ao metabolismo químico da intoxicação para explicar a 

origem da função sexual é considerado exterior a ela [psicanálise]. Segundo Lacan, o 

que se considera como a hipótese substancialista da libido encerra uma das fontes do 

erro que sugere Freud, ao pretender manter, ao longo de sua obra, a esperança de 

cifração energética da libido, em que a satisfação das pulsões encontraria, no futuro 

da ciência, sua explicação póstuma. Convém salientar que esse giro decisivo em torno 

                                                           
7 Quando se considera os impasses clínicos no percurso freudiano, não se pode esquecer como na década de 1920 

Freud apresenta em seu Além do princípio do prazer a constatação da “resistência de um sintoma em ceder apenas 

pela via da decifração do material simbólico que lhe é consubstancial”. (SANTIAGO, 2001a, p.11, grifos nosso).  
8 Freud (1930/2011, v. XXI) considerou que as substâncias tóxicas assumem certa preferência de escolha, por 

agirem diretamente sobre a química do corpo humano e tornarem seus usuários insensíveis ao próprio desespero 

de viver a vida como ela é em suas contradições. 
9 Por certo, o esforço de Lacan é notável para avançar do campo da linguagem da década de 1950, passando pela 

construção do objeto a, na década de 1960, para, então, formalizar no final da década de 1960 e toda a década de 

1970 o campo do gozo (QUINET, 2006). 
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da concepção de Freud sobre a ciência apenas pôde se consumar graças às aquisições 

da última etapa do ensino de Lacan, em que o saber científico é questionado a partir 

do campo suplementar do gozo. (SANTIAGO, 2001a, p.12). 

 

Nesta perspectiva, no capítulo 1, ao ser efetuado um resgate histórico, pretende-se 

possibilitar um entendimento da natureza problemática da droga e da toxicomania como efeitos 

do discurso da ciência. 

No mercado capitalista cientificizado, a droga surge como resto, como excedente de 

gozo. Com isso, a droga assume o estatuto de um mais-de-gozar particular, isto é, surge como 

mais um produto do mercado capitalista: na era dos chamados gadgets. Com efeito, a 

toxicomania também aparece como um efeito de discurso, que pressupõe o retorno da verdade 

do phármakon foracluída do discurso da ciência. Esse retorno faz-se sob a égide da 

transformação da relação do sujeito com o saber, sobre o fundo enigmático de um excedente de 

gozo, configurando, portanto, uma nova forma de nomeação do sintoma (SANTIAGO, 2001a). 

 

A operação de fratura, realizada pela ciência, de qualquer significação ligada ao 

phármakon implica, como produto [droga], um novo meio de gozo para o sujeito. 

Com efeito, esse mais-de-gozar particular, que pressupõe a emergência de um ponto 

de descontinuidade no real10, operado pela ciência, repercute na própria configuração 

do Outro. Esse novo meio de gozar, ao envolver o sujeito, exige mudanças no Outro 

(...), [de sintomas] que são, imediatamente, recolhidas pelo saber psiquiátrico, numa 

ótica estritamente fenomênica... Realmente, a detecção do ato toxicomaníaco como 

uma categoria da nosologia11 psiquiátrica reflete toda a inconsistência própria da 

abordagem puramente fenomenológica do que se apresenta como um efeito de 

discurso do tempo da ciência. Na minha opinião, todas as tentativas de se fundar a 

origem da toxicomania no quadro da psiquiatria dos meados do século XIX mascaram, 

de algum modo, a incidência do discurso da ciência no fenômeno da droga. 

(SANTIAGO, 2001a, pp. 60-61). 

 

Diante desse conflituoso contexto da droga, recorremos aos postulados de Santiago 

(2001a) que propõe uma reflexão que se opõe às visões conservadoras e coercitivas. Na 

verdade, no campo da clínica da toxicomania, apresenta um rigoroso trabalho de elaboração e 

investigação realizada a partir da psicanálise lacaniana. O autor refere-se aos textos de Platão 

para apresentar a noção de phármakon, ou seja, sobre a função de remédio e de veneno 

característica de certas substâncias. Também reconhece a inspiração de escritos literários, 

                                                           
10 Nota-se, portanto, que a ciência, com seus produtos (os gadgets), opera uma descontinuidade no real, isto é, 

derroga o saber anterior sobre o efeito phármakon. Ocorre, com isso, a foraclusão da verdade do phármakon, na 

medida em que essa verdade representa por um lado, o saber mítico, e por outro, a significação do chamado 

conhecimento do mundo das marcas (SANTIAGO, 2001a). 
11 De acordo com Ribeiro (2008), a categoria nosológica “mania”, proposta no século XVII por Philippe Pinel, 

sofre uma declinação através dos trabalhos de Jean-Étienne Esquirol sobre as “monomanias”, que passaram a 

classificar os atos tidos como mórbidos: piromania (ato de incendiar); cleptomania (ato de roubar); toxicomania 

(ato de se drogar).  
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sobretudo os de William S. Burroughs sobre a droga, bem como de estudos antropológicos e 

etnográficos a propósito do uso de drogas nas sociedades ditas primitivas – neste momento o 

autor analisa o posicionamento de Lévi-Strauss e o contrapõe com a reflexão lacaniana sobre a 

função do mito na experiência do sujeito xamanizante. 

O esforço inerente às reflexões de Santiago (2001a), como um psicanalista, valoriza a 

operação enigmática da linguagem, considerando o toxicômano como um sujeito, ao invés de 

reduzi-lo a um dejeto. O seu caminho de reflexão e crítica, dentro da orientação da clínica 

lacaniana, tematiza a droga do toxicômano, no entendimento de que o consumo do tóxico 

implica um mais-de-gozar particular. Demonstra como a toxicomania na contemporaneidade é 

entendida pelo viés do flagelo da droga, como uma das consequências do avanço do discurso 

da ciência no mundo. Atualmente, a prática do consumo de droga é correlativa à redução de 

sentido realizada pela causa formal da ciência no mercado do saber – o chamado processo de 

homogeneização do saber.  

No Capítulo 2 será empreendida uma pequena digressão com o objetivo de situar o 

caráter fundamental da questão, que não se cansa de nos assombrar e que sempre retorna com 

certa virulência: seriam os usuários que se “encaixam” nos requisitos do quadro diagnóstico 

vigente, os dependentes químicos? E, portanto, marcados por um transtorno (disorder)? Dito 

de outro modo, seriam eles identificados como transtornados, por um conjunto de sinais e 

sintomas que os definiriam como dependentes químicos ou usuários abusivos?  

Portanto, como já foi dito, nossa proposta é investigar a toxicomania na 

contemporaneidade, enfocando a incidência da racionalidade diagnóstica. Com isso, no capítulo 

2 o itinerário argumentativo abrangerá, pelo menos, duas estratégias diagnósticas vigentes. A 

primeira, fundamentada em um modelo biomédico, que reduz a “experiência” da toxicomania 

a uma categoria (o dependente químico), com subcategorias12, o que de certa forma encontra 

nos “grandes” manuais diagnósticos seu campo de diagnóstico, tratamento e prognóstico. E 

uma segunda estratégia, que através do rigor da contribuição psicanalítica lacaniana, entende a 

toxicomania como uma nova forma de nomeação do sintoma, situando a relação do sujeito com 

a droga pelas modalidades de gozo implicadas. Neste sentido, evocaremos aspectos importantes 

do aporte psicanalítico contemporâneo, tais como: a crítica da razão diagnóstica (DUNKER, 

2011a; 2015); a toxicomania como uma nova forma de sintoma, que implica um mais-de-gozar 

                                                           
12 O procedimento da racionalidade diagnóstica presente, por exemplo, na CID-10, apresenta a observação de 

sinais e sintomas, que são representados por sete critérios diagnósticos, dos quais pelo menos três devem ocorrer 

num determinado prazo de tempo (12 meses), o que definirá a categoria: usuário abusivo ou dependente químico, 

bem como as subcategorias: F.10, F.11, F.12, F.13, F.14, F.15, F.16, F.17, F.18, F.19.  
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particular (SANTIAGO, 2001a); a toxicomania tomada pela singularidade do sujeito, 

demonstrando como a droga pode entrar na economia libidinal em qualquer estrutura clínica 

(ALBERTI; INEM; RANGEL, 2003); o toxicômano como explorador de um saber próprio, de 

uma verdade que fala dos limites de seu gozo (RIVERA-LARGACHA, 2010); uma 

psicopatologia atual envelopada pela crença na droga (BIRMAN, 2002); o sintoma como 

pathos que envolve o padecimento do sujeito na estrutura da linguagem e no real do gozo 

implicado (QUINET, 2000/2008); o sintoma como dissidente ao controle normatizador 

(GALVÃO, 2002); o sujeito enquanto manifestação sintomática (SOLER, 1995); a exclusão da 

causalidade psíquica nos manuais diagnósticos (LEITE, 2002). 

Desse modo, a toxicomania13 como a manifestação de uma modalidade de gozo – no 

ato toxicomaníaco – representa que o próprio reduto da razão diagnóstica enfrenta uma crise 

diante dessa nova forma de sintoma, que implica pela via da droga (também um gadget 

tecnológico) um insustentável mais-de-gozar particular. As formas da racionalidade 

diagnóstica, pelo menos aquelas herdeiras do DSM e da CID encontram na descrição de sinais 

e “sintomas” seu suposto respaldo “clínico”, uma vez que respeitam uma “objetividade” 

apriorística à experiência. Neste sentido, quando se opta pelo termo ato toxicomaníaco, ao 

invés de uso, claramente recorremos ao conceito lacaniano, no qual um ato não se deduz 

aprioristicamente, mas sempre a posteriori (aprés-coup), o que permite ao analista considerar 

o outro como um sujeito. Essa observação refere-se ao fato de que somente se pode inferir 

qualquer especulação diagnóstica e terapêutica a partir do relato que o sujeito (e não apenas o 

toxicômano) faz de sua relação com o Outro. O que implica que não estamos ouvindo sinais ou 

sintomas, mas o próprio sujeito como sintoma, considerando suas modalidades de gozo, ou seja, 

sua forma sintomal e de mal-estar diante da castração. Assim, “a psicanálise não se opõe à 

psiquiatria, mas sim a todo o discurso que suprime a função do sujeito. Não existe clínica 

dessubjetivada. Eis a ética da diferença que a psicanálise contrapõe à prática normativa da 

psiquiatria enquanto serva do capital” (QUINET, 2006, p. 22). 

No cenário do início do século XIX ainda existia uma inspiração psicanalítica e 

fenomenológica na psiquiatria, o que pode ser colocado à prova na crítica clínica. Mas o que 

dizer da atual conjectura? A toxicomania na contemporaneidade está marcada pelos protocolos 

diagnósticos, como uma forma de fomentar não o esquecimento do ser – como diria Heidegger 

                                                           
13 Ribeiro (2008) afirma que “esse termo, utilizado desde 1880, provém do grego toxicon (veneno no qual as 

flechas eram embebidas; mania; loucura). Porém, atualmente, o seu uso não é consensual. Alguns autores têm 

preferido usar as denominações (fármaco)dependência, adição, transtorno por uso de substâncias psicoativas 

etc.” (p.14, grifos da autora). 
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a propósito dos efeitos da modernidade –, mas o esquecimento do sujeito, que foi reduzido à 

condição de organismo. 

É interessante apontar, mesmo que resumidamente, determinados aspectos cruciais da 

ruptura entre a psiquiatria e a psicanálise no que se refere às constantes trocas e contribuições 

no interior do tratamento do sofrimento psíquico.   

A tradição psiquiátrica do manual, reducionista por assim dizer, surge especificamente 

em sua terceira versão (DSM III-1980), já que a partir daí os diagnósticos passam a ser 

considerados como instrumentos convencionais, dispensando qualquer referência ontológica. 

Com isso, a exigência majoritária seria a concordância do plano descritivo, contudo, 

fundamentado em um suposto ateorismo (PEREIRA, 2000). Nesta via de rompimento com a 

psicanálise, o termo neurose é excluído definitivamente como categoria clínica (DUNKER; 

NETO, 2011). 

Em 1994 um passo a mais é dado com uma nova versão: o DSM-IV. O DSM-IV foi 

publicado trazendo como grande mudança a inclusão de um critério de significância “clínica” 

para diversas categorias listadas. Ou seja, a relevância de certos “sintomas” que causavam 

sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social e ocupacional. 

Contudo, não sendo suficiente, no ano de 2000, o DSM-IV foi revisado, surgindo então o DSM-

IV-TR (DUNKER; NETO, 2011). 

Com efeito, nos 20 anos que separam o DSM-III do IV, rompeu-se a importante 

tradição, em vigor desde Pinel, que caracterizava as formas de sofrimento ou patologia mental 

pela via de uma fundamentação ou crítica filosófica. Dessa forma, rompeu-se, por um lado a 

aliança entre psicanálise e psiquiatria – um compromisso que fundamentou a chamada 

psiquiatria psicodinâmica –, e por outro lado, a forma fundamental de fazer psicopatologia. 

Portanto, o rompimento com os discursos psicanalítico e social fizeram com que a patologia 

mental passasse a depender de um regime de racionalidade descritivista, isto é, entendida como 

epifenômeno comportamental envolvida em alterações moleculares. Ou seja, as implicações 

filosóficas, éticas e epistemológicas do DSM não são assumidas explicitamente e o centro da 

problemática é deslocado para o campo genérico da fundamentação nas ciências biológicas 

(DUNKER; NETO, 2011). O objetivo, portanto, do descritivismo e ateoricismo foi de suprimir 

a ambiguidade teórica, ou seja, a superação dos mal-entendidos terminológicos, para constituir 

um acordo mínimo sobre as definições das categorias empregadas. Com isso, pretendeu-se 

tornar possível uma espécie de convergência nosográfica no plano mundial (PEREIRA, 2000).  
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Por fim, o DSM-V, oficialmente publicado em 18 de maio de 2013, é a mais nova edição 

do Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais da Associação Psiquiátrica 

Americana (APA). 

O DSM-V excluiu a divisão feita pelo DSM-IV-TR entre os diagnósticos de abuso e 

dependência de substâncias reunindo-os como Transtorno por uso de substâncias. Na verdade, 

os critérios diagnósticos empreendidos na versão anterior do manual foram somados a essa 

nova revisão. Se por um lado, excluiu-se a distinção entre as categorias dependente químico e 

usuário abusivo, por outro lado, incluiu-se a noção de craving – um forte desejo ou impulso de 

usar uma substância – como critério diagnóstico. Com efeito, o modus operandi para 

fundamentar a gravidade do transtorno (leve, moderado ou grave) é determinado pelo 

preenchimento de critérios diagnósticos que privilegiam uma tensão imposta no binômio 

exclusão-inclusão, isto é, quanto mais critérios forem incluídos no quadro, mais grave ele será 

(ARAÚJO; NETO, 2013). Portanto, mudou-se a forma, mas a estrutura continua a mesma, ou 

seja, ao invés do diagnóstico de dependente químico ou usuário abusivo, agora temos o de 

transtorno leve, moderado ou grave.  

Diante de tais delineamentos, vale lembrar, há uma exaustiva utilização do DSM: na 

epidemiologia, nas neurociências e no planejamento do uso de verbas públicas em programas 

de saúde mental. Isto é, o uso do DSM nas políticas públicas de saúde mental é baseado no fato 

de que para organizar, de forma eficiente, os investimentos em saúde pública (incluindo a saúde 

mental), o gestor deve saber quais são as entidades clínicas mais frequentes e prevalentes em 

certa comunidade, e conhecer a real eficácia das diferentes modalidades terapêuticas 

disponíveis (DUNKER; NETO, 2011). 

Atualmente, a chamada “Medicina Baseada em Evidências” tende a substituir a clínica 

pela epidemiologia, fomentando, com isso, uma lógica normativa nas práticas clínicas. 

Contudo, o diagnóstico em psicanálise além de ser estrutural é também transferencial, o que 

exige do analista a consideração da posição do sujeito na fantasia e em sua formação sintomal 

(DUNKER, 2015). Isto, de certa forma, consiste em reconhecer o endereçamento da fala, isto 

é, de uma ultrapassagem da suposta realidade fenomênica (descritivismo). O que nos permite 

formular um diagnóstico estrutural diferencial e que concomitantemente nos afasta das 

caricaturas engendradas pelos manuais: os chamados padrões de comportamentos disfuncionais 

(DUNKER; NETO, 2011). 

No capítulo 3 procurou-se aprofundar a tese de que a toxicomania é entendida como 

uma nova forma de nomeação do sintoma, diferente da que foi proposta por Freud, como 

formação de compromisso, ou pela via da metáfora, como foi inicialmente postulada por Lacan. 
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Essa nova forma sintomal representa um mais-de-gozar particular, ou seja, é tomada pela via 

da verdade que retorna nas falhas de um saber (SANTIAGO, 2001a).  

Nesse caminho será fundamental abordar o conceito psicanalítico de sintoma14, que 

remete não a um quadro generalista, mas à singularidade do sujeito, que, como se nota, leva em 

consideração o social. A psicanálise de orientação lacaniana sempre se preocupou com o social, 

sendo que sua elaboração do estatuto do sujeito implica uma relação möebiana entre o psíquico 

e o social, que encontra sua maior forma de expressão na clínica. Esse sujeito que é constituído 

como dividido pela linguagem, $, nos permite questionar a concepção de um indivíduo em 

fissura (craving15), já que, na verdade, a psicanálise se interessa pela própria fissura constitutiva 

do sujeito.    

Com efeito, é o conceito de sintoma que melhor convém ao trabalho psicanalítico, 

principalmente por se sustentar no caso a caso. Os sintomas endereçam uma mensagem cifrada, 

que revela uma verdade singular e fundamental para cada sujeito. Sintoma e verdade se 

articulam no ponto axial, o que leva Lacan a expressar que ambos são talhados na mesma 

madeira, isto é, o sintoma veicula uma verdade, que coloca em evidência a articulação 

significante (LACAN, 1966c/1998). Portanto, o sintoma pode ser tomado como verdade 

(QUINET, 2000/2008). 

O sintoma é um significante, mas não com um significado patológico (substrato 

anatomopatológico), bem como não é o sinal de uma doença. O que a psicanálise traz a luz do 

dia é o entendimento do sintoma, por um lado, como um significante que contém um significado 

sexual (a verdade do sujeito do inconsciente), e por outro, sendo um sinal do sujeito. Dessa 

forma, se a fumaça é o sintoma, o fogo é o sujeito (QUINET, 2000/2008). 

Portanto, no decorrer de seu ensino, Lacan propõe certa escansão sobre a problemática 

do sintoma, na medida em que “a verdade freudiana é aquela que se instaura a partir do 

recalque”, exprimindo, com isso, o sintoma como uma formação de compromisso. Ou seja, 

Lacan traduz a determinação do inconsciente (e suas formações) por uma simbolização 

primordial submetida à combinatória significante. Com efeito, seus constantes remanejamentos 

teórico-clínicos delineiam retomadas importantes em sua teoria do sintoma – ainda ligada à 

doutrina freudiana –, como por exemplo: o sintoma como metáfora (significante); o sintoma 

como gozo; e o sintoma em relação com o discurso. É certo que Lacan avança as teses 

                                                           
14 O conceito de sintoma em Lacan sofre algumas reformulações ao longo de seu ensino e em determinado 

momento é tributário de uma acepção marxista, que instaura a dimensão real e social do sintoma.  
15 Esse termo muito utilizado pelos teóricos da dependência química corresponde a um desejo intenso que, ao 

acometer o indivíduo, desencadeia um choque entre crenças permissivas/facilitadoras ao uso ou estratégias de 

enfrentamento que possibilitarão a decisão pela abstinência.     
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freudianas sobre o sintoma na última etapa de seu ensino (ASKOFARÉ, 2011). Contudo, não 

nos deteremos nesses últimos desenvolvimentos lacanianos.  

Dessa forma, o sintoma toxicomaníaco configura uma nova forma de metaforização, 

isto é, o retorno de uma verdade (do phármakon) nas falhas do saber cientifico (SANTIAGO, 

2001a). Todavia, nota-se a impotência do sujeito em conhecer sua verdade e, por conseguinte, 

a verdade do sintoma revela-se no final como impossibilidade estrutural imanente à questão da 

verdade (QUINET, 2000/2008), implicando, assim, na impossibilidade de totalização da 

intervenção sobre o sintoma.  

De certo modo, os desenvolvimentos de Lacan no seminário 16 (De um Outro ao outro) 

e no seminário 17 (O avesso da psicanálise), lançam as bases para a formulação do campo do 

gozo e de seu ordenamento no laço social. Com isso, é possível pesquisar a problemática da 

toxicomania, abordando a função da droga do ponto de vista econômico, ou seja, como um 

modo de gozar particular: um insustentável mais-de-gozar que implica o efeito de fascinação 

diante do real do gozo que incide no corpo (SANTIAGO, 2001a). 

Portanto, a toxicomania como efeito do discurso da ciência surge como uma nova forma 

de nomeação do sintoma, isto é, como o retorno da verdade recalcada do phármakon, já que 

pela transmutação tóxica da droga (operada pela ciência) ocorre uma tentativa de exclusão dos 

efeitos do gozo, no real. Neste sentido, se a estrutura do sujeito permanece invariável ao longo 

do tempo, porém ocorrem mudanças históricas – são as manifestações fenomênicas do 

invólucro formal do sintoma.  

Atualmente o toxicômano, imobilizado diante das ofertas do discurso capitalista (os 

gadgets), ao limitar-se ao enfadonho terreno das drogas, estabelece um modo de gozar 

particular. Com isso, o que determina, para o toxicômano, o recurso à droga é seu apego à 

suposta função preventiva contra as exigências imperiosas do Outro. Casado com a droga, não 

a toma como um objeto sexual substitutivo, mas como o que lhe permite operar um curto-

circuito na sexualidade, uma tentativa de divórcio com a relação enigmática e absoluta da 

presença do corpo do Outro, isto é, pela via de um gozo cínico (SANTIAGO, 2001a). Com 

efeito, a ligação com a droga não implica uma formação de compromisso, mas uma formação 

de ruptura com o gozo fálico. Sobre isto, o que Laurent (1990/2014) indaga é que a 

problemática da toxicomania pode configurar a produção da “ruptura com o gozo fálico, sem 

que haja, no entanto, foraclusão do Nome-do-Pai” (p. 21). Desse modo, a toxicomania enquanto 

uma formação de ruptura com o gozo fálico implicaria três consequências lógicas: o sujeito 

poder gozar sem a fantasia; poder apresentar uma ruptura com o Nome-do-Pai que não é 
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psicose; e poder fazer surgir o gozo uno como não sexual – já que o gozo fálico (sexual) é 

fraturado.  

Enfim, toda essa construção discursiva implica, no interior da clínica, no próprio 

movimento da relação transferencial. Na maioria das vezes, os usuários de drogas se apresentam 

e são tratados simplesmente a partir do enunciado “sou toxicômano” ou “sou dependente 

químico”. Isso evidencia que a toxicomania pode configurar uma nova forma de nomeação do 

sintoma, uma espécie de sofrimento destituído de mensagem, de qualquer “bem dizer” e de todo 

relato de cunho singular. Então o usuário de drogas se apresenta dizendo “sou toxicômano” 

como se, com isso, ele não precisasse dizer mais nada sobre sua vida, como se essa sentença 

representasse sua assinatura (GROSSI, 2001). Sendo, portanto, ainda mais dramático o fato de 

que, em muitas intervenções, esse enunciado é apreendido exclusivamente por seu valor 

identificatório – o que pretendemos questionar –, já que essa configuração desautoriza o ato 

toxicomaníaco ao considerá-lo simplesmente como um uso excessivo de drogas. Isto, de certa 

forma, implica numa estratégia do dito toxicômano de estabelecer uma parceria cínica16 na era 

da ciência – um mais-de-gozar particular. No entanto, a psicanálise, a despeito de tudo, aborda 

na clínica o toxicômano como um sujeito. 

 

  

                                                           
16 O termo cínico faz referência à Escola Cínica da filosofia que, com Diógenes, evidencia a recusa aos ideais 

sociais de felicidade, já que, para ele, o ato masturbatório era o mais prazeroso e ele fazia deste um gesto público, 

opondo-se às leis da polis. No entanto, o cínico moderno difere do sábio cínico por não fazer do seu gozo um ideal, 

nem tampouco um ato de contestação, apenas uma maneira de obtenção de prazer (SANTIAGO, 2001a). 
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1 A DROGA DO TOXICÔMANO 

 

1.1 O efeito de fascinação (phármakon) na experiência subjetiva 

 

Diante do conflituoso contexto que envolve a droga, o psicanalista Jésus Santiago 

(2001a) propõe uma reflexão que se opõe às visões coercitivas e conservadoras. Na verdade, 

no campo da clínica, principalmente, no que se refere à toxicomania, apresenta um rigoroso 

trabalho de elaboração e investigação realizada a partir da psicanálise lacaniana.  

Com efeito, Santiago (2001a) segue um itinerário que aborda estudos antropológicos e 

etnográficos a propósito do uso de substâncias nas sociedades ditas primitivas. Com isso, 

analisa o posicionamento de Lévi-Strauss e o contrapõe com a reflexão lacaniana sobre a função 

do mito na experiência do sujeito xamanizante. 

Certamente, nas sociedades que são organizadas pelo mito oral, chamadas de holistas, 

observa-se a influência da magia, que procura conservar o sentimento coletivo da comunidade. 

Dessa forma, a emergência de individuações é considerada uma ameaça ao conjunto 

(DUNKER, 2011a).    

Portanto, vale perguntar: como se configura essa dita eficácia das práticas mágicas? Em 

um exemplo apresentado por Lévi-Strauss (1949a/2008) é clara a implicação da crença na 

magia. Como ele próprio designa em uma nota de rodapé, refere-se mais ao aspecto psicológico 

de investigação do que propriamente sociológico. Com isso, esse olhar pode permitir destacar 

três aspectos que são complementares entre si. Em primeiro lugar, “a crença do feiticeiro na 

eficácia de suas técnicas”; em segundo lugar a crença, “do doente de que ele trata ou da vítima 

que ele persegue, no poder do próprio feiticeiro”; e por fim, “a confiança e as exigências da 

opinião coletiva, que formam continuamente uma espécie de campo de gravitação no interior 

do qual se situam as relações entre o feiticeiro e aqueles que ele enfeitiça” (LÉVI-STRAUSS, 

1949a/2008, p.182). Essa tríade gravita em torno de uma determinação consensual ou, como 

expressa Lévi-Strauss (1949a/2008), de uma imputação unânime, que confere à situação 

mágica o envolvimento de uma prática coletiva. Neste sentido, desenha-se o que se pode chamar 

de complexo xamânico, que implica, por um lado, na combinação desses três elementos e, por 

outro, na disposição de dois pólos complementares, isto é, a própria experiência do xamã e o 

consenso coletivo da eficácia da prática.   

Desse modo, o teatro da cura envolve algumas peculiaridades no universo do 

xamanismo, que imputa a desenvoltura da credulidade daquele que é submetido à prática 

xamânica.     
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Lévi-Strauss (1949a/2008) demonstra como a eficácia da magia está estreitamente 

relacionada com o fato de uma comunicação coletiva e como isso dissemina a crença de que o 

rito mágico realmente aconteceu. O fato do compartilhamento já é em si mesmo perspicaz para 

que se desenvolva a crença na eficácia prática do feiticeiro, que consiste em uma encenação, no 

entanto, não por sua individualidade, mas, antes, pelo pertencimento coletivo a uma 

comunidade de origem. 

Esse teatro de encenação da feitiçaria está expresso, por exemplo, em uma tática de 

defesa, na qual, para se livrar da condenação de morte por ser acusado de feitiçaria, um 

indivíduo relata que recebeu de seus mestres dois produtos: um com o qual enlouquecia a vítima 

e outro com o qual a curava. O interessante, por certo, é que “o réu, acusado de feitiçaria e 

correndo por isso o risco de ser condenado à morte, não consegue ser absolvido se desculpando, 

mas sim assumindo o suposto crime” (LÉVI-STRAUSS, 1949a/2008, p.188). E a sua defesa 

precisa ser convincente e rica nos detalhes e nas versões apresentadas, já que sua arguição não 

se faz pela via dos julgamentos, com acusações e denegações, mas sim com alegações e 

especificações. Com efeito, “os juízes não esperam que o réu conteste uma tese, menos ainda 

que negue os fatos; exigem que ele corrobore um sistema do qual possuem apenas um 

fragmento, e querem que ele reconstitua o que falta de modo apropriado” (LÉVI-STRAUSS, 

1949a/2008, p.188). Portanto, a confissão e o argumento construído devem provar sua culpa, o 

que faz o réu passar de acusado para colaborador da acusação. “Graças a ele, a feitiçaria e as 

idéias a ela relacionadas escapam de seu penoso modo de existência na consciência, como 

conjunto difuso de sentimentos e representações mal formulados, para encarnar-se em ser da 

experiência.” (LÉVI-STRAUSS, 1949a/2008, p.188).  

Assim, o réu consegue, pela imputação da culpa, transitar “de ameaça à segurança física 

de seu grupo, a fiador de sua coerência mental” (LÉVI-STRAUSS, 1949a/2008, p.188). Isto é, 

o réu, os juízes e toda a comunidade estão comprometidos em um jogo dramático. Seu itinerário 

é marcado pelo longo relato de improvisações e detalhes funestos de enquadre manipulativo, 

que torna sua missão aparentemente individual, mas na verdade significa uma empreitada que 

envolve todos do grupo. Com um ar de piscadela Lévi-Strauss indaga: nessa jornada quase 

épica de elaboração inventiva, “em que medida ele não se transformou realmente num 

feiticeiro? Quanto mais o rapaz falava, nos é dito acerca de sua confissão final, mais 

profundamente ele mergulhava no que dizia. Às vezes, seu rosto se iluminava com a satisfação 

de dominar sua audiência” (LÉVI-STRAUSS, 1949a/2008, p.189). 

A cura xamânica é permeada por uma lógica do detalhe, que representa uma longa e 

minuciosa descrição do processo da cura, como se estivessem filmando em câmera lenta. De 
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fato, o mito é composto de uma variedade de elementos e narrativas que configuram uma 

plasticidade impressionante, sendo a função de todo mito uma busca do tempo perdido. Com 

efeito, o doente é levado a reviver (mentalmente) com certa intensidade uma situação inicial 

em seus mínimos detalhes. Portanto, “essa situação introduz uma série de eventos cujo suposto 

palco são o corpo e os órgãos internos da paciente. Passa-se, assim, da realidade mais banal 

para o mito, do universo físico para o universo fisiológico, do mundo exterior para o corpo 

interior” (LÉVI-STRAUSS, 1949b/2008, p.208). 

Essa lógica do detalhe se apresenta como uma visão iluminadora que, ao detalhar um 

itinerário complicado – verdadeira anatomia mítica –, desenha-se uma espécie de geografia 

afetiva que recolhe o ponto axial no universo mítico, já que a forma mítica prima sobre o 

conteúdo do relato. Dessa forma, “(...) o canto parece ter como principal objetivo descrevê-las 

e nomeá-las para a paciente, apresentando-as numa forma que possa ser apreendida pelo 

pensamento, consciente ou inconsciente” (LÉVI-STRAUSS, 1949b/2008, p. 211). A cura, ao 

que parece, está fechada em procedimentos minuciosos que, com efeito, designam um conjunto 

sistemático em uma ordem específica, a coletiva, na qual não paira nenhuma ameaça individual. 

O fato de o doente crer na cura e ser membro de uma sociedade que nela crê define um sistema 

coerente que funda a concepção indígena do universo. O que o doente não aceita são as dores 

incoerentes e arbitrárias que constituem um elemento estranho a seu sistema, mas que o xamã, 

recorrendo ao mito, irá inserir num sistema em que tudo se encaixa. Assim, ao compreender, o 

doente permite a condição da cura (LÉVI-STRAUSS, 1949b/2008). 

Neste sentido, o pensamento mágico se expressa dentro de um discurso próprio, uma 

vez que surge a emblemática e enigmática figura do xamã, que representa uma espécie de 

guardião da prática mágica. E dentre as condições necessárias para a consagração de um xamã, 

algumas apresentam um valor elevado dentro da comunidade de origem, como por exemplo, a 

habilidade de curar os enfermos. Com efeito, a capacidade de cura inerente ao exercício da 

prática xamânica revela que, na maioria das vezes, o primeiro a ser curado pelo xamã é ele 

próprio17. 

 

Há três tipos de cura: (1) aquelas nas quais o xamã manipula fisicamente um órgão ou 

membro doente, extraindo ou adicionando um elemento causal; (2) aquelas que 

realizam um combate simulado contra os espíritos nocivos; e (3) aquelas que se 

baseiam em encantamentos, cantos e prescrições sem ligação perceptível, para o 

enfermo, como a causa do mal-estar. (DUNKER, 2011a, p.74). 

                                                           
17 Um fato interessante é que as experiências do doente somente se tornam relevantes quando, ao ser curado por 

um xamã, recebe a vocação de tornar-se ele mesmo xamã. Aqui Lévi-Strauss (1949a/2008) polemiza dizendo que 

é exatamente o dispositivo que acontece na psicanálise, isto é, o analisante que no percurso de uma análise tornou-

se analista.   
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Nos três casos o método terapêutico apresenta certa dificuldade de interpretação. E sobre 

isso se questiona a intervenção propriamente psicológica na eficácia da cura, ou seja, procura-

se definir “o modo como determinadas representações psicológicas são invocadas para 

combater males fisiológicos, igualmente bem definidos” (LÉVI-STRAUSS, 1949b/2008, 

pp.206-207). Dessa forma, “trata-se de uma medicação puramente psicológica, já que o xamã 

não toca o corpo da paciente e não lhe administra nenhum remédio, mas, ao mesmo tempo, 

envolve direta e explicitamente o estado patológico e seu foco” (LÉVI-STRAUSS, 1949b/2008, 

p. 207). No entanto, o que acontece para que surja uma ação específica sobre o doente, 

imputando, assim, uma resolução de seu estado patológico? “Poder-se-ia dizer que o canto 

constitui uma manipulação psicológica do órgão doente, e que é dessa manipulação que se 

espera que decorra a cura.” (LÉVI-STRAUSS, 1949b/2008, p. 207). 

Portanto, definir um xamã sempre escapa aos pressupostos convencionais de 

formalização, já que sua definição é inerente à sua prática, isto é, seu percurso tem sido 

associado com a noção de um rito iniciático. No entanto, existem alguns indícios que 

possibilitam identificar o seu itinerário.    

 

O xamã nem sempre é um mago, um feiticeiro ou um bruxo, mas sempre é um tipo de 

medicine-man (healer). Há três formas, mais comuns, para tornar-se um xamã: 

transmissão hereditária, vocação ou chamado, e ter passado por uma bem-sucedida 

experiência de cura. Um xamã só é reconhecido como tal após uma dupla instrução 

baseada na indução de experiências extáticas (sair fora de si), como sonhos, transes, 

retiros; e baseadas no aprendizado da tradição oral, das técnicas xamânicas, no 

domínio de nomes e funções dos espíritos, dos mitos, lendas e genealogias e na 

linguagem secreta. (DUNKER, 2011a, p.75, grifos do autor).            

 

Ainda nesta perspectiva, o xamã é identificado como aquele que em seu percurso 

apresenta a capacidade de narrar epicamente sua jornada, na demonstração clara de sua 

habilidade de direção e encenação do teatro da cura, isto é, no intercurso de sua prática com os 

fenômenos da natureza (DUNKER, 2011a). Lévi-Strauss (1949b/2008) defende que um 

indivíduo que se tornou xamã enfrentou um longo percurso de ida e vinda ao “além”, ou seja, 

uma viagem ao mundo sobrenatural que conferiu em seu término uma experiência imediata, da 

qual obteve o comando de um espírito.  

Dessa forma, o xamanismo em sua incursão na narrativa mística, sob a experiência de 

substâncias alucinógenas, pode conferir um “substrato xamânico arcaico”. O que pode ser 

identificado como correspondente de um “complexo xamânico do phármakon, que envolve toda 

uma variedade de cogumelos ou o suco de tabaco mascado e as beberagens sagradas”. 

(SANTIAGO, 2001a, p.41).  
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Apesar do consumo de substâncias com ações psicoativas no sistema de recompensa 

cerebral ser amplamente disseminado na era da ciência, no entanto, seu sentido, enquanto 

prática de fascinação, não pode ser puramente determinado pela realidade objetiva, sendo, 

portanto, inferidos efeitos discursivos consideráveis. Com efeito, “a droga do xamã caracteriza-

se como um princípio ativo que acumula os signos da comunicação privilegiada com um outro 

mundo, o do mito” (SANTIAGO, 2001a, pp.41-42, grifos nossos). 

 

A psicanálise desqualifica toda tentativa de reduzir essas modificações da alma às 

formas de saber classificadas, por Lacan, sob a rubrica dos ‘estados do conhecimento’ 

(...) não existe a menor possibilidade de se explicar o saber mítico sobre as drogas por 

uma interrogação da experiência do sujeito do conhecimento, em que o psíquico se 

faz sempre valer como duplicador do organismo. Do ponto de vista da psicanálise de 

orientação lacaniana, esse saber não comporta qualquer traço de conhecimento porque 

sua apreensão se faz por meio da inscrição inerente em um discurso: o mítico. Assim, 

a experiência xamânica das drogas pode, igualmente, testemunhar a respeito da 

antinomia entre o saber tomado como pura inscrição no discurso e outro que se 

caracteriza pelos chamados ‘estados do conhecimento’. (SANTIAGO, 2001a, p.42, 

grifos do autor). 

 

Desse modo, a experiência do transe xamânico é reportada ao uso da droga em sua 

função de símbolo, desconstruindo assim qualquer suposição objetivante, fundada no 

pressuposto de alterações da sensopercepção, que seriam, simplesmente, explicadas por 

alterações neuroquímicas. Sem dúvida, as experiências “fenomenológicas do transe” 

correspondem definitivamente às particularidades culturais de determinados grupos. “Nesta 

perspectiva, a prática de uma droga18, nos cultos xamânicos, é concebida como um componente 

simbólico e está totalmente inscrita na estrutura discursiva do mito.” (SANTIAGO, 2001a, 

p.45).  

No entanto, vale lembrar que sob os postulados da etnologia estrutural, o próprio Lévi-

Strauss considera que nos “cultos xamânicos” a função da droga, adquire “o valor de um 

símbolo em estado puro”, ou seja, “no sistema que constitui toda a cosmologia mística, esse 

símbolo deflagrador teria valor zero [significante-zero], visto que é suscetível de receber um 

conteúdo suplementar ou um significado qualquer”19 (SANTIAGO, 2001a, p.45). 

Com efeito, desde Lévi-Strauss, existe uma tendência a aproximar, pela rubrica da 

eficácia simbólica, a prática do psicanalista com a do xamã, na qual o primeiro seria uma versão 

                                                           
18 Muito coerente, já que, Lévi-Strauss concebe a droga do xamã como um elemento de complementaridade 

ritualística (SANTIAGO, 2001a). 
19 A apreensão da linguagem, da combinatória simbólica, demonstra que “não estamos soltos no reino do mito” 

(LÉVI-STRAUSS, 1949b/2008, p.209, grifos nosso). 
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moderna do segundo. No entanto, alguns aspectos das articulações lévi-straussianas, precisam 

ser consideradas para um exame mais atento.    

 

Quando Lévi-Strauss compara o psicanalista a um xamã moderno ele tem em vista 

que em ambas as práticas haveria uma espécie de reequilibração entre a mística social 

e as contingências particulares daquela forma de sofrimento. Como o herói, o doente 

é um indivíduo separado; seu lugar reflete uma diferenciação que o desconecta da vida 

comum. O doente é alguém que voluntária ou involuntariamente, está apartado, 

temporariamente, de uma comunidade de destino e do sentido de vida comum que ela 

partilha. O xamã, ou equivalente, age como uma espécie de mediador, reintegrando a 

desordem pela conciliação entre atos rituais e narrativas sociais de referência. 

(DUNKER, 2011a, p.74).  

 

Vale lembrar que a encenação desse espetáculo não representa, de forma alguma, falta 

de engajamento, pois o xamã revive intensamente e até violentamente o teatro da cura. Nesta 

perspectiva, Lévi-Strauss (1949b/2008) aproxima esse posicionamento do xamã, considerado 

um ab-reator profissional, como um deflagrador de ab-reação no doente: o doente diante do 

xamã ab-reage tal como o doente diante do psicanalista revive intensamente sua situação inicial, 

ou seja, aquilo que está na base de seu distúrbio. Essa questão é formulada de um ponto de vista 

em que a relação entre o pensamento normal e o pensamento patológico se torna decisiva, na 

medida em que ambos não se opõem, mas, antes, se complementam. Com isso, quando se 

evoca, por exemplo, o enfoque dos linguistas, reconhece-se que “o pensamento normal sempre 

sofre de uma deficiência de significado” (LÉVI-STRAUSS, 1949a/2008, p.197) e, de modo 

diverso, “o pensamento dito patológico (ao menos em algumas de suas manifestações) dispõe 

de um excedente de significante” (LÉVI-STRAUSS, 1949a/2008, p.197). 

Para Lévi-Strauss (1949a/2008), deve-se à psicanálise o mérito da descoberta da noção 

de ab-reação, em seu valor essencial. Todavia, como é possível afirmar que esse processo ocorre 

tanto no xamanismo quanto na psicanálise? Neste sentido, o autor aponta que: 

 

É fato que, na cura xamânica, o feiticeiro fala, e realiza a ab-reação para o doente que 

fica calado, ao passo que, na psicanálise, é o doente que fala, e realiza a ab-reação 

contra o médico que o escuta. Mas a ab-reação do médico, embora não seja 

concomitante à do doente, não deixa de ser indispensável, já que é preciso ter sido 

analisado para ser analista. (LÉVI-STRAUSS, 1949a/2008, p.198).  

 

Contudo aqui está delineada apenas uma relação dupla entre o xamã e o doente, e entre 

o psicanalista e o analisante. Como se pode evocar uma relação ternária nessa manifestação de 

ab-reação, tal como Lévi-Strauss propõe? Com efeito: 

 

O papel que cabe ao grupo em ambas as técnicas é mais complicado de definir, pois a 

magia readapta o grupo a problemas predefinidos, por intermédio do doente, ao passo 
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que a psicanálise readapta o doente ao grupo, por intermédio de soluções novas (...). 

Então – e talvez já seja esse o caso, em alguns países – o valor do sistema não mais 

estará baseado em curas reais, de que se beneficiam indivíduos particulares, mas sim 

no sentimento de segurança infundido no grupo pelo mito fundador da cura e no 

sistema popular conforme o qual, nessa base, seu universo se verá reconstituído. 

(LÉVI-STRAUSS, 1949a/2008, pp.198-199). 

 

Dessa forma, a crítica lévi-straussiana ao método interpretativo da psicanálise incide no 

fato de que seu tratamento pode se reduzir aos processos de conversões. Ou seja, se o doente 

pode ser curado, os desajustados e instáveis seriam apenas persuadidos. Portanto, ao invés de 

alcançar a solução de um distúrbio, o que acontece é uma redução “à reorganização do universo 

do paciente em função das interpretações psicanalíticas” (LÉVI-STRAUSS, 1949a/2008, 

p.199). 

Nesta perspectiva, como é possível um paralelismo entre o xamanismo e a psicanálise? 

Será simplesmente no processo associativo que traz à consciência conflitos e resistências que 

permaneciam inconscientes? Ou que o próprio impasse do parto na intervenção xamânica – 

exemplificado por Lévi-Strauss – revela um certo recalcamento de elementos liberadores de 

forças espirituais? Ou seja, se na psicanálise o mecanismo da transferência possibilita a ab-

reação diante da evocação da presença do analista, por outro lado, o xamã através do teatro da 

cura desobstrui os impedimentos do parto, permitindo um funcionamento ordenado. Para Lévi-

Strauss, em ambos os casos o que se desenha é que o paciente pode remontar e explicitar uma 

situação inicial que permanecera não-formulada. E com isso, o que Lévi-Strauss conclui desse 

entrelaçamento entre a psicanálise e o xamanismo consiste em insistir na reflexão de que “a 

comparação com a psicanálise nos permitiu esclarecer certos aspectos da cura xamânica. Talvez 

o estudo do xamanismo, inversamente, seja um dia chamado a elucidar pontos obscuros da 

teoria de Freud. Pensamos especialmente nas noções de mito e de inconsciente” (LÉVI-

STRAUSS, 1949b/2008, p.218). Dessa forma, o encaminhamento da problemática seria 

resolvido em dois caminhos: no primeiro, “a única diferença entre os dois métodos que 

sobreviveria à descoberta de um substrato fisiológico das neuroses diz respeito à origem do 

mito, num caso reencontrado, como um tesouro individual, e, no outro, recebido da tradição 

coletiva” (LÉVI-STRAUSS, 1949b/2008, p.218). Em segundo lugar, o inconsciente estrutural, 

definido pela função simbólica e regido por um conjunto de leis especificas20 “deixa de ser o 

                                                           
20 Dessa maneira, essas leis são correlativas a um contexto psicológico, histórico e social apropriado, que induz 

uma cristalização afetiva que se realiza no molde de uma estrutura preexistente, mas atemporal. Com efeito, o 

mundo do simbolismo é infinitamente diverso em seu conteúdo, mas sempre limitado por suas leis (LÉVI-

STRAUSS, 1949b/2008).  
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inefável refúgio das particularidades individuais, o repositório de uma história única, que faz 

de cada um de nós um ser insubstituível” (LÉVI-STRAUSS, 1949b/2008, p.219).  

Desse modo, Lévi-Strauss defende que essa forma moderna da técnica xamânica que é 

a psicanálise pode retirar suas características, isto é, “dessa constatação, a psicanálise pode 

retirar uma confirmação de sua validade e, ao mesmo tempo, a esperança de aprofundar suas 

bases teóricas e alargar a compreensão dos mecanismos de sua eficácia, por intermédio de um 

confronto de seus métodos e objetivos com os de seus grandes predecessores, os xamãs e os 

feiticeiros” (LÉVI-STRAUSS, 1949b/2008, p.220). 

 Diante de tais delineamentos, torna-se necessário marcar tanto as convergências quanto 

as divergências entre a prática do xamã e a do psicanalista diante do sujeito em estado de 

adoecimento e mal-estar. É preciso considerar também as torções discursivas que refletem a 

disparidade entre os campos articulados pelo plano da linguagem. 

 

Não se deve reduzir a prática xamanística ao seu estilo. Ela funciona, antes de tudo, 

pela sua estrutura. É aqui que começam as homologias com a psicanálise. 

Experimentar o mito de forma participativa e atual, ou seja, a forma oral de um 

passado, se assemelharia à ab-reação e à transferência. Mas a homologia proposta por 

Lévi-Strauss carrega um detalhe que nem sempre foi observado pelos que examinaram 

a questão. A relação entre psicanálise e xamanismo é de homologia e de inversão. O 

xamã enfatiza a fala; o psicanalista a escuta. O xamã lida com mitos coletivos; o 

psicanalista, com um mito individual21. O paciente se identifica com o xamã, mas faz 

transferência com o analista. A cura xamanística é sancionada coletivamente, a cura 

psicanalítica depende do consentimento daquele indivíduo. O xamã é o agente da cura, 

capaz de ler os signos da natureza e interpretar a fonte de sua disparidade; mobiliza 

um significante da natureza em substituição metafórica ao significante do 

adoecimento. O psicanalista também é um leitor, mas de signos gerados em 

associação livre, cuja sanção depende sempre do próprio paciente; substitui a 

articulação metafórica em que se apresenta o sintoma por uma articulação 

metonímica, ao passo que o xamã lê a metonímia do desequilíbrio com a metáfora do 

mito. Os dois efeitos terapêuticos se explicam pela eficácia simbólica, que opera em 

estruturas diferentes, ambas inconscientes. (DUNKER, 2011a, pp.76-77, grifos do 

autor).  

 

Apesar da clara influência do estruturalismo de Lévi-Strauss especialmente nos 

desenvolvimentos de Lacan do campo simbólico, é manifesto o desacordo com os postulados 

que reconhecem no mito, apenas, “uma totalidade redutível à função simbólica” (SANTIAGO, 

2001a, p.45), portanto, nesse aspecto reside “o ponto de insuficiência da concepção 

estruturalista do mito”22 (SANTIAGO, 2001a, p.45). Com efeito, Lacan procura o que escapa 

                                                           
21 Lévi-Strauss (1949b/2008) defende que a eficácia simbólica é o que garante a harmonia do paralelismo entre o 

mito e as operações – uma espécie de propriedade indutora. Ou seja, na medida em que o psicanalista realiza as 

operações, o paciente produz na associação livre seu mito. Já na cura xamânica, o xamã fornece o mito, e o paciente 

realiza as operações. Nota-se uma relação de inversão entre a prática psicanalítica e a prática xamânica.   
22 Em televisão Lacan diz que “o mito, é isso, a tentativa de dar forma épica ao que se opera da estrutura” (LACAN, 

1974/2003, p.531). E sabe-se que desde o seminário 16 há um esforço notável em Lacan para estabelecer a estrutura 
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à combinatória significante, “algo da abertura para o real” (SANTIAGO, 2001a, p.45), que de 

maneira diversa representa uma alternativa à concepção do mito proposta por Lévi-Strauss.  

A estrutura do mito em suas modulações pelo significante notabiliza uma determinada 

constelação subjetiva, que, ao conectar a ordem coletiva à ordem individual, dissolve qualquer 

descontinuidade entre ambas. Isto é, qualquer ruptura que indique uma oposição mecânica de 

caráter maniqueísta está dispensada. Dessa forma, o sistema de oposições no âmbito do 

significante revela uma relação de proximidade que faz o universal passar ao singular, no 

entanto, de um singular universalizado. Por essa razão, Lacan dirá que o sujeito que padece do 

significante é aquele que no mito tenta dar forma épica ao que se opera da estrutura 

(SANTIAGO, 2001a).   

Na conceitualização lacaniana, a verdade não aparece objetivada na totalidade 

significante. Pois a verdade como impossível no mito fornece sua estrutura não-toda, e com 

isso a própria verdade toca o real23. Portanto, como resposta ao postulado do significante-zero 

de Lévi-Strauss – ou seja, aquilo que marca a distância entre significante e significado –, Lacan 

propõe “o significante impossível” (SANTIAGO, 2001a, p.46, grifos do autor). E, neste 

sentido, a droga do xamã comporta a marca do significante impossível sob o efeito do 

significante do encantamento, já que o xamã opera a função do mito, engendrando a verdade 

como causa – como causa eficiente (SANTIAGO, 2001a). 

 

Considerando o exemplo dos Cuna, do Panamá, dado por Lévi-Strauss, Lacan 

generaliza e nomeia esse trabalho significante na magia como a execução do 

‘significante do encantamento’. Porém, se essa deflagração é produzida pelo 

significante do encantamento ou pelo significante da embriaguez extática, o que 

importa, para Lacan, no ritual da magia, é ‘a Coisa, uma vez que ela responde as 

nossas objurgações’. (SANTIAGO, 2001a, p. 47, grifos do autor).  

 

Com isso, Santiago (2001a) defende a tese lacaniana desenvolvida em “A ciência e a 

verdade”, segundo a qual apesar de haver semblante na natureza, isto não significa que nela 

haja real. E, portanto, “apenas a partir do momento em que o discurso mítico é competente para 

ordenar ou mesmo, para coordenar os semblantes esparsos é que o impossível advém” 

(SANTIAGO, 2001a, p. 47). Dessa forma, o que é invocado na natureza se reporta diretamente 

pela mediação da linguagem. “Assim, a eficácia da magia resulta da manipulação da função 

                                                           
como o próprio real. Portanto, já não é simplesmente a linguagem pela lógica significante que circunscreve o real 

em jogo na estrutura, mas, antes, a própria estrutura é o real (LACAN, 1969-70/2008).   
23 A respeito da verdade não-toda, Lacan (1974/2003) diz que “dizê-la toda é impossível, materialmente: faltam 

as palavras. É por esse impossível, inclusive, que a verdade tem a ver com o real” (p.508). 
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significante, capaz de mobilizar os fenômenos da natureza na forma de relações antinômicas 

próprias à estrutura da linguagem.” (SANTIAGO, 2001a, p.47).  

Porém, não significa que a técnica xamânica, tal como foi apresentada, estabelece uma 

equivalência absoluta entre a Coisa e o Outro do significante. A Coisa dentro do universo 

xamânico não representa o Outro do Outro. Santiago (2001a) ratifica a posição de Lacan sobre 

esse ponto, lembrando que “o corpo ‘se torna o lugar do Outro’ (...) Esse ‘suporte corpóreo’ 

do xamã24 revela a presença de um Outro que conseguiu o apagamento da Coisa. Ali, onde isso 

gozava, o Outro adveio.” (p.48, grifos do autor). 

Dessa forma, a psicanálise se autoriza a se debruçar sobre a experiência do consumo de 

drogas no vernáculo do xamanismo, pois a prática deste nas sociedades míticas conserva o lugar 

de um correlato contingente do sujeito xamanizante. Com efeito, no âmbito da toxicomania, a 

psicanálise valoriza a operação da força enigmática da linguagem, considerando o usuário de 

drogas como um sujeito, ao invés de reduzi-lo a um dejeto. Portanto, o caminho de reflexão e 

crítica, dentro da orientação da clínica lacaniana, tematiza a droga do toxicômano, no 

entendimento de que o consumo do tóxico implica um mais-de-gozar particular. Isto é, em uma 

demonstração clara, que a toxicomania na contemporaneidade é entendida pelo viés do flagelo 

da droga, como uma das consequências do avanço do discurso da ciência no mundo. 

Atualmente, a prática do consumo de droga é correlativa à redução de sentido realizada pela 

causa formal da ciência no mercado do saber.  

 

A eficácia no uso da causa eficiente exige um sujeito que mantenha uma relação de 

contigüidade com o saber, alguém que encarne o saber em si próprio, a exemplo do 

sujeito xamanizante, o qual se opõe àquilo que tem lugar no funcionamento do sujeito 

da ciência que é a expulsão de toda a representação do saber. Portanto o saber próprio 

da tradição operatória da causa eficiente do xamã permanece, em seu ato, dissimulado 

e velado para o sujeito da ciência, condição, aliás, essencial para sua operação. Nesse 

sentido, torna-se difícil defender a presença da droga nas sociedades míticas, tal como 

esta existe para o toxicômano de hoje, sobretudo porque ela pressupõe a operação de 

redução de sentido realizada pela causa formal da ciência no mercado do saber. O elo 

especial instaurado, atualmente, entre a prática da droga e o gozo é um dos resultados 

do processo de homogeneização do saber, realizado pela ciência. Somente nos tempos 

modernos, encontra-se a utilização de certos produtos da ciência – especialmente as 

drogas – como modo de tratamento do gozo correlacionado com o corpo. 

(SANTIAGO, 2001a, p.48, grifos do autor). 

 

Compreende-se que fora do circuito da ciência moderna, a maneira que Platão ou, em 

uma experiência diferente, a função que os xamãs atribuíam à droga não deixam de ser 

tributárias de uma certa dimensão do sentido e mesmo do símbolo, correlativa da própria 

                                                           
24 Essa expressão é emblemática, pois na prática do transe, o xamã empresta seu corpo como suporte à encenação 

da narrativa mítica (SANTIAGO, 2001a). 
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mediação da linguagem. A droga lhes serve, antes, para fascinar, encantar, curar ou deflagrar 

experiências corporais, mas também os conecta a todo um campo cultural do Grande Outro.  

Nesse contexto, a droga é entendida na experiência, por exemplo, do sujeito 

xamanizante em sua eficácia de uso (na causa eficiente) correlativa à dimensão do saber mítico. 

Então, a droga não é ainda, propriamente, a droga do toxicômano (o tóxico), pois tem uma 

inserção na estrutura discursiva do mito e mantém uma relação de contiguidade com o saber 

mítico ou divino (SANTIAGO, 2001a). A droga apresenta em sua configuração um certo jogo 

do símbolo, solidária dos efeitos da linguagem. Esse cenário desperta o interesse do saber 

analítico, que se propõe a escrutar seu efeito discursivo, naquilo que escapa ao discurso 

colonizador da ciência, a saber, a verdade imanente do phármakon. 

Na Grécia Antiga, o phármakon era considerado um deflagrador de experiências tanto 

dos iniciados quanto de alguns intelectuais, permitindo uma maior aproximação com a verdade. 

O fato de essas substâncias terem sido designadas pelo termo phármakon, “pode significar 

simultaneamente droga curativa, remédio e veneno, apresentando, assim, um sentido amplo, 

que recobre o campo semântico do salutar, do medicamentoso e do veneno” (RIBEIRO, 2008, 

p. 11, grifos da autora). 

No entanto, esse fato deve ser considerado para além da dimensão historicista, que na 

maioria das vezes se reduz a uma linearidade cronológica sem considerar as torções inerentes a 

uma lógica discursiva. Aqui, precisamente, reside a insuficiência da perspectiva historicista 

sobre a prática do uso de drogas, que busca suas razões em um tempo homogêneo, ou seja, 

privilegia a apreensão factual de modos variados do uso ao longo da história sociocultural. Com 

isso, o enfoque central está posto diretamente no fenômeno da toxicomania como entidade 

nosológica na era da psiquiatria, em detrimento da questão contemporânea da droga. Fazer isto 

torna qualquer diagnóstico histórico insuficiente, haja vista a consequência direta do discurso 

da ciência no mercado do saber. Dito de outro modo, são os produtos excedentes da 

homogeneização do saber no mercado da ciência25. Portanto, é preciso considerar ambas – 

droga e toxicomania – como resultantes da incidência do discurso da ciência nos intervalos do 

saber, isto é, como fenômenos de gozo (SANTIAGO, 2001a). 

Neste sentido, o que escapa às pesquisas historicistas, no empreendimento de uma 

remontagem da “história” da droga, é o reconhecimento do “desvelamento dos diferentes 

modos de operação da verdade, como causa sobre o efeito phármakon” (SANTIAGO, 2001a, 

                                                           
25 Dessa forma, “o historiador da droga deixa escapar, sem dúvida, esse traço de historicidade que se revela no 

ponto axial do encontro do phármakon com o sujeito da ciência. O historicismo mostra-se, desse modo, incapaz 

de separar a ação das diferentes causas do efeito phármakon” (SANTIAGO, 2001a, p.62, grifos do autor). 
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p.62). Em suas modalidades, que longe de serem fragmentos de uma história linear e estanque, 

são, antes, implicações de torções e retroações discursivas, como por exemplo: na causa 

eficiente do saber mítico; na causa final do mundo das marcas; na causa formal da era da ciência 

moderna; e por fim, na causa material do efeito discursivo inerente ao saber psicanalítico 

(SANTIAGO, 2001a). Portanto, considerar o efeito phármakon, que reside no interior da droga, 

significa não se render aos conhecimentos da ciência sobre a droga.  

Todavia, Santiago (2001a) defende a importância de constatar no phármakon a “sua 

permeabilidade aos efeitos da narrativa ficcional (...) que aparece sob a égide de um uso 

puramente analógico” (p. 22). Isso, por exemplo, é notado na “facilidade com que a narrativa 

de Homero provoca o efeito de deslizamento do sentido”.26 (SANTIAGO, 2001a, p. 22). Esse 

deslizamento explora a propriedade dupla do próprio estatuto do efeito phármakon, que designa 

“o que é da ordem do insondável no pensamento” (SANTIAGO, 2001a, p. 22), assim mantendo 

intocável a figura crucial do não-saber, o aspecto misterioso da droga.  

Com efeito, diante da chamada polissemia de sentidos que o efeito phármakon confere 

à droga, no espetáculo exuberante da vida, toda a interpretação demandada esvai-se como a 

água no tonel das Danaídes27. Portanto, o vigor filosófico de alinhar e fixar o mínimo de 

significado possível entra no mais profundo colapso.         

 

Entretanto o gosto do poeta por esse espaço do inefável, que comporta sempre todo o 

tipo de deslizamento de sentido promovido pelo efeito phármakon, instiga o filósofo 

de hoje a se posicionar em relação à dimensão retórica da droga (...) Assim, ele escolhe 

um caminho que traduz uma espécie de amálgama de contemplação e impotência 

diante daquilo que resiste ao saber, isto é, diante do insondável e inatingível mistério 

do efeito phármakon, que consiste na presença constante da fuga de sentido. 

(SANTIAGO, 2001a, p. 25, grifos do autor). 

 

Certamente, um exemplo claro dessa tendência aparece no movimento molieriano sobre 

o não-saber que reside na droga, como uma espécie de impenetrável em seu universo misterioso. 

Nesta perspectiva, Santiago (2001a) sugere com extremo rigor que: 

 

(...) somente o registro do símbolo dá a verdadeira dimensão dessas incidências da 

droga no texto literário, seja como imagem de um gozo inefável, seja como condição 

de representação do não-saber. O phármakon como símbolo realiza, então, seu intuito 

essencial, qual seja, o de ser introduzido numa tentativa não somente de designar, mas 

também de nomear o que pertence ao real. (p. 23). 

                                                           
26 Vale lembrar que na Grécia dos tempos homéricos encontram-se traços desse jogo do efeito phármakon. Desse 

modo, na Odisséia de Homero já se observam os primeiros indícios do uso do phármakon num texto escrito 

(SANTIAGO, 2001a). 
27 Na mitologia grega, as Danaídes, filhas de Danao, foram mulheres condenadas por assassinarem seus maridos 

na noite de núpcias. Receberam o castigo de permanecerem por toda a eternidade no Hades, enchendo com jarros 

de água um tonel furado.  
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Portanto, fica delineado que o significado, em sua mais ínfima representação, não pode 

responder à propriedade significante presente na versão do phármakon como símbolo, que 

adquire uma certa autonomia no nível da significação. No entanto, impulsiona, em sua vertente 

imaginária, uma realidade a ser sempre decifrada a título do enigma. Na verdade, o caráter 

enigmático desses efeitos de sentido são sempre concatenados em seu deslizamento na cadeia 

significante do poema. Com efeito, para pensar a droga na ficção literária, mesmo reconhecendo 

o abismo existente entre os textos literários e a experiência da droga é necessário reconhecer os 

diversos efeitos de sentido (SANTIAGO, 2001a).  

Todavia, quando se evocam as ponderações de um Antonin Artaud ou as elucubrações 

de um Willian Burroughs, desenha-se uma outra dimensão relativa ao posicionamento da droga 

na ficção literária. Sobre o primeiro, Artaud, nota-se seu raciocínio a respeito da droga como 

“um instrumento de contestação definitiva dos ideais da civilização” (SANTIAGO, 2001a, 

p.24). Com efeito, “tal instrumento insere-se no ideal cínico de recusa de todo fator sublimatório 

da civilização. Trata-se, para o autor, de um mecanismo capaz de questionar o sistema de 

normas e valores que constituem a civilização” (SANTIAGO, 2001a, p.24). Já, no segundo, 

percebem-se as ponderações sobre o aspecto mercadológico, que posiciona uma mescla entre o 

componente biográfico e o territorial, configurando a droga como um vírus diabólico. Neste 

sentido, circula no mercado capitalista promovendo uma queda do sujeito consumidor a objeto 

consumido. Vale lembrar do modo paradigmático do deslizamento do consumismo à 

consumição, pois são derrogados os protocolos de venda: isto é, no mercado da droga, ao invés 

de o vendedor oferecer seu produto ao “cliente”, este último pode se arrastar pelo esgoto e até 

suplicar para comprá-la (SANTIAGO, 2001a). 

Em uma outra vertente, os textos de Platão sobre o efeito phármakon apresentam uma 

outra dimensão de sentido, na verdade, uma reversibilidade de sentidos (DERRIDA, 

1972/2005), uma vez que o phármakon encarna a própria bivalência entre o efeito curativo 

(remédio) e o efeito nocivo (veneno). Todavia, paira uma questão: como identificar o efeito 

phármakon em seu horizonte de fascinação?  

De acordo com Chauí (1994/2002), a palavra phármakon indica toda a substância capaz 

de produzir uma alteração no corpo ou na alma. Essa expressão sintetiza a multiplicidade dos 

sentidos presentes na propriedade phármakon, por exemplo: “droga curativa”, “remédio”, 

“veneno”, “tintura”, “máscara”, “magia”, “encanto”, “filtro”, “cosmético”. Ela procede do 

verbo grego pharmásso, remetendo à possibilidade de se produzir alterações por intermédio de 

drogas, as quais, dependendo da dosagem, suas manifestações podem se declinar nos seguintes 

atos: medicar, envenenar, enfeitiçar, mascarar, tingir. Já o pharmakós é o operador das 
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diferentes manifestações do phármakon, e por intermédio da arte da medida, ele pode, portanto, 

ser identificado como: “feiticeiro”, “envenenador”, “mago”, “curandeiro”, “guia”, 

“médico”.        

Neste sentido, de acordo com Derrida (1972/2005), Platão considera a linguagem como 

um phármakon, isto é, pode ser administrada pelo pharmakós. Por exemplo, nas mãos dos 

sofistas, pela via da retórica, pode representar a arte da sedução e da mentira, que sob a rubrica 

do simulacro é considerado por Platão um veneno mortal. Mas nas mãos do filósofo, pelo uso 

da boa medida, sob o postulado do diálogo, pode representar a arte da dialética28. 

Com efeito, para defender essa tese, Platão faz uma comparação entre a retórica e a 

medicina. Portanto, em seus diálogos, principalmente, “O Fedro” (1975/2011) e “As Leis” 

(1999), pode-se recuperar alguns conceitos da medicina hipocrática, isto é, a indicação de duas 

categorias de médicos atenienses: os médicos escravos, que empregavam uma medicina 

empírica e rude, e os médicos livres, homens livres que empregavam uma medicina 

verdadeiramente hipocrática. Com isso, o phármakon hipocrático-platônico não deve ser 

compreendido como uma lista de medicamentos com propriedades curativas, mas sim pela 

amplitude “conceitual” que implica.  

Em outras palavras, a fala pode mentir ou trapacear e se equivaler a uma substância que 

na pessoa do médico (pharmakós) se qualifica como phármakon pelo excesso de sua potência 

sobre o doente. Seria necessário dizer que o phármakon se torna substância alterante em seu 

estado desmesurado e de desconhecimento da proporção justa.  

Como bem observou Pessanha (2007), o phármakon na tradição platônica é o logos 

filosófico, o remédio envolto no discurso da razão, que ao se revestir da verdade aclaradora, 

tanto afasta as superstições religiosas quanto cura os males da alma, haja vista que a palavra 

enquanto phármakon traz a propriedade tanto do “veneno” quanto do “remédio” (seu antídoto). 

De certa forma, esse é um tema central dos Diálogos de Platão, que marca a diferença entre a 

retórica sofística e a retórica filosófica.  

A tradição sofistica procura através da bajulação fomentar o prazer em seus 

interlocutores, situando-se, portanto, no terreno do que é agradável. No entanto, o phármakon 

filosófico é o discurso curativo por excelência, embora nem sempre evoque o prazer de 

                                                           
28 A dialética (Dialektiké) para Platão representa o diálogo como método, que ao distinguir e escolher os elementos 

constitui uma aproximação da definição “verdadeira” de uma coisa – sua essência ou ideia, que não comportam 

em si elementos contraditórios. De certa forma, procura separar a opinião (dóxa) e o conhecimento ou ciência 

(epistéme), permitindo, assim, a intuição intelectual de uma ideia ou a definição de uma essência. O enfoque 

consiste em solucionar, pelo método dialético, os contrários e contraditórios que se encontram nas opiniões dos 

que dialogam (CHAUÍ, 1994/2002).  
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imediato. Com efeito, seu enfoque principal é o bem, não o agradável, já que sob os 

fundamentos da boa medida “rege-se pelo senso de posologia e fundamenta-se numa metrética 

(arte da medida) que visa, em última instância, ao justo-em-si” (PESSANHA, 2007, p. 113). 

Desse modo, seu campo territorial não se situa às margens do agradável, sendo, portanto, seu 

objetivo maior conduzir seus interlocutores ou discípulos à cura. Com isso, o tratamento do 

interlocutor é atravessado por uma radicalidade filosófica irredutível.  

Portanto, a tradição platônica, pela distinção dessas duas modalidades discursivas, 

estabelece que “a oposição filósofo/sofista reproduz a oposição remédio/veneno, 

médico/charlatão”29 (PESSANHA, 2007, p. 113). Dessa forma, a maneira como a droga é 

evocada em Platão, ou seja, como símbolo, em sua propriedade phármakon, representa seu uso 

puramente artificial. O poder de sedução inerente ao efeito de sentido serve para engendrar a 

polissemia reguladora da droga.  

Essa abordagem evoca outro problema decisivo, que se refere à própria ilegibilidade do 

phármakon, que revela sua resistência enquanto matéria significante, ou seja, quando pela via 

da tradução desloca-se de uma língua para outra. Contudo, sabe-se que a opacidade do real, em 

jogo em todo o símbolo, é a possibilidade de abertura para a elevação dos diferentes efeitos de 

sentido desse termo (SANTIAGO, 2001a). De certo modo, é representativo que tanto no diálogo 

Fedro quanto em outros diálogos, o desvelamento da dupla propriedade do efeito phármakon 

assume um papel importante para destacar a notável reversibilidade de sentidos – configurado 

em uma unidade significante. Esse procedimento encaminha uma espécie de aporia insolúvel: 

em primeiro lugar, referente a uma desconstrução retórica e, em segundo lugar, a uma 

reconstituição da cadeia de significações instaurada em torno do phármakon (DERRIDA, 

1972/2005). 

Contudo, “na narrativa mítica da origem da escritura30, por exemplo, o phármakon deixa 

de ser uma droga para tornar-se um remédio” (SANTIAGO, 2001a, p. 33). Pois, em virtude da 

ocultação da operação phármakon, na sua propriedade de “veneno mágico” – em prol da 

elevação da escritura como remédio –, surge a necessidade de questionar um reducionismo que 

se funda sob pretexto exclusivista. Neste sentido, é o elemento técnico do phármakon que 

constitui o centro de interesse quanto ao problema da droga nos diálogos de Platão, já que em 

                                                           
29 Dessa forma, o phármakon pode ser: uma poção mágica usada pelo médico, ou seja, como um remédio para 

curar o doente; ou uma poção mortífera funcionando como veneno; ou ainda, um cosmético expresso na forma de 

um enfeite ou adorno, que em sua função de máscara serve para esconder o rosto real (disfarce), provendo, assim, 

uma aparência ou um simulacro.  
30 Aqui o autor comenta os apontamentos socráticos sobre a narrativa mítica da origem da escritura, o que para 

Derrida representa um ponto de viragem no valor de significação do phármakon em Platão (SANTIAGO, 2001a).   
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suas últimas menções ao phármakon pretende destacar o uso analógico do símbolo, ou seja, o 

caráter remediável31 da droga. Esse movimento representa uma tendência de evidenciar a 

propriedade de “remédio”, em detrimento da droga. Isto, em última análise, visa provocar uma 

degradação das virtudes mágicas e inefáveis do phármakon, sendo mantido apenas seu aspecto 

essencialmente artificial (SANTIAGO, 2001a). 

Santiago (2001a) demonstra que o posicionamento de Lacan sobre essa temática 

encontra um caminho diverso, que comporta uma espécie de conceitualização da verdade, para 

além da concepção platônica. Em sua inspiração heideggeriana do conceito de verdade32 como 

desvelamento que comporta um velamento imanente, o próprio Lacan não deixa de “estabelecer 

a dimensão ficcional da verdade, considerando-a a partir da categoria do semblante”33 

(SANTIAGO, 2001a, p. 35). Nisto há uma aproximação entre verdade e semblante, sobretudo 

no que Lacan (1971/2009, p. 23) denomina de “função primária da verdade”. Portanto, ao invés 

de situar a verdade na “clivagem estabelecida entre a aparência e a realidade” (SANTIAGO, 

2001a, p. 35), que a coloca apenas como a outra face da realidade, pode-se, pelo rigor do que 

propõe Lacan, situá-la “entre o semblante e a instância do impossível”, o que nas considerações 

lacanianas representa o real, ou seja, “a verdade não pode se mostrar senão sob a via e a forma 

do semblante” (SANTIAGO, 2001a, p. 35). Neste sentido, a verdade apresenta-se pelo semi-

dizer, já que estruturalmente faltam as palavras que fomentariam sua totalização no dito. Porém, 

em seu estatuto de semi-dizer que funda um fato34, ela mesma toca o real. 

A preocupação de Lacan sobre a problemática da verdade e do semblante é contrária ao 

desconstrucionismo derridariano que recusa firmemente o problema da verdade, instaurando 

uma espécie de tendência nominalista renovada, coincidindo com a desconstrução retórica do 

                                                           
31 Desenha-se, assim, uma pretensa lógica substitutiva da escritura como uma tentativa de atenuar as falhas da 

memória, sendo, portanto, um remédio contra o esquecimento – um suplemento artificial à rememoração do sábio 

(SANTIAGO, 2001a).   
32 Quinet (2000/2008) localiza que existe uma inspiração heideggeriana na construção do conceito lacaniano de 

verdade. Portanto, “a verdade do inconsciente é tributária da linguagem, pois a descoberta do inconsciente 

(estruturado como uma linguagem) é a descoberta da verdade que está em jogo nos sonhos, nos lapsos, nos chistes 

e nos sintomas e que não deixa, no entanto, de continuar encoberta. O umbigo do sonho é um dos nomes do 

encobrimento estrutural da verdade, que é devido, em última instância, ao recalque originário. A verdade é não-

toda.” (QUINET, 2000/2008, p.125). 
33 A própria conceitualização da categoria do semblante refere-se àquilo que, apesar de apresentar-se como 

aparente, comporta sempre algo de verdadeiro. Portanto, se existe “álgebra do semblante”, ela só é apreensível 

no funcionamento do discurso, isto é, no “único aparelho por meio do qual designamos o que pertence ao real” 

(LACAN, 1971/2009, p. 27). Com efeito, a função da verdade só se inscreve no campo analítico sustentado pelo 

fato de que o gozo é um limite, o que significa que é possível aproximar-se dele sem atingi-lo. Dessa forma, só a 

aparelhagem do discurso pode captá-lo (o gozo) pela operação própria do semblante (SANTIAGO, 2001a). 
34 De acordo com Quinet (2006): “um dizer é aquilo que, não sendo propriamente da ordem da fala, funda um fato. 

Os discursos fundam fatos, que são os laços entre as pessoas. Uma clínica derivada dos discursos é uma clínica do 

fato, ou melhor, uma clínica do ato. A definição do ato, segundo Lacan, é um dizer que funda um fato” (p. 30, 

grifos do autor). 
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phármakon: “que se restringe à simples decifração da reversibilidade de sentido operada pelo 

phármakon”. (SANTIAGO, 2001a, p. 36). Com efeito, “na ótica lacaniana, a reversão de 

sentido, apreendida no efeito phármakon não pode se realizar sem a intervenção do fator real 

do gozo. A diversidade dos regimes de substituição tem seu fundamento no fato crucial da 

presença do gozo no real.” (SANTIAGO, 2001a, p. 36).  

Diante de tais delineamentos é necessário indagar: se há um obstáculo abismal entre a 

experiência da droga e a ficção literária, em que momento foi conferida significação à droga? 

Nota-se, portanto, como a ciência, em seu formalismo significante, se encarrega deste 

empreendimento redutor, já que em sua escritura “o simbólico está reduzido à marca da pura 

diferença”, determinando, por assim dizer, “a exclusão radical desse jogo de sentido do 

símbolo” (SANTIAGO, 2001a, p. 24). Dessa forma, portanto, “a ciência interrompe e fixa, à 

maneira de um ponto de estofo, a fuga ininterrupta do sentido, oriunda da droga na narrativa 

literária” (SANTIAGO, 2001a, p.24).  

No entanto, os desenvolvimentos freudianos propõem a hipótese de um teorema da 

droga. Dessa forma, “pode-se demonstrar esse teorema no terreno da elaboração psicanalítica 

do psiquismo, desde que se retire a droga de sua redutibilidade ao tóxico” (SANTIAGO, 2001a, 

p. 25). Isso decerto representa o avesso da proposta da ciência, na qual “a droga permanece 

confinada ao jogo da objetivação de sua realidade tóxica”, já que essa “realidade se encontra 

literalizada ou cifrada pelo formalismo simbólico”35 (SANTIAGO, 2001a, p. 25).  

Com efeito, surge no horizonte o papel fundamental atribuído pela psicanálise à 

mediação da linguagem. Com tal mediação, a psicanálise estabelece um teorema da droga que 

contraria de maneira decisiva a lógica científica redutora. Há explicitamente uma tensão entre 

a abordagem freudiana da toxicomania e a lógica objetivante da realidade da droga empreendida 

pelo discurso da ciência. Para a psicanálise nenhum segmento da realidade, tóxico ou não, tem 

existência em si, “trata-se, antes, de postular o efeito phármakon como elemento passível de 

valores diferentes dentro de uma economia de substituição no discurso, em oposição a toda 

exaltação do caráter inefável da droga” (SANTIAGO, 2001a, p.25, grifos do autor). 

O que a perspectiva psicanalítica defende de forma veemente consiste em considerar a 

relação que o sujeito – toxicômano ou não – mantém com a droga em seu efeito phármakon sob 

os percalços da linguagem. Portanto, “não é possível falar de uma relação imediata com uma 

realidade objetiva e exterior, quando o que está em questão, nessa relação, é o sujeito do 

inconsciente.” (SANTIAGO, 2001a, p. 26).  

                                                           
35 Desenvolveremos mais adiante a tese segundo a qual para “a ciência não há gozo no real” e, portanto, “é apenas 

ao preço da operação da exclusão do gozo que a ciência pode alojar um saber no real” (SANTIAGO, 2001a, p.10). 
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De certo modo, o que a psicanálise evoca é o ato toxicomaníaco, inerente ao sujeito 

consumidor – sempre atravessado pela linguagem. Esta consideração evidencia o efeito maior 

do significante que atua sobre o real do gozo, incidindo sobre o sujeito – que é libidinizado em 

seu corpo erógeno. Neste sentido, a operação phármakon remete a uma solução sintomática 

encontrada pelos toxicômanos, isto é, uma tentativa de dar conta do insuportável que comporta 

a angústia diante da castração, o que corresponde de certa forma a uma espécie de tratamento 

ao insuportável do gozo. 

 

A droga, na experiência toxicomaníaca, não tem relação com uma realidade tomada 

na sua totalidade (...), mas, ao contrário, com um fragmento escolhido dela. A droga 

do toxicômano atesta uma profunda subjetivação, já que sua realidade não é captada 

na manifestação espontânea de um objeto de necessidade, porém na forma de uma 

escolha forçada. (SANTIAGO, 2001a, p. 27). 

 

Então, é necessário lembrar, que na teoria psicanalítica a realidade da droga está sempre 

ligada à relação instituída pelo sujeito no ato do consumo, em uma aparelhagem de escritura36 

que no psiquismo determina sua mediação. Neste sentido, a própria estrutura da escolha dos 

objetos se refere a esse sistema de escritura na realização parcial da “satisfação” pulsional 

(SANTIAGO, 2001a). E dessa forma, Lacan (1969-70/1992), na formulação dos discursos 

como modos de aparelhamento do gozo, não deixa de notar a via estabelecida pelo sujeito no 

ordenamento da recuperação de fragmentos do gozo renunciado. Ou seja, Lacan (1968-

69/2008) evoca o chamado Um escritural, que pela via do traço notabiliza o próprio conceito 

de identificação. Portanto, seguindo a inspiração freudiana reconhece que: 

 

A repetição está ligada de maneira determinante a uma consequência que ele designa 

como o objeto perdido. Resumindo, trata-se essencialmente do fato de que o gozo é 

almejado num esforço de reencontro, e que só pode sê-lo ao ser reconhecido pelo 

efeito da marca. A própria marca introduz no gozo a alteração da qual resulta a perda. 

(p. 119). 

 

Vale lembrar que Lacan reitera que a entrada do sujeito na linguagem como 

representado pelo significante demonstra que nessa operação efetiva-se uma perda ligada ao 

conceito de objeto a, que o gênio de Freud postulou pela via da repetição. Dessa forma, “outra 

coisa surge no lugar do gozo, ou seja, o traço que o marca. Nada pode produzir-se aí sem que 

um objeto seja perdido.” (LACAN, 1968-69/2008, p. 21). 

                                                           
36 Sendo que “nenhum fragmento da realidade externa seja válido sem passar pelo crivo de um sistema de marcas, 

de um sistema de inscrições [Niederschriften], ilustrado pelo próprio Freud como uma espécie de aparelho de 

escritura.” (SANTIAGO, 2001a, p. 26).  
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Portanto, uma elaboração analítica sobre o fenômeno da toxicomania reconhece, sem 

dúvida, o apanágio da técnica de substituição que concerne ao ato toxicomaníaco. Com isso, o 

parâmetro norteador para estabelecer um teorema da droga consiste em fundamentar-se no 

papel decisivo da linguagem como uma espécie de núcleo abrangente a toda apreensão possível 

ou, dito de outro modo, de um envelope formal a toda manifestação sintomática.  

  

O fenômeno da droga somente se torna abordável na psicanálise caso se aceite sua 

inserção no interior dessa construção axiomática da relação conflituosa do sujeito com 

a realidade. Segundo essa visão, tal fenômeno não pode ser concebido, de maneira 

alguma, sob a ótica de um objeto da realidade exterior, dotado de propriedades 

intrínsecas, que poderiam, consequentemente, satisfazer certas necessidades do 

homem. (SANTIAGO, 2001a, p. 27). 

 

Por certo, essa via de postulação da droga como um fragmento escolhido da realidade é 

amplamente defendida pela psicanálise e não encontra ressonância no chamado critério 

sensualista desenvolvido no século XIX, que se propunha a definir os parâmetros pela via das 

amostras e descrições (detalhadas) da experiência com drogas – e com isso encontrar um 

fundamento último que totalizasse o campo do consumo. Com efeito, a abordagem analítica 

privilegia o tecido significante que constitui a consistência do objeto escolhido. Seja ele a droga, 

ou qualquer objeto externo, sempre traz em seu bojo a interpolação do lastro da linguagem que, 

como dito antes, é representado pelo sistema de escritura do psiquismo. Portanto, o aparelho 

sensorial não realiza um trabalho imediato de apreensão sensível dos objetos empíricos do 

mundo fenomênico, mas conta diretamente com a medição da linguagem (SANTIAGO, 2001a).   

 

1.2 O efeito psicoativo (transmutação tóxica) na era da ciência  

 

Indubitavelmente a toxicomania é um tema sempre presente na agenda da Saúde Mental, 

principalmente no que se refere às suas implicações para o laço social. De certa forma, o resgate 

histórico e, portanto, contextualizador, permite entender que tanto a droga quanto a toxicomania 

na contemporaneidade37 são efeitos de um discurso. Certamente, esse é o diagnóstico 

apresentado por Rivera-Largacha (2010), que entende que: 

 

A droga não é somente um conjunto de substâncias químicas cuja estrutura molecular 

é semelhante ou praticamente idêntica à de certos neurotransmissores que regulam o 

equilíbrio e as mudanças do sistema nervoso central. Da mesma forma, a toxicomania 

                                                           
37 A sociedade ocidental contemporânea, desde o fim do século XIX e início do século XX, produziu uma nova 

configuração da medicina, em uma estratégia de instrumentalizar o corpo. Neste contexto, surgem as figuras 

fascinantes da droga e do toxicômano (RIVERA-LARGACHA, 2010). 
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não é simplesmente um desequilíbrio radical das percepções e das reações do sistema 

nervoso central por uma exposição repetida do organismo aos efeitos dos 

psicotrópicos. (RIVERA-LARGACHA, 2010, p. 438, grifos nossos). 

 

Neste sentido, ambas são, antes, efeitos de um discurso. Esse cenário foi amplamente 

construído pela psicofarmacologia38, a qual, com a pretensão de ser um saber “científico”, 

fundamentou-se em uma técnica que procurava encontrar na química o núcleo de controle da 

mente. O final do século XIX e o início do século XX, então, promoveram avanços 

consideráveis, permitindo a síntese dos agentes psicotrópicos de determinadas plantas – por 

exemplo, o ópio e a coca (RIVERA-LARGACHA, 2010). 

Dessa forma, os desenvolvimentos no campo do positivismo também produziram efeitos 

em diferentes esferas da vida social: a intervenção da psicofarmacologia científica foi 

legitimada socialmente com a promessa de proporcionar bem-estar. O que acontece, portanto, 

é que as substâncias psicoativas perdem sua bagagem histórica, cultural e ritualística, 

convertendo-se em transformações discursivas de instrumentalização, administração e 

colonização dos corpos. Isto é, na promessa de fomentar não somente longevidade, mas também 

qualidade de vida. Porém, mais uma vez a ciência não consegue controlar as consequências de 

seus produtos, principalmente quando levamos em conta sua união estável com o capitalismo – 

deste descontrole surgem as formas de toxicomanias. 

Com efeito, a demanda de cura do público, endereçada aos pesquisadores e profissionais 

da saúde mental, fomentou a ilusão de que por meio de pesquisas avançadas sobre o 

funcionamento dos psicofármacos seria possível solucionar o mal-estar inerente ao ser falante. 

No entanto, o que fica imiscuído nessa operação é o desconhecimento total dos efeitos que esses 

produtos ocasionam no psiquismo (RIVERA-LARGACHA, 2010) 

Esse processo histórico, como já mencionado, engendrou as condições para o 

surgimento da droga e do toxicômano, como efeitos da copulação entre o discurso da ciência e 

o discurso capitalista39, dos quais a psiquiatria contemporânea é solidária. De acordo com 

Rivera-Largacha (2010), essas condições incidem em uma tripla redução no interior destas 

figuras.     

 

                                                           
38 Desde o final da década de 1940 e o início da década de 1950, se processou o desenvolvimento de uma 

psicofarmacologia chamada científica, cercada pelo ideário da manutenção da saúde e o fim do mal-estar 

(BIRMAN, 1998). 
39 O termo droga apresenta uma origem holandesa, droog, que designa os produtos secos do ultramar, como por 

exemplo, álcool, o tabaco, o café, o mate, o ópio, o cânhamo etc. Dessa forma, como resultado do modo de 

produção capitalista e das atividades comerciais na chamada expansão marítima, esses produtos com propriedades 

aditivas começaram a circular livremente entre os continentes, aumentando a demanda de consumo, bem como 

seu comércio (RIBEIRO, 2008).   
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Em primeiro lugar, o corpo é reduzido a um organismo uniformemente permeável às 

influências do químico. Em segundo lugar, o psicotrópico é reduzido a uma 

substância química estável cujos efeitos no ser humano seriam previsíveis e, portanto, 

os efeitos secundários não desejados seriam ignorados. Em terceiro lugar, o 

psiquismo é visto como um órgão psíquico que funcionaria de acordo com a mesma 

lógica de ação de um órgão físico [máquina]. (p. 440, grifos nossos). 

 

O que implica na exclusão do efeito de fascinação que a droga confere ao sujeito 

(usuário) no ato do consumo. Porém, a função metafórica do phármakon, antes excluída, retorna 

na figura do toxicômano.  

 

A contrapartida inevitável do aparecimento da droga no mercado do gozo é o ato 

toxicomaníaco. Em última análise, a droga e a toxicomania surgem como restos que 

decorrem das falhas que se abrem no saber provocadas pela própria ação da ciência. 

A realidade de uma e de outra forma toma corpo no trabalho de rejeição do 

conhecimento substancialista sobre o efeito phármakon (...). São produtos de uma 

descontinuidade no real, operada pela ciência, em todo conhecimento anterior, sobre 

o efeito phármakon. Descontinuidade que, afinal, decorre da foraclusão de qualquer 

verdade sobre o phármakon40 (...). A existência da toxicomania como efeito de 

discurso pressupõe o retorno da verdade do phármakon foracluída do discurso da 

ciência. Esse retorno faz-se sob a égide da transformação da relação do sujeito com o 

saber, sobre o fundo enigmático de um excedente de gozo. (SANTIAGO, 2001a, pp. 

60-61, grifos do autor). 

 

De acordo com a tese de Lacan (1966e/2001), a medicina moderna é a síntese de uma 

tensão dialética entre a antiga disciplina da matéria médica e uma disciplina positivista – que 

funda sua prática sobre o modelo epistemológico e metodológico do positivismo. Certamente, 

essa virada histórica do saber médico não surge sem expectativas, que no caso da medicina 

moderna consiste na invenção de mecanismos de medida e observação sistemática do corpo. 

Isto é, essa política do controle tem como objetivo central fundar uma medicina com bases na 

ciência empírica. Portanto, pretende atuar sobre aquilo que comporta de real os objetos para 

despojá-los de todo o mistério que os envolvem (RIVERA-LARGACHA, 2010). E com isso:  

 

Assistimos ao desenvolvimento da medicina tentando encontrar cada vez mais provas 

científicas para estabelecer essa relação na qual o sintoma remete a um significado 

único, generalizável, universal do qual se teria sua fórmula – sua fórmula real. É o que 

confere cientificidade à medicina, onde vamos encontrar o real da ciência do lado do 

sintoma: desde a prova de anatomia patológica até a fórmula matemática. Mas, na 

própria medicina, sabemos que isto nem sempre é encontrado, muito menos na 

psiquiatria. Há algo no corpo que resiste a ser totalmente apreendido pela ciência, pois 

o corpo não está desvinculado do inconsciente e da pulsão e seu real não corresponde 

ao real da ciência. (QUINET, 2000/2008, p.121). 

 

                                                           
40 Na investigação científica sobre as substâncias da natureza ocorre uma dissociação entre o saber e a verdade. 

Sendo que, para se produzir um saber sobre a ação das drogas, é necessário que a ciência foraclua a dimensão da 

verdade, o que traz consequências diretas sobre a abordagem da problemática do uso toxicomaníaco da droga 

(SANTIAGO, 2001a). 
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A finalidade é atuar sobre aquilo que o corpo comporta de real, mas, sem dúvida, não é 

o mesmo real de que trata a psicanálise. A medicina, portanto, torna-se um exemplo claro do 

casamento entre a ciência tecnológica e o capitalismo de mercado. Dito de outro modo, a prática 

médica, atualmente, recebe exigências impostas pelos centros de pesquisas para melhorar seu 

desempenho e eficácia, isto é, através do avanço das tecnociências há uma expansão dos 

instrumentos de intervenção que circulam pelo mercado (RIVERA-LARGACHA, 2010).  

Neste sentido, os agentes terapêuticos, sejam químicos ou biológicos, tornam-se os 

“melhores” instrumentos para intervir sobre o sintoma toxicomaníaco, principalmente quando 

este é apreendido pela alteração neuroquímica no Sistema de Recompensa cerebral. Com efeito, 

“os médicos são solicitados a controlar as operações necessárias à manutenção das diferentes 

funções do organismo.” (RIVERA-LARGACHA, 2010, p. 441). E assim, na proposta de 

fomentar a prescrição médica de determinadas substâncias tóxicas, a medicina, especialmente 

pelo viés da psiquiatria e da farmacologia, dedicou-se a classificar as diferentes reações 

provocadas pelas drogas no organismo humano. Então a medicina – e aqui se insere a psiquiatria 

contemporânea – torna-se refém do utilitarismo pragmático, que orienta suas ações em direção 

a soluções rápidas e pontuais frente à demanda de seu público. 

No entanto, não consideram que a própria demanda de cura apresentada pelo paciente 

pode revelar na dimensão do desejo o movimento de preservação e manutenção da doença. Dito 

em outras palavras, continuar gozando da mesma pelo fato de definitivamente existir uma falha 

estrutural entre a dimensão da demanda e a do desejo (LACAN, 1966e/2001). 

Com efeito, para Lacan (1966e/2001), o progresso das tecnociências na relação da 

medicina com o corpo – em suas novas técnicas de intervenção –, apresentam uma “falha 

epistemo-somática” (p. 8), pois fazem do corpo uma pura res extensa, transformando-o em uma 

substância suscetível de ser entendida na “simplicidade” orgânica de sua natureza, excluindo, 

portanto, sua dimensão de gozo. Com isso, o sujeito reduzido a organismo – pela 

instrumentalização da ciência moderna, em suas práticas de colonização do corpo –, exclui o 

real do gozo.  

Portanto, a prática médica fica subordinada às exigências de eficácia do mercado em 

direção às novas técnicas, manifestando e impondo com isso o excesso de segurança em relação 

aos instrumentos de intervenção sobre o corpo, tidos como objetivos e objetiváveis. O risco de 

aceitar tal imperativo, em detrimento do desejo dos pacientes, consiste em focar apenas a 

“manifestação fenomênica” do sintoma e ignorar totalmente o desejo inconsciente de conservar 

o gozo, que sempre se esconde por trás do sintoma, em seu sentido psíquico. 
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A psicanálise, por outro lado, faz resistência e subverte esse modus operandi da 

psiquiatria contemporânea no que ela apresenta de submissão à lógica capitalista. Certamente, 

a droga e a toxicomania surgem no espaço vazio que deixa a ignorância do gozo do corpo 

(RIVERA-LARGACHA, 2010).  

Apesar de a psiquiatria positivista apresentar essa particularidade decisiva, isto é, 

almejar a “pura objetividade”, acaba por confundir o corpo com o organismo, tomando assim a 

toxicomania pela determinação estritamente neurobiológica. E neste sentido, limita-se a tratar 

o sintoma pela resposta química, silenciando o sujeito do desejo inconsciente. No entanto, sabe-

se por intermédio da psicanálise que o corpo marcado pelo significante é anterior ao organismo, 

principalmente no transbordamento do gozo. A psicanálise privilegia, no tratamento analítico, 

o manejo da transferência e a ética do desejo.  

De certa forma, a psiquiatria contemporânea estabelece como preocupação central do 

tratamento a eliminação do sintoma – que é entendido em uma concepção estritamente 

organicista. Sua intervenção está dirigida à supressão de todo estado de tensão no organismo, 

mas a essas ações que procuram silenciar o corpo, retorna os efeitos do corpo sintomático que 

resiste à domesticação do discurso – o real do gozo que incide sobre o corpo. Com efeito, “é na 

origem desse princípio axiomático, segundo o qual o gozo é um real que encerra sempre essa 

vertente do mal, que se coloca o teorema freudiano acerca do uso da droga como uma 

construção substitutiva.” (SANTIAGO, 2001a, p.37, grifos do autor). Neste sentido, o uso de 

drogas é sintomático, em seu caráter de defesa, como técnica substitutiva ou como tratamento 

possível contra o aspecto estruturalmente desarmônico do gozo do corpo (SANTIAGO, 2001a).  

A crítica de Lacan (1966e/2001) sobre o intervencionismo da ciência sobre o corpo 

encontra, em seu auspício premonitório, o que seriam os desdobramentos contemporâneos 

sobre a temática das diversas toxicomanias. Ou seja: 

 

A materialização do efeito real da ciência sobre o corpo, no caso do uso destas 

substâncias tóxicas, torna-se objeto de uma hipótese que se inscreve no horizonte da 

chamada dimensão ética do gozo. Abordar a toxicomania sob o ponto de vista ético 

do gozo do corpo, leva, certamente, a concebê-la como um modo particular de 

satisfação, distinto da dependência biológica própria de toda concepção repreensiva 

do problema. (SANTIAGO, 2001b, p. 1). 

 

Sem dúvida, essa questão localiza-se no modus operandi que faz do uso abusivo, no 

interior da racionalidade diagnóstica – estritamente biomédica e comportamentalista –, o 

fundamento de um quadro de dependência química. Isto é, em uma intervenção, que mesmo 

suplantando o moralismo do século XIX, ainda se notabiliza pela estratégia repreensiva da 

problemática. No entanto, certamente, o pior consiste em não considerar o essencial presente 
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na economia libidinal do sujeito toxicômano. Como Santiago (2001a) observa, “esse modo de 

satisfação que cativa certos sujeitos é considerado uma tentativa de enfrentar as perturbações 

do gozo do corpo. Diante do corpo inseparável do gozo, a toxicomania poderia, talvez, ser vista 

como um mais-gozar particular, correlativo a uma mudança operada, pela ciência, no Outro.” 

(p. 153).  

É preciso, portanto, para um questionamento mais rigoroso, cotejar a problemática em 

voga pela intrusão da ciência no domínio das substâncias da natureza. Sendo que o discurso 

científico promove-se por um dito avanço, que procura, por um lado, estabelecer um saber e, 

por outro, um domínio sobre a natureza. Ou seja, pretende realizar, em sua totalidade, uma 

coleta “das informações sobre o mundo exterior”41.  “De fato, a formalização das qualidades 

tóxicas das substâncias da natureza resulta da conjunção de uma série de condições 

determinadas por uma etapa específica da história da ciência.” (SANTIAGO, 2001a, p.18). No 

entanto, essa tendência conduz para o excesso e extrapolação, já que a ciência demonstra uma 

dificuldade em manter a concepção da droga nos limites de uma “investigação da natureza”.  

 

A noção da droga assimilada a seus componentes tóxicos e às suas consequências no 

organismo acarreta inevitável consideração do fato toxicomaníaco “de forma 

puramente policial”. Além disso, é necessário levar em conta que, para Lacan, o 

privilégio atribuído, pela ciência, às propriedades tóxicas da droga depende, 

essencialmente, da ordem do contingente. (SANTIAGO, 2001a, p.18). 

 

Com efeito, o processo de escamoteamento, e, por vezes, de exclusão da dimensão ética 

do gozo do corpo, leva Lacan (1966e/2001) a afirmar que a toxicomania só pode receber uma 

definição puramente policial. O corpo, porém, é apresentado, pelo menos na visão psicanalítica, 

em sua modalidade de gozo, o que na toxicomania implica, além da compreensão do uso 

propriamente dito, também na consideração da incidência no corpo dos efeitos do discurso da 

ciência.  

Em virtude de um deslizamento histórico no espaço jurídico, se exprime, de maneira 

considerável, uma tentativa de impor um enquadre médico-penal e isto sob a rubrica das 

disposições legislativas acerca da nocividade do abuso de drogas. Esse momento ocorre no 

interior da relação entre a ciência e a droga. Afinal, “dessa presença determinante do discurso 

da ciência, deriva o traço de ‘repressão policial’, característico da droga na atualidade. E, 

                                                           
41 Expressão cunhada por Lacan no artigo “O lugar da psicanálise na medicina” (LACAN, 1966e/2001, p. 8). Neste 

texto, Lacan se pergunta quais seriam as consequências, no âmbito policial e médico, caso estivéssemos em posse 

de um produto que nos permitisse recolher informações sobre o mundo exterior.  
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justamente, a maior ambição da ordem jurídica é a de regulamentar o uso abusivo da droga, 

circunscrevendo-o, em certos casos, às fronteiras do útil.” (SANTIAGO, 2001a, p.19, grifos do 

autor).           

Em sua radicalidade jurídica, o usufruto de um bem qualquer regulamenta uma relação 

com o gozo. Diante da abordagem lacaniana, a terminologia implica uma torção significativa, 

evocando o transbordamento do útil, o que remonta a uma instância negativa: isto é, “o gozo é 

aquilo que não serve para nada” (LACAN, 1972-73/2008, p.11). 

Neste sentido, Santiago (2001a) localiza uma sutileza que aproxima o próprio elemento 

essencial da ordem jurídica, o usufruto, com a base das condições de produção da categoria 

toxicomaníaca, e isto sob a premissa da interdição do gozo no abuso de drogas. O fato de a 

ciência promover esse encaminhamento da problemática do uso toxicomaníaco, ou seja, de:  

 

(...) promover a assimilação unilateral da droga a um fator tóxico engendra a crença 

generalizada de que a droga habita a natureza. As descobertas científicas das 

qualidades tóxicas não se realizam sem provocar a convicção de que a droga constitui, 

em si mesma, uma realidade pré-discursiva. Assim, desde sempre, antes mesmo de 

ser descoberta, ela existiria potencialmente na natureza e precederia a própria 

incidência da linguagem. (SANTIAGO, 2001a, p.19). 

 

Portanto, o ponto de vista da ciência em sua pretensa supremacia confere uma 

anterioridade pré-discursiva à questão da droga – considerada como um fator tóxico –, ou seja, 

uma fonte emanada da natureza. Com isso, a ciência, pelo “puro” formalismo significante, 

opera uma degradação tóxica no fenômeno droga. No entanto, a psicanálise questiona tal visão, 

propondo, antes, que a droga não pode ser reduzida a uma substância tóxica.  

Com efeito, a psicanálise procura interrogar o fenômeno da droga em um contexto 

discursivo que pode incluir tanto a ciência quanto outras modalidades discursivas que, 

diferentemente daquela, conclamam a dimensão da verdade. Nesse caso específico, a lei do 

discurso, dentro do vernáculo da linguagem no ordenamento do laço social, implica tanto o uso 

da droga quanto a experiência toxicomaníaca. Com isso, quando a psicanálise pondera sobre a 

verdade do tóxico e da droga no plano da linguagem, defende que: 

 

(...) não há droga na natureza, tal como a ciência faz crer. Isso quer dizer que não há 

noção de droga que não seja relativa ao contexto discursivo no qual ela se enuncia. A 

existência do elemento tóxico nos venenos naturais ou artificiais (...) não é suficiente 

para definir a droga. No campo analítico, qualquer estudo do problema do uso da 

droga deve começar pelo fato de que planta, raiz, até mesmo tal substância produzida 

pela análise ou pela síntese química são, enquanto tais, passíveis do empreendimento 

da linguagem e, consequentemente, suscetíveis de diferentes modalidades de efeitos 

de sentido, no plano do saber. (SANTIAGO, 2001a, pp.19-20). 
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Nesta perspectiva, é o discurso que nos intervalos do saber configura uma resposta 

àquilo que é do real, estando, assim, em condições de captar as implicações da verdadeira 

polissemia de sentidos produzida pela droga. Desse modo, Santiago (2001a) defende que “é a 

concepção lacaniana do discurso que torna possível a detecção dos determinantes essenciais 

desses efeitos, pois supõe a interferência, neles, do real do gozo” (p. 20). Sendo, com isso, 

considerado o “ponto inacessível da relação do sujeito com a droga.” (pp.20-21). Com efeito, 

“é possível tratar o problema da droga para além dos efeitos de significação, incluindo, 

evidentemente, o chamado campo lacaniano do gozo.” (p. 21). 

No entanto, as modificações estabelecidas no campo da ciência fomentaram uma 

transmutação tóxica no efeito phármakon. Dito de outro modo, o efeito phármakon, na era da 

ciência moderna, torna-se droga (tóxico). É, portanto, considerada um fenômeno passível de 

intervenção tecno-científica. 

 

Segundo esse ponto de vista, tal trabalho exercita-se ao se refletir sobre o laço 

existente entre o discurso da ciência e o advento do ato toxicomaníaco. Trata-se, 

precisamente, de mostrar até que ponto a operação de redução de sentido, efetuada 

pela causa formal da ciência, acha-se na origem da prática de certos produtos – como 

é o caso da droga –, enquanto um modo de tratamento do gozo correlato do corpo. 

(SANTIAGO, 2001a, p. 13, grifos do autor).  

 

Nesse contexto é que a contribuição de Lacan é essencial, pois permite pensar os 

desdobramentos do surgimento da ciência moderna para além da “pura objetividade” como o 

lócus do pensamento científico. O surgimento do sujeito da ciência é o correlato imediato dessa 

mutação decisiva, operando, assim, uma descontinuidade na própria posição da subjetividade 

moderna. Dessa forma, esse movimento exerce “uma modulação temporal efetiva na relação 

do homem com o efeito phármakon. Sem dúvida, não é fortuito que a droga possa ser pensada, 

agora, como um produto da modernidade, a partir da formulação lacaniana do sujeito da 

ciência.” (SANTIAGO, 2001a, p. 51). Com efeito, tanto a droga quanto a toxicomania surgem, 

definitivamente, e vale repetir, como efeitos discursivos na era da ciência.  

 

A droga do toxicômano torna-se o produto pago por seu verdadeiro preço de saber, 

segundo as regras e as normas constituídas no mercado da ciência pelo novo 

utilitarismo. O valor de gozo da droga define-se, portanto, como excedente da 

renúncia ao gozo do sentido, operada pelo sujeito da ciência nas formas tradicionais 

de conhecimento do phármakon. (SANTIAGO, 2001a, p. 62). 

 

Tal procedimento indica a correlação do efeito phármakon com o discurso da ciência, 

especialmente no campo da química, da farmácia e da medicina. O que se efetivou foi uma 

degradação do efeito phármakon em sua forma vegetal, já que a maioria dos produtos químicos 
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são fabricados a partir da extração de substâncias elementares das espécies botânicas em seu 

composto químico. Esse cenário constituído está relacionado não apenas à descoberta de um 

número considerável de substâncias na natureza, mas também com a efetivação de uma razão 

redutora do saber anterior, exercendo uma ruptura, ou descontinuidade, na tradição de um saber 

constituído sobre a natureza – por exemplo, o saber alquímico (SANTIAGO, 2001a). 

É precisamente na contraposição notável entre uma técnica da prova, característica da 

ciência moderna, e uma técnica da persuasão, numa concepção mística da natureza, que se 

funda uma nova apropriação do efeito phármakon na era da ciência. Sendo que, anteriormente, 

“o phármakon, no mundo das marcas42, encontra-se, enquanto signo, aberto à significação 

produzida por um sujeito idêntico a seu saber, um sujeito que traz em si a carga do saber.” 

(SANTIAGO, 2001a, p. 54).          

Com isso, as substâncias tóxicas encerram o vulto misterioso, essencial para o sábio 

hermeneuta, que estabelecia uma relação de contiguidade com o saber inerente ao efeito 

phármakon. Daí a designação de tais substâncias, no mundo das marcas, indicarem uma espécie 

de substância-signo, ou seja, ainda não eram consideradas como significantes presentes na 

natureza. Santiago (2001a) completa o raciocínio observando que: 

 

Entre o alquimista e o phármakon, existem os traços marcantes da conaturalidade e 

da complementaridade, considerados como prévios a toda perspectiva do 

conhecimento clássico, visto que se originam na relação simétrica entre o sujeito e o 

objeto. A relação possível entre o alquimista e seu objeto de conhecimento constitui-

se segundo o princípio da evolução das substâncias. Para a intuição alquímica, essas 

substâncias-signos existem na instabilidade do universo, em diversos graus de pureza. 

(p. 54).  

 

Nesta perspectiva, a única relação aproximativa do efeito phármakon, no saber 

alquímico e no formalismo da ciência moderna, situa-se, enquanto práxis, na pertinência de 

tratar o real pelo simbólico. 

 

Com efeito, Lacan sugere que, no caso da práxis alquímica, se trata de uma 

experiência mística, uma experiência que comporta sempre a dimensão do inefável. 

Essa experiência exige, por sua vez, a contrapartida de um complemento 

transcendente, que haja no nível do saber, de um complemento que funcione como 

Outro, que dê a garantia da revelação última da verdade. Assim, o alquimista 

confronta-se com o imperativo de uma experiência de ascese subjetiva, de purificação 

de sua alma, para ter acesso à verdade, que reside no Outro transcendente. O acesso à 

verdade do phármakon está condicionado por um Outro, que pode enganar o sujeito 

do conhecimento. (SANTIAGO, 2001a, p. 55). 

                                                           
42 Aqui Santiago (2001a) recorre a Michel Foucault, em As palavras e as coisas, no entendimento de que o mundo 

das marcas pode ser entendido como a configuração mais geral da episteme do século XVI, ou seja, o mundo do 

saber marcado pela similitude ou pela contiguidade do sujeito com o saber. 
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O saber alquímico, portanto, evoca o problema da verdade inerente ao Outro 

transcendente, uma vez que anteriormente o conhecimento de uma substância residia numa 

experiência mística. No entanto, o discurso da ciência, pelo contrário, procura foracluir a 

dimensão da verdade do efeito phármakon. Dito isso, vale lembrar como os métodos modernos 

de pesquisa e de análise, no campo da química, transformam as substâncias tóxicas em 

significantes na natureza, deixando, assim, de serem signos abertos à interpretação do sábio. Na 

verdade, ocorre um deslocamento decisivo na química moderna, que em seu formalismo opõe-

se à tendência substancialista das qualidades intrínsecas. E, “assim, repousa sobre esse novo 

racionalismo químico a possibilidade de se expressar o efeito phármakon a partir do mecanismo 

de ação de várias substâncias.” (SANTIAGO, 2001a, p. 56).                

Dessa forma, Santiago (2001a) propõe que Lacan localiza os postulados da ciência – e 

no caso especificado aqui, da farmacologia –, pela modalidade da causa formal, que se coloca 

definitivamente para “captar a presença das substâncias químicas, na natureza, como 

significantes.” (p. 57). A virada significativa da apreensão possível das substâncias não ocorre 

sem desdobramentos: se por um lado o sujeito do conhecimento é substituído pelo sujeito da 

ciência, por outro lado nesse “novo modo de apreensão do real pelo saber científico da química, 

cada substância acaba por existir em relação a outras, numa série que culmina com a tabela de 

Mendeleiev” (p. 57). 

O ideal da ciência no trato das substâncias visa, claramente, a exclusão de qualquer 

simbolismo que remeta a saberes anteriores, como por exemplo o substancialismo alquímico. 

É, portanto, decisiva a passagem da alquimia para a química. 

Desse modo, a tradição do sujeito moderno inaugurada pelo cogito cartesiano, lança luz 

sobre o enigma obscuro da contiguidade do saber humano. Com isso, é evidente o longo 

processo iniciado no século XVII, que sob configurações diversas culminou na “foraclusão de 

todo o sujeito que encarna a verdade tomada como homóloga a um saber sobre a significação. 

Ocorre, portanto, na operação do saber científico, uma foraclusão do sujeito das profundezas 

tal como ele aparece, por exemplo, no caso da experiência alquímica.” (SANTIAGO, 2001a, p. 

58). 

Portanto, o deslocamento no campo do saber, do chamado formalismo lógico na era da 

ciência, procura “cifrar as substâncias”, fazendo, assim, incidir seu “aparecimento no real”, 

pela via exclusivista do cálculo e da combinatória, já que “a substância química se decompõe 

como um algoritmo, inteiramente desprovido de significações.” (SANTIAGO, 2001a, p. 58). 

Com efeito, esse movimento relega para segundo plano a possibilidade de marcar a 

experiência pelo saber inerente – mesmo sob a rubrica do inefável –, o que evidencia uma 



51 
 

tendência “maior de cifrar o real por algoritmos” através do método empírico do cálculo. A 

finalidade, por vezes, é a ordenação das substâncias em tabelas equacionadas, antes 

desconhecidas em suas propriedades químicas. Dessa forma, “a ciência na sua ambição, procura 

construir uma substância normalizada, uma substância sem acidentes. Nesta perspectiva, as 

substâncias químicas concernem à realização não simplesmente de uma experiência, mas, antes 

de tudo, de um saber fixado e estabilizado na forma do algoritmo.” (SANTIAGO, 2001a, pp. 

58-59). 

Então, a radicalidade dos efeitos da ciência na apropriação dos fenômenos da natureza, 

inclusive das substâncias com propriedades extremamente naturais – que são decompostas em 

seus elementos e componentes químicos –, remete os olhares à incidência do real nessa 

realidade fenomênica. E neste sentido, Santiago (2001a) sugere que “a ciência cria o real, já 

que seu trabalho de formalização acaba por apreender um saber que passa a existir no real. Um 

saber que na sua intromissão no próprio modo de funcionamento das coisas no mundo, chega a 

produzir mudanças no real.” (p. 59).           

Neste sentido, a laboriosa pesquisa científica se fundamenta em um trabalho de 

cifragem, “que impõe a renúncia a todo o gozo de sentido próprio do saber das marcas do século 

XVI” (SANTIAGO, 2001a, p. 59). E o próprio efeito phármakon sofre um deslocamento, 

correlativo de uma transmutação tóxica, já que sua bagagem histórica é esvaziada de todo o 

sentido possível. No entanto, tal efeito torna-se um objeto, que de certo modo é o “alvo do uso 

toxicomaníaco por certos sujeitos (...). O fenômeno da droga, tal como é conhecido hoje, 

encarna o retorno desse efeito de sentido sob a forma enigmática do gozo, resto da operação do 

cálculo do sujeito da ciência” (SANTIAGO, 2001a, p. 59). 

Assim, a droga se torna a droga do toxicômano, a partir do momento em que a ciência 

estabelece uma união estável com o capitalismo, e daí com o advento da psicofarmacologia. 

Dessa forma, decompõem as substâncias da natureza em letras e não mais em signos, o que 

impõe a renúncia a todo gozo de sentido43, esvaziando, assim, toda a tradição dos saberes 

anteriores – e através de pesquisas sobre a química corporal engendra instrumentos e técnicas 

para colonizar o corpo, reduzindo-o a mero organismo.  

 

A droga, com a ciência, tornou-se um tóxico. Hoje, a compreensão de todo fenômeno 

que a envolve exige a prévia identificação da natureza tóxica de seus componentes. 

As propriedades tóxicas derivadas do trabalho de “literalização”44 das substâncias da 

                                                           
43 O discurso da ciência, portanto, se desenvolve na suposição de que existe saber no real, mas, no entanto, recusa 

aceitar que também haja gozo (SANTIAGO, 2001a). 
44  Nesta pesquisa, a expressão literalização refere-se ao encontro que se fez entre o saber científico e o fenômeno 

da droga. 
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natureza impõem-se, na verdade, como um absoluto para toda pretensão de definição 

da droga. O signo da apropriação desse fragmento da realidade pela ciência traduz-se, 

imediatamente, pela delimitação, no interior da química e da farmacologia, de uma 

área de pesquisas especializadas, estritamente experimentais, que é a toxicologia (...). 

O princípio de orientação desse ramo do saber científico resume-se na análise das 

modalidades do mecanismo de ação dos tóxicos e dos venenos, segundo suas 

propriedades físicas, químicas e biológicas. Seu programa preconiza o 

estabelecimento de princípios ativos das substâncias, de sorte que se possa distinguir, 

de maneira objetiva, a dosagem letal de um tóxico. Trabalhar com a noção empírica 

de intoxicação implica a delimitação dos graus de nocividade de uma substância 

tóxica no organismo e do conjunto de distúrbios dela resultantes. (SANTIAGO, 

2001a, p.18, grifos do autor). 

 

Isso, de certa forma, implica em denunciar que a ciência está apta a reconhecer aquilo 

de que ela é capaz, mas não está preparada a reconhecer aquilo que ela engendra, isto é, o que 

ela quer enquanto discurso – como forma de saber –, que assume poderes no plano do laço 

social e que incide no uso que o toxicômano faz da droga – que é decomposta em substâncias, 

com seus respectivos graus de toxicidade e efeitos sobre os corpos. São as chamadas substâncias 

repertoriadas pela ciência que circulam no mercado como um novo bem de consumo, mesmo 

sendo caracterizada pela inutilidade.   

 

Nesse processo, há, no mercado do gozo, a circulação de um outro tipo de bem: a 

droga. Esse novo bem de consumo surge não apenas das trocas operadas no mercado 

capitalista, mas também do valor paradoxal do gozo – paradoxal no que, por sua 

própria natureza, este encarna do atributo singular da inutilidade, ou seja, ‘o que não 

serve para nada’. A droga acaba existindo como resto, como excedente de gozo. Mais 

precisamente, pode-se atribuir à droga, na modernidade, o estatuto de um mais-de-

gozar particular, que se mantém ligado a um produto do mercado capitalista. 

(SANTIAGO, 2001a, pp. 59-60, grifos do autor). 

 

Com isso, a toxicomania na era da ciência passa a ser designada, por um lado, a partir 

do “retorno intempestivo da natureza venenosa do objeto droga no discurso da medicina 

científica” (RIVERA-LARGACHA, 2010, p. 444), e isso, pela via do “surgimento de estados 

patológicos ligados ao consumo de psicotrópicos” (RIVERA-LARGACHA, 2010, 444). E por 

outro lado, como “o retorno daquilo que foi ignorado e desalojado no século XIX pela ilusão 

do controle médico penal da prescrição” (RIVERA-LARGACHA, 2010, 444). Ainda assim, 

diante desse cenário, existe uma sombra nebulosa sobre a conceituação da droga e da 

toxicomania que surgem “como categorias científicas com o objetivo de descrever o retorno do 

aspecto venenoso dos psicotrópicos” (RIVERA-LARGACHA, 2010, 444). Desta forma, é 

outorgada autoridade ao dispositivo médico-penal, ou seja, um controle absoluto de 

administração pela marca da prescrição. No entanto, esse duplo retorno:  
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(...) não provém de um estudo rigoroso dos fatos que suporia a metodologia das 

ciências. De fato, no século XIX e no início do século XX, frente à incoerência e à 

variabilidade dos resultados obtidos pelas pesquisas empíricas referentes aos possíveis 

efeitos patológicos dos psicotrópicos, a solução da medicina científica em acordo com 

o sistema penal policial foi a de estabelecer uma classificação arbitrária entre as 

drogas legais e as drogas ilegais. (RIVERA-LARGACHA, 2010, p. 444).   

 

Essa classificação traz em seu bojo tanto concepções cientificistas quanto ideológicas – 

de cunho religioso-político –, que cabem bem a determinadas intervenções político-

administrativas, pretendendo, assim, realizar uma purificação higienizante. Este contexto foi 

muito desenvolvido na época da lei seca nos EUA. Sendo que “a classificação arbitrária das 

drogas em legais e ilegais repousa sobre a legitimação da experiência de embriaguês. A história 

contemporânea fez com que essa legitimação fosse outorgada por um sistema médico-penal” 

(RIVERA-LARGACHA, 2010, p. 444).    

Então, surge no interior de um debate incipiente e não aprofundado uma espécie de 

tensão maniqueísta, fundamentado por um lado, pela psicofarmacologia, que se constitui como 

“um saber suscetível de ser vendido no mercado”. Por outro lado, “o saber das experiências 

individuais de autoprescrição é condenado e declarado ilegítimo” (RIVERA-LARGACHA, 

2010, p. 444). Claramente o argumento utilizado é quase que inquestionável, por sua dita 

“observação empírica”, postulando que uma prática do uso de drogas quando exercida pela 

modalidade da autoprescrição pode se transformar em uso compulsivo. Isto, portanto, acaba por 

se tornar um fato irredutível que confere autoridade ao “cientista”, ao “jurista”, e por que não 

ao “capitalista”.   

Nesta perspectiva, Jésus Santiago evoca o esforço de L. Lewin45 em realizar o que 

provavelmente foi a primeira taxonomia dos “estados de conhecimento” da droga. 

Reconhecidamente os primórdios da chamada classificação das drogas em cinco grandes 

famílias: “Excitantia, Inebriantia, Euphorica, Hypnotica e Phantastica” (SANTIAGO, 2001a, 

p.199). Portanto, esse movimento de descobrir, enumerar e catalogar sempre foi uma tendência 

da ciência em sua apreensão da droga, entendida acima de tudo como um elemento tóxico da 

natureza.    

 

Consequentemente, não é o caso, para a psicanálise, de tratar a toxicomania com base 

num catálogo de drogas, que as ordenaria segundo o mito de necessidades puras. 

Desde o advento da psicofarmacologia moderna, vê-se constituir-se, de tempos em 

tempos, o programa idílico do estabelecimento de uma classificação dos espíritos das 

drogas. Grosso modo, esse programa visa àquilo que se poderia designar como as 

propriedades subjetivas intrínsecas às substâncias narcóticas, suscetíveis de limitar a 

                                                           
45 L. Lewin um farmacólogo alemão que, no início do século XX, foi considerado pioneiro no empreendimento de 

classificar os efeitos psicoativos de diferentes drogas.  
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satisfação encontrada pelo indivíduo. Para esse gênero de investigações, a extrema 

variabilidade dos efeitos das drogas pode estar ligada à diversidade das reações 

individuais do consumidor. Nesse caso, a ambição da ciência seria a de apoderar-se 

de critérios necessários e invariáveis para explicar a satisfação extraída das drogas. 

Essa tendência do saber científico em vedar as particularidades do sujeito envolvido 

com a droga desfaz-se diante do simples testemunho de um toxicômano decidido a 

registrar sua experiência. (SANTIAGO, 2001a, p. 28, grifos do autor). 

 

Quanto a esse ponto, o recorte de um caso clínico apresentado por Rivera-Largacha 

(2010) pode servir para exemplificar a questão. Trata-se de uma pesquisa clínica sobre 

toxicomania, na qual um participante relata a intricada relação do sujeito toxicômano com o 

Outro do social – expresso, aqui, nas práticas de intervenção médico-assistencial. O sujeito de 

20 anos identificado por Thibault propõe duas modalidades de toxicômano:  

 

(...) o tóxico-legal seria um toxicômano que cedeu seu corpo às imposições de um 

sistema médico-penal que pretende regularizar sua prática de intoxicação. Por outro 

lado, esse jovem de 20 anos assinala a categoria petit tox en manque (pequeno 

toxicômano em abstinência), referindo-se ao toxicômano trancado pela dor e pela 

afecção da falta da substância da qual depende. (RIVERA-LARGACHA, 2010, p. 

446, grifos da autora).  

 

Nota-se, com isso, como diante das intervenções médico-jurídicas, que se propõem a 

domesticar o corpo, insurge-se o gozo em sua resistência de ser delimitado – a figura pertinente 

aqui é o transbordamento do gozo do corpo. E, portanto, essa política do controle e da 

administração implica uma ameaça ao sujeito do desejo. Esse cenário clínico apresenta 

claramente uma tensão entre o toxicômano (o consumidor) e o Outro do social (as instituições 

de assistência médico-penal). O que Thibault destaca são: 

 

As profundas incoerências que percebe no Outro do social em relação aos sistemas de 

vigilância e controle do uso das drogas. Ele se queixa de que esse Outro do social, que 

parece não saber como lidar com o gozo transbordante, ameaça destruir os sujeitos 

que, como Thibault, sofrem de seu laço com as drogas. (RIVERA-LARGACHA, 

2010, p. 446).     

 

O sistema de vigilância e controle social, em seu emaranhado tecno-científico, produz 

um a mais de determinação sobre o drama do sujeito toxicômano. E aqui se notabiliza o mais 

profundo desse paradoxo: ou seja, tratar uma condição que tem por estrutura a determinação 

(significante) e sua correlata indeterminação (as modalidades de gozo), com um a mais de 

determinação, a saber, as práticas de controle, instrumentalização e colonização do corpo do 

toxicômano. 

Então, apresenta-se para o sujeito, sob a rubrica da legalidade, a intervenção 

psicofarmacológica que, no entanto, encobre o poder de controle imiscuído nessa prática. Isto 
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é, “frente aos estados de angústia, esses sujeitos parecem ter encontrado, no recurso às drogas, 

uma solução parcial e temporal para controlar e lidar com aquilo impossível de controlar, pela 

via de um saber legitimado pelo Outro do social.” (RIVERA-LARGACHA, 2010, p. 447). 

Neste contexto, uma interpretação possível, mesmo que radical, configura o toxicômano 

como um pesquisador “guiado de forma inábil pelos princípios da ciência empírica”, até mesmo 

estabelecendo um “compromisso forte com a busca do saber e da verdade contida no uso da 

droga” (RIVERA-LARGACHA, 2010, pp.447-448). E tal como um cientista, busca “uma 

verdade a respeito de um objeto particular, o saber sobre si mesmo. Servindo-se do seu corpo 

como terreno de pesquisa e como laboratório, e fazendo da droga seu instrumento de 

intervenção” (RIVERA-LARGACHA, 2010, pp.447-448).   

Com isso, concordamos com os postulados sobre a operação phármakon, no que 

comporta do efeito de fascinação atribuído à droga, ou seja, àquilo que ainda resiste ao processo 

de toxificação produzido pelo advento da psicofarmacologia e da atual ascensão das 

neurociências. Dito de outro modo, para além da determinação do efeito psicoativo do tóxico, 

há a indeterminação do efeito de fascinação da operação phármakon inerente à droga. 

Ainda nesta perspectiva, o psicanalista Pierre Bruno (2010) localiza uma experiência 

não-toda submetida ao campo simbólico, em que o sujeito toca em “pontas do real”. Ou seja, 

ao recuperar o que Catherine Millot46 em seu livro menciona dos experimentos do poeta Henri 

Michaux, no exato momento em que um sujeito se propõe a relatar o que vivenciou sob o efeito 

de drogas.  

  

Ora, quando este coloca-se no lugar, conforme um procedimento deliberado, no modo 

de acolher uma experiência que havia sido provocada pela ingestão de drogas, não se 

limita a fazer, a posteriori, o testemunho do que havia experimentado mediante uma 

descrição. Coloca-se na posição de produzir, em tempo real da experimentação, os 

grafemas dos quais o não-simbolizável do vivido “se escreve” curto-circuitando a 

linguagem. Graças a esta posição de sismógrafo vivo espera ampliar o saber além das 

fronteiras que delimitam o campo simbólico da linguagem. (BRUNO, 2010, p. 274, 

tradução nossa47). 

 

Por uma outra via – diferente da que foi relatada por Henri Michaux –, o que cintila nos 

relatos apaixonados de William Burroughs (1961/2013), é uma curiosa combinação entre a 

                                                           
46 MILLOT, C. Abîmes ordinaires. Paris: Éditions Gallimard, 2001.  
47 “Or, quand celui-ci met en place, selon une procédure délibérée, ce mode d’accueil d’une expérience qui aura 

été provoquée par la prise de drogues, il ne s’en tient pas à en faire, après coup, témoignage, au moyen d’une 

description de ce qu’il a éprouvé. Il se met en position de produire, dans le temps réel de l’expérimentation, les 

graphèmes dans lesquels le non-symbolisable de l’éprouvé “s’écrit” en court-circuit du langage. C’est grâce à cette 

position de sismographe vivant qu’il espère élargir le savoir au-delà des frontières qui détourent le champ du 

symbolique langagier” (BRUNO, 2010, p. 274).     
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infância pacífica e uma juventude exploratória, que se apresenta como se fosse uma personagem 

e seu duplo. E talvez seja exatamente isso que salta aos olhos do leitor, ao mergulhar em sua 

trajetória até se tornar um junk48. Nota-se o caráter muitas vezes anedótico com que ele relata 

o intercurso imaginário com a droga, em especial ao expressar que seu desejo pelo ópio emerge, 

exatamente, quando ouve uma emprega divagar, que sob o seu efeito, é possível vivenciar os 

mais lindos sonhos no leito macio de Morfeu. Com efeito, surge no horizonte a grande imagem 

da borboleta que enfrenta os árduos estágios para romper o casulo e tornar-se livre – com todas 

as objeções possíveis que comporta a margem de liberdade para os seres falantes inseridos na 

determinação da linguagem. A infância dentro do “casulo” permitiu que a asfixia vivenciada 

numa rotina de vida monótona despertasse o movimento de pequenas rupturas pela via da 

transgressão, principalmente por que Burroughs se considerava “um doente imaginário 

crônico”. De certa forma, essas aventuras trouxeram alguma cor para sua infância cinza, isto é, 

provavelmente foi o auspício do que seria sua vereda trilhada no futuro da vida adulta. Com 

isso, aprende a equação notória do viciado. Em suas palavras: “aprendi a equação junk. Droga 

pesada não é um meio de aumentar o prazer de viver. Junk não é um barato. É um meio de 

vida.” (BURROUGHS, 1961/2013, p.19, grifos nossos). Obviamente, em todas as 

determinações impostas sobre sua vida, pulsava em seu interior um indeterminado, que 

implicava, antes de tudo, numa abertura para o devir da ex-sistência.  

No entanto, uma leitura mais acurada apresenta como William Burroughs se opõe ao 

programa de enumeração e catalogação das drogas, que atua sob o pretexto de controlar – 

através de critérios “claros” e “objetivos” –, a satisfação extraída do princípio ativo das drogas. 

Dito de outra maneira, o que se inscreve na tendência do saber científico é o procedimento de 

regulação e regulamentação dos efeitos psicoativos das drogas na experiência do sujeito 

toxicômano.   

 

Opondo-se a esse programa, as observações mais surpreendentes de William 

Burroughs objetivam indexar as necessidades dessa experiência por meio de uma 

notação algébrica. Assim, recorrendo à denominação de álgebra da necessidade49, o 

autor pretende contrapor-se a toda a abordagem da toxicomania como necessidade 

inexorável, que teria sua explicação última nos fatos da natureza. Na sua opinião, o 

próprio princípio que orienta o uso toxicomaníaco da droga é, em essência, paradoxal, 

apesar de ser ‘quantitativo e precisamente mensurável: quanto mais se usa, menos se 

tem. E, corolariamente, quanto mais se tem, mais se usa’. O universo dessa relação 

desmesurada com a droga não corresponde à metáfora de um paraíso do prazer, mas 

a um modo de ser caracterizado como um ‘estado de sujeição’ radical. É enquanto 

                                                           
48 A expressão junk designa uma gíria britânica para viciado. E o próprio Burroughs (1961/2013) utiliza esse 

mesmo termo para definir “um viciado de droga pesada” (p. 18). 
49 Consideramos importante registrar que Santiago (2003), em um artigo sobre o posicionamento literário de 

William Burroughs a respeito da experiência da droga, utiliza o termo “uma álgebra do querer”, ao invés de “uma 

álgebra da necessidade”.    
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‘fórmula do monopólio e da possessão’ que o autor fala de uma ‘equação da droga’, 

tentando abordar o que a psicanálise apreende como uma relação com o gozo. 

(SANTIAGO, 2001a, p. 28, grifos do autor50). 

 

Essa pequena digressão não representa de forma alguma uma análise da vida de William 

Burroughs e de sua caminhada até a toxicomania. Mas, pelo contrário, apenas nos fornece 

subsídios para defender uma hipótese sobre aquilo que podemos denominar de uma oposição 

subversiva ao programa científico de enquadramento da experiência toxicomaníaca – 

experiência muitas vezes expressa no chamado sofrimento de indeterminação. Ou seja, diante 

da determinação do significante que instaura o sujeito, enquanto divido pela linguagem – como 

desejo inconsciente –, pulsa em seu interior o indeterminado do real do gozo, que incide no 

corpo enquanto falante: e o que diz o corpo, senão que o sujeito é uma resposta do real51 

(LACAN, 1973/2003).           

Atualmente o toxicômano, imobilizado diante das ofertas da civilização, ao limitar-se 

ao enfadonho terreno das drogas, estabelece uma parceria cínica que lhe permite afrontar o 

mundo – esvaziado de sentido pela ciência. Com isso, o que determina para o toxicômano, o 

recurso à droga é seu apego à suposta função preventiva contra as exigências imperiosas do 

Outro sobre ele próprio. Já que, casado com a droga, não a toma como um objeto sexual 

substitutivo, mas sim como o que lhe permite operar um curto-circuito na sexualidade, um 

verdadeiro divórcio com a relação enigmática e absoluta da presença do corpo do Outro 

(SANTIAGO, 2001a). Com efeito, a ligação com a droga não implica uma formação de 

compromisso, mas uma formação de ruptura com o gozo fálico (LAURENT, 1990/2014). 

Nesta perspectiva, a propriedade phármakon no interior das toxicomanias pode 

apresentar-se como a saída encontrada pelo sujeito toxicômano para tentar escapar ao comando 

do Outro, bem como do casamento com o gozo fálico. O tóxico não é a droga, o que pode fazer 

dela um tóxico é o lugar que ocupa na economia libidinal do sujeito.  

 

 

                                                           
50 Santiago (2001a) faz referência ao famoso livro de William Burroughs Almoço nu. São Paulo: Brasiliense, 1984, 

p.6, 186.  
51 Soler (2012) localiza uma passagem decisiva referente à definição de sujeito em Lacan. Ora, se por um lado o 

sujeito como resposta do simbólico surge como efeito de significação, por outro lado em “O aturdito” ele será 

identificado como resposta do real. Corroborando com essa tese, Alves (2001) apontou que Lacan busca, em “O 

aturdito”, formalizar a estrutura do sujeito aturdido diante do “significante da falta do Outro”. Neste sentido, o 

recurso à topologia indica que no atravessamento da análise, o sujeito empreende uma aposta, que converge para 

o momento zero da insubstancialidade da linguagem, naquilo que a constitui como estrutura do não-todo da 

significação. E a própria lógica matemática situa a impossibilidade mesma de dizer a verdade do real, da qual a 

psicanálise fundamenta seu campo, como um discurso sem palavras. Lacan convoca essa “diz-mansão” de um 

impossível, que pela lógica confere a estrutura como sendo o próprio real. Com isso, o simbólico não se confunde 

com o real, que subsiste como “ex-sistência do dizer” (ALVES, 2001). 
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2 DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU TOXICOMANIA? 

 

2.1 A determinação diagnóstica na dependência química 

 

A abordagem do fenômeno do uso de drogas pela via da dependência química vem 

interessando os mais variados setores sociais, que apresentam diversas formas de abordagem. 

Com efeito, até o momento, não está estabelecido univocamente por que algumas pessoas 

experimentam drogas e outras não; por que umas e não outras continuam com o uso; e por que 

umas, mas não todas, tornam-se “dependentes”. 

De acordo com Bordin, Figlie e Laranjeira (2004), estudos apontam que nem todo uso 

de álcool ou drogas é devido à dependência. Na verdade, a maior parte das pessoas que 

apresenta uso disfuncional não é dependente. Portanto, baseada em estudos populacionais, os 

autores apresentam que das pessoas que fazem uso nocivo do álcool, 60% não progredirão para 

dependência nos próximos 2 anos; 20% voltarão para o uso considerado normal e 20% ficarão 

dependentes.  

Apesar da ausência de consenso sobre o significado do consumo de drogas, há, no 

entanto, entre os ditos teóricos da dependência química, uma tendência em determinar uma 

explicação estritamente neurobiológica para os fatores desencadeadores da dependência de 

substâncias psicoativas. 

Neste sentido, a dependência química é a nomenclatura comumente utilizada para 

definir a experiência do consumo sem controle de substâncias psicoativas, bem como dos 

prejuízos associados ao uso. Dessa forma, o conceito de dependência química, fundado no 

modelo biomédico, se configura em um fenômeno que encontra nas classificações psiquiátricas 

(da CID-10 e do DSM-IV52) o seu campo de diagnóstico, de tratamento e de prognóstico.  

 

                                                           
52 No entanto, é importante ressaltar que em 2013 foi publicado o DSM-V que produziu determinadas modificações 

em sua versão anterior, o DSM-IV-TR. Mais adiante exploraremos brevemente essas alterações no que concerne, 

especificamente, à forma de diagnosticar o chamado transtornado pelo uso de substâncias. Com efeito, o DSM-V 

removeu a divisão feita pelo DSM-IV-TR entre os diagnósticos de abuso e dependência de substâncias, reunindo-

os como Transtorno por uso de substâncias ou Transtornos relacionados a substâncias. Certamente, ocorre uma 

mudança de nomenclatura, que faz o diagnóstico girar em torno, exclusivamente, do termo transtorno. Contudo, o 

modus operandi para fundamentar a gravidade do transtorno (leve, moderado ou grave) é determinado pelo 

preenchimento de critérios diagnósticos, que privilegiam a tensão imposta no binômio exclusão-inclusão, isto é, 

quanto mais critérios forem incluídos no quadro, mais grave ele será (ARAÚJO; NETO, 2013). Portanto, mudou-

se a forma, mas a estrutura continua a mesma, ou seja, ao invés do diagnóstico de dependente químico ou usuário 

abusivo, agora temos o de transtorno leve, moderado ou grave.  
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A dependência, entendida como um fenômeno gradativo que pode ser caracterizado 

em tantos graus quantos se queiram, conforme necessidades clínicas, terapêuticas ou 

de pesquisa, sendo representada com uma ampla variedade de problemas associados 

ao uso de drogas, incluindo de natureza física, psicológica, familiar e social, que 

também podem ser categorizados em diversos graus. (BORDIN; FIGLIE; 

LARANJEIRA, 2004, p. 5). 

 

Segundo essa abordagem, o uso de drogas e/ou álcool perpassa três níveis de consumo: 

uso, abuso e a dependência. O uso pode ser definido como qualquer consumo de substâncias, 

seja para experimentar, seja esporádico ou episódico. O abuso ou uso nocivo é o consumo de 

substâncias já associado a algum tipo de prejuízo (biológico, psicológico, social). Por fim, a 

dependência é definida como o consumo sem controle, geralmente associado a sérios problemas 

para o usuário.  

Na segunda metade do século XX nasceram esses modelos de tratamento ditos 

contemporâneos. Para isso, contribuiu essa nova concepção de dependência química em sua 

natureza biológica, psicológica e social (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 2004). Com isso, 

o saber médico descreve a dependência química como um conceito desenvolvido através da 

observação de sua sintomatologia. E corroborando com esse argumento, Laranjeira et al. (2003) 

apontam que: 

 

O conceito atual de dependência química é descritivo, baseado em sinais e sintomas. 

Isso lhe conferiu objetividade. O novo conceito, além de trazer critérios diagnósticos 

claros, apontou para a existência de diferentes graus de dependência, rejeitando a idéia 

dicotômica anterior (dependente e não-dependente). Desse modo, a dependência é 

vista como uma síndrome, determinada a partir da combinação de diversos fatores de 

risco, aparecendo de maneiras distintas em cada indivíduo. (LARANJEIRA et al., 

2003, p.14, grifos nossos). 

 

Certamente, tais padrões de consumo se referem a um tipo de evolução progressiva entre 

esses níveis. A continuação do uso provoca um aumento da tolerância, que conduz o usuário a 

um processo evolutivo de uso, ou seja, um aumento do seu padrão de consumo, no qual 

necessitará de doses maiores para atingir o efeito esperado. Com isso, a fundamentação do 

fenômeno da dependência química demonstra que o usuário social – aquele que ainda consegue 

controlar o uso – se torna uma presa fácil para evoluir a um uso descontrolado, acarretando 

prejuízos à sua condição de vida.  

Então, a experiência do uso deixa de ser apenas motivada pelo prazer de usar e se torna 

uma necessidade – necessidade de aliviar os sintomas de abstinência, que são provocados pela 

interrupção do uso. Trata-se de uma espécie de “reclamação do corpo”, onde a ingestão de 

substâncias psicoativas se torna imperiosa. Desta forma, Laranjeira et al. (2003) abordam que: 
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Substâncias com potencial de abuso são aquelas que podem desencadear no indivíduo 

a auto-administração repetida, que geralmente resulta em tolerância, abstinência e 

comportamento compulsivo de consumo. Tolerância é a necessidade de crescentes 

quantidades da substância para atingir o efeito desejado. (LARANJEIRA et al., 2003, 

p. 14). 

 

Neste contexto, os teóricos da dependência química, através de um modelo biomédico, 

reduzem o sujeito toxicômano a um organismo que sofre de uma alteração neuroquímica no 

Sistema de Recompensa Cerebral (em seu efeito psicoativo), rotulando-o como uma categoria, 

isto é, usuário abusivo ou dependente químico, bem como definindo-o por subcategorias53. 

Com efeito, a dependência química está marcada pela regularidade de 3 critérios (de 7 

especificados), que ocorrem num determinado prazo de tempo (12 meses).  

 

Desta forma, a doença se transforma em um fenômeno de descontinuidade dentro da 

estrutura básica e funcional que é o corpo. Desde então, a medicina moderna considera 

a lesão de qualquer órgão ou tecido do corpo como a própria natureza da doença. 

Dentro desta lógica, o psiquismo como órgão, ao ser lesionado, adoece e o protocolo 

de atenção se desenha a partir da lógica do órgão/lesão. (RIVERA-LARGACHA, 

2010, p. 440). 

 

Decididamente, esse argumento demonstra que o posicionamento que os chamados 

teóricos da dependência química utilizam para fundamentar o quadro nosográfico está 

permeado pelo arcabouço biológico. Notem, por exemplo, a afirmação de um dos arautos dessa 

abordagem:  

 

A dependência química é uma doença crônica e recidivante em que o uso continuado 

de substâncias psicoativas provoca mudanças na estrutura e no funcionamento do 

cérebro. O consumo de substâncias psicoativas pode causar mudanças duradouras na 

estrutura e no funcionamento neuronal, que são a base das anormalidades 

comportamentais associadas à dependência. (LARANJEIRA, 2012, p. 23).     

 

No entanto, vale lembrar, o quadro de dependência química abarca, ao que parece, uma 

proliferação de modelos diagnósticos. Cabe, portanto, uma pequena enumeração a fim de 

dimensionar, mesmo sumariamente, essa variedade quase histriônica.  

Em primeiro lugar, temos o chamado modelo de doença que entende a chamada 

dependência química como um transtorno primário e independente de outras condições, uma 

espécie de suscetibilidade biológica aos efeitos do álcool ou drogas, que tem um componente 

                                                           
53 O procedimento da racionalidade diagnóstica presente, por exemplo, na CID-10 apresenta a observação de 

“sinais e sintomas”, que são representados por 7 critérios diagnósticos dos quais, pelo menos, 3 devem ocorrer 

num determinado prazo de tempo (12 meses), o que definirá a categoria: usuário abusivo ou dependente químico, 

bem como as subcategorias: F.10, F.11, F.12, F.13, F.14, F.15, F.16, F.17, F.18, F.19. Nos anexos estão inseridos 

os critérios diagnósticos presente tanto na CID-10, quanto no DSM-IV.  
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bioquímico herdado. Com isso, as principais características da dependência são: a perda de 

controle sobre o consumo de álcool ou drogas; o aumento da tolerância; o uso continuado a 

despeito de consequências negativas; e um padrão de recaída estabelecido (BORDIN; FIGLIE; 

LARANJEIRA, 2004).  

Em segundo lugar, aparece o modelo do comportamento aprendido, no qual se defende 

que os comportamentos são aprendidos ou condicionados, sendo que os problemas 

comportamentais, incluindo pensamentos, sentimentos e mudanças fisiológicas, poderiam ser 

modificados pelos mesmos processos de aprendizagem que os gerou. Nesse quadro, inscrevem-

se pelo menos quatro desdobramentos teóricos possíveis: a) o condicionamento clássico, que 

compreende que situações ambientais são estímulos condicionados e, portanto, capazes de gerar 

respostas, como por exemplo, o craving; b) o condicionamento operante, que são os padrões 

de comportamentos determinados por reforçadores positivos – o uso do álcool ou drogas com 

o objetivo de produzir euforia, relaxamento e bem-estar –, ou negativos – o uso também 

removeria a ansiedade, depressão ou tensão; c) a modelagem, que indica que através da 

observação do comportamento de outras pessoas se desenvolveria, pela imitação destes, uma 

forma rápida e eficiente de estabelecer um repertório comportamental. Neste sentido, o início 

do uso e posteriormente do abuso de álcool ou drogas, estaria associado à imitação dos 

comportamentos, por exemplo, dos pais ou de colegas. Todavia, a própria alternativa de 

tratamento também estaria correlacionada com a imitação de comportamentos, considerados 

mais funcionais; e por fim d) o modelo cognitivo-comportamental, que postula que as emoções 

e os comportamentos são influenciados pelos processos de pensamentos, isto é, determinados 

estímulos (internos ou externos) interagem com as vulnerabilidades do indivíduo, com suas 

crenças disfuncionais a respeito de si mesmo e a respeito do mundo em que está inserido, o que 

produz o craving e consequentemente o comportamento de obter o tóxico de preferência 

(BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 2004). 

Em terceiro lugar, temos o enfoque familiar, tendo pelo menos três ramificações, a 

saber: o modelo de doença familiar; o modelo familiar sistêmico; e o modelo comportamental. 

Provavelmente o que enoda essas três vertentes é o consenso sobre o conceito de equilíbrio, já 

que há uma ênfase nas regras e metas que governam os relacionamentos familiares, bem como 

em sua contribuição para a manutenção do uso de substâncias psicoativas (BORDIN; FIGLIE; 

LARANJEIRA, 2004). 

E por fim, o modelo da dependência química como fenômeno biopsicossocial, que se 

pretende uma teoria unificada, incluindo em primeiro plano um componente biológico herdado 

para os transtornos de abuso de substâncias, mas também considerando a influência dos fatores 
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psicológicos, sociológicos, culturais e espirituais no entendimento da causa, curso e resultado 

do transtorno (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 2004).  

Notavelmente os teóricos da dependência química procuram, através de uma 

determinada combinação, as bases que fundamentam sua racionalidade diagnóstica, seus 

protocolos de tratamento e sua finalidade prognóstica. Por certo, pode-se notar o esforço 

empreendido em considerar os fatores psicológicos, sociológicos e culturais, que desempenham 

um importante papel nessa abordagem (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 2004). Contudo, 

claramente é conferido um primado ao componente biológico, no que tange ao entendimento 

dos “transtornos de comportamento associados ao abuso de substâncias psicoativas”.  

Com efeito, esse “transtorno de comportamento associado ao abuso de substâncias 

psicoativas” pode apresentar duas dimensões distintas, porém complementares: a 

psicopatologia do uso (o próprio transtorno) e os problemas decorrentes – por exemplo, o 

usuário de álcool, que além de se intoxicar, pode causar um acidente automobilístico por dirigir 

embriagado. A título de ilustração, desenvolveu-se um esquema que apresenta duas dimensões 

em quatro combinações, sendo, portanto, três possíveis e uma inconcebível como possibilidade. 

Neste sentido, a sobreposição de dois eixos (horizontal e vertical) formam um quadrante: A, B, 

C, D. 

 
 

No eixo horizontal, representada por uma seta que converge da esquerda para a direita, 

aparece a dimensão “dependência”, entendida com um fenômeno gradativo que pode ser 

caracterizado pelo processo evolutivo do uso. Já no eixo vertical, representada por outra seta 
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que converge de baixo para cima, percebe-se a ampla variedade de problemas associados ao 

uso de drogas – em sua natureza física, psicológica, familiar e social –, que também podem ser 

categorizados em diversos graus. No entendimento de Bordin, Figlie e Laranjeira (2004): 

 

As classificações de uso nocivo e dependência do DSM-IV e da CID-10 fornecem 

critérios gerais para o diagnóstico, independentemente da substância consumida, e 

tendem a considerar o uso nocivo como categoria residual, ou seja, absorvem aqueles 

indivíduos cujos quadros clínicos não caracterizam claramente a dependência. (p. 5).   

 

O postulado, portanto, é construído sob a égide da normatização e da generalização, que 

aspira a uma totalização diagnóstica, evocando a elaboração por vezes necessária do conceito 

de Síndrome de Dependência. E, neste sentido:  

 

O conceito de síndrome é utilizado na medicina para designar um agrupamento de 

sinais e sintomas. Nem todos os elementos estão presentes em todos os casos, mas o 

quadro deve ser suficientemente regular e coerente para permitir seu reconhecimento 

clínico e a distinção entre síndrome e não-síndrome. (BORDIN; FIGLIE; 

LARANJEIRA, 2004, p. 6).  

 

Ainda nesse contexto de conceituação, precisamente temos o postulado efetuado por 

Dalgalarrondo (2008), que define o conceito de síndrome da seguinte maneira:  

 

Na prática clínica, os sinais e os sintomas não ocorrem de forma aleatória, surgem em 

certas associações (...) mais ou menos freqüentes. Definem-se, portanto, as síndromes 

como agrupamentos relativamente constantes e estáveis de determinados sinais e 

sintomas. Entretanto, ao se delimitar uma síndrome (...) não se trata ainda da definição 

e da identificação de causas específicas e de uma natureza essencial do processo 

patológico. A síndrome é puramente uma definição descritiva de um conjunto 

momentâneo e recorrente de sinais e sintomas. (p. 26).  

 

Após essa pequena digressão sobre os modelos de diagnóstico em dependência química, 

vale lembrar de uma tendência recorrente, que consiste em apresentar a influência que a 

chamada síndrome de dependência alcoólica (SDA)54 exerce na construção da CID-10. Então, 

talvez, seja necessário indicar os requisitos fundamentais para o estabelecimento da SDA que 

foram agrupados, pelo menos, em cinco critérios: a) é uma proposta que alega sua validação 

clínica através de um programa de pesquisa empírica; b) propõe um diagnóstico dimensional e, 

portanto, se opõe ao conceito de alcoolismo enquanto definido como doença. Com isso, 

configura-se em uma síndrome identificada pelo agrupamento dos sintomas que, dependendo 

da gravidade, se evidencia em maior ou menor grau; c) a sua etiologia refere-se aos processos 

                                                           
54 Essa categorização foi proposta em 1976 por Griffith Edwards e Milton Gross (BORDIN; FIGLIE; 

LARANJEIRA, 2004). 
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de aprendizado, tais como: aprendizado social – o significado simbólico-cultural do álcool –, o 

condicionamento clássico e o condicionamento operante. Essa construção permite defender que 

o aprendizado contribui de forma significativa para o desenvolvimento e manutenção da 

dependência, tendo em vista a ingestão de substâncias psicoativas compreendida como a busca 

do alívio dos sintomas de abstinência; d) ela distingue dependência alcoólica dos problemas 

decorrentes do uso do álcool; e) reconhece a influência da personalidade do indivíduo, bem 

como do ambiente cultural em que está inserido (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 2004). 

Ainda assim essas diretrizes são apenas norteadoras (gerais) na identificação da SDA. 

No entanto, de acordo com Bordin, Figlie e Laranjeira (2004), também foram formulados 

critérios específicos. Portanto, vamos a eles: 

 

 O estreitamento do repertório pessoal, que é uma consequência da dependência 

da substância, funcionando, assim, para aliviar ou evitar os sintomas de 

abstinência; 

 A saliência do uso, ou seja, a vida do usuário se organiza (ou desorganiza-se) em 

torno da manutenção da ingestão da droga, priorizando, sempre, estratégias para 

a obtenção da substância de preferência; 

 O aumento da tolerância, que ocorre devido ao efeito progressivo e contínuo da 

substância no Sistema Nervoso Central, o que produz uma diminuição da 

sensibilidade aos efeitos da droga; 

 Os sintomas de abstinência que resultam de adaptações feitas pelo cérebro à 

interrupção do uso das substâncias, sendo que suas manifestações clínicas variam 

conforme a droga ingerida; 

 O alívio ou evitação dos sintomas de abstinência, efetuado pelo aumento do 

consumo. Com efeito, é o mecanismo adaptativo do indivíduo ao aparecimento 

da síndrome de abstinência o que desencadeia comportamentos direcionados 

exclusivamente para a obtenção e uso da droga de preferência; 

 A percepção subjetiva da compulsão para o uso, na qual ocorre, por parte do 

usuário, o reconhecimento da falta de controle. Nota-se, aqui, experiências como 

a de ser controlado por algo indesejado (desejo intenso), ou como se 

convencionou chamar de craving. Com isso, o sentido do termo compulsão deixa 

de ser entendido como perda de controle e torna-se, de um ponto de vista 

psicopatológico, um ato executado contra a vontade ativa do sujeito; 
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 A reinstalação após a abstinência consiste em um processo que indica que a 

dependência instalou uma espécie de “memória irreversível”, sendo que após um 

certo período de abstinência, quanto maior for o grau de dependência mais 

rapidamente o indivíduo exibirá níveis elevados de tolerância ao sofrer uma 

recaída. 

Neste contexto, os graus de dependência não constituem uma categoria homogênea, 

antes, são um contínuo, que em sua “expressibilidade empírica” caracteriza a gravidade pela 

regularidade e intensidade do consumo. Portanto, “se um indivíduo tiver repetido os ciclos de 

abstinência e alívio, mais grave será sua dependência”55 (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 

2004, p.10). Os quadros clínicos – por não serem graus fixos – podem variar de acordo com a 

determinação da graduação, isto é, de acordo com a evolução do consumo. 

A problemática é levada à exaustão por intermédio de uma investigação, que se pretende 

generalizável, bem como totalizadora do enquadre diagnóstico. Ora, “a partir de pesquisas 

clínicas e consensos profissionais, o National Institute on Drug Abuse (NIDA) estabeleceu os 

princípios para se coordenar o tratamento da dependência química” (LARANJEIRA, 2012, p. 

26). Com efeito, Laranjeira (2012, pp. 26-28) apresentou esses princípios do tratamento 

chamado de “efetivo”, pelo instituto NIDA: 

1) Nenhum tratamento é efetivo para todos os pacientes; 

2) O tratamento precisa estar facilmente disponível; 

3) O tratamento deve atender às várias necessidades e não somente ao uso de drogas; 

4) O tratamento deve ser constantemente avaliado e modificado de acordo com as 

necessidades do paciente; 

5) Permanecer em tratamento por período adequado é fundamental para sua efetividade; 

6) Aconselhamento e outras técnicas comportamentais são fundamentais para o 

tratamento; 

7) Medicamentos são importantes, principalmente quando combinados com terapia; 

8) A comorbidade deve ser tratada de forma integrada; 

9) A desintoxicação é só o começo do tratamento; 

10) O tratamento não necessita ser voluntário para ser efetivo;56  

11) A possibilidade de uso de drogas deve ser monitorada57;  

                                                           
55 O interessante é que William Burroughs (2013/1961) se contrapõe a essa lógica, dizendo que se um junk (viciado 

em droga pesada) pudesse se manter num constante estado de dependência e cura, talvez conseguisse viver até 

uma idade considerável. Desse modo, a droga pesada é considerada uma equação celular que ensina ao usuário 

(junk) que a vida pode ser medida em conta-gotas com solução de morfina. Com isso, sente a “privação agônica 

da droga” (“fissura”) e o alívio prazeroso quando as células sedentas de junk bebiam da agulha.  
56 Laranjeira (2012) justifica esse tópico alegando que “nos Estados Unidos, pesquisas que compararam a eficácia 

do tratamento voluntário com a do involuntário mostram que ambas são praticamente iguais” (p. 27). No entanto, 

não apresenta os dados de tal pesquisa.   
57 O autor considera que o monitoramento é essencial por visar tanto a produção de dados objetivos quanto a 

estruturação do desejo de abstinência entre os usuários (LARANJEIRA, 2012, p. 27). Porém, não apresenta os 

supostos dados clínicos que justifiquem seu argumento. 
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12) Avaliação sobre HIV, hepatites B e C e aconselhamento para evitar esses riscos são 

recomendados; 

13)  A recuperação é um processo longo e muitas vezes envolve vários episódios de 

tratamento. 

 

2.2 A toxicomania para além da descrição sintomatológica  

 

Diante do exposto, entende-se que essa corrente biomédica e comportamental privilegia 

uma clínica da descrição, que recorre à observação de uma “sintomatologia” para definir o 

diagnóstico – por exemplo, os diferentes níveis de usuário: social, abusivo e dependente –, 

bem como a forma de tratamento correspondente – tratamento combinado: medicação e terapia 

cognitivo-comportamental (ZANELATTO, 2010). Porém, por mais influente que seja essa 

forma de terapêutica, não pode ocupar um lugar dominante em detrimento de outras. 

Neste sentido, surge no horizonte da discussão a visão psicanalítica, que procura 

contribuir de maneira rigorosa, apresentando uma clínica para além da descrição 

sintomatológica, e de certo modo, revisitando a conceituação de sintoma – propondo até mesmo 

uma política do sintoma. A psicanálise de orientação freudo-lacaniana desenvolve um resgate 

do sujeito, que fora reduzido a organismo por uma abordagem biomédica, a qual pensa o ato 

toxicomaníaco como dependência química. Dessa forma, para além da determinação 

diagnóstica do efeito psicoativo (alteração neuroquímica), existe o enigma de um efeito de 

fascinação na relação do sujeito (usuário) com a droga. 

Com efeito, a explicação neuroquímica, adotada pela psiquiatria biológica, pode ser 

confrontada pela elaboração psicanalítica. E a conclusão desse confronto aponta que, no 

primeiro modelo, o uso de drogas aparece exclusivamente relacionado aos efeitos fisiológicos 

e comportamentais. Enquanto que para o modelo psicanalítico importa a singularidade do 

desejo de cada sujeito (toxicômano), o que nos encaminha para pensar não em um quadro de 

dependência química, mais sim na experiência do ato toxicomaníaco. Ou seja, para a 

psicanálise implica também o efeito de fascinação que tanto captura o sujeito do desejo quanto 

o petrifica em um modo de gozo58.   

                                                           
58 De maneira nenhuma a psicanálise, pelo menos a de orientação lacaniana, desconsidera a importância da 

utilização de medicamentos no período de desintoxicação, pelo qual os toxicômanos passam. Porém, após o 

enfrentamento dessa fase, a psicanálise defende ser imprescindível construir um diagnóstico fundamentado na 

relação transferencial que implica o sujeito e seu posicionamento (de gozo) frente à droga.  
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Desse modo, a presente pesquisa pretende reelaborar a resposta padrão, para pensar o 

que pode estar além do que esse modelo descritivo demonstra, isto é, algo que não está 

submetido à padronização que aspira a uma totalização na fundamentação diagnóstica.  

Na era dos “grandes” manuais diagnósticos (DSM e CID), o sujeito é marcado pela 

rotulação em sua determinação nosográfica e diagnóstica. A singularidade é esfacelada em 

nome de uma objetividade: o sujeito é o dependente químico. Portanto, sofre de transtornos de 

comportamentos associados ao uso de substâncias psicoativas – por exemplo, álcool, cocaína, 

maconha, crack ou múltiplas substâncias etc. Esta perspectiva está amplamente caracterizada 

pelo efeito psicoativo, produzido pela alteração neuroquímica no sistema de recompensa 

cerebral.  

Todavia, a psicanálise demonstra que o uso de drogas deve ser identificado em sua 

singularidade, ou seja, no posicionamento de cada sujeito, o que nos permite questionar as 

tentativas de generalização e padronização contidas nos Manuais Diagnósticos (DSM; CID). 

Com efeito, uma forma de entender a toxicomania passaria por pensá-la não como um 

transtorno mental e de comportamento, mas como uma nova forma de nomeação do sintoma, 

por produzir um modo de gozo – um mais-de-gozar particular.  

De acordo com as elaborações psicanalíticas, o diagnóstico não deve ser entendido como 

classificação ou inclusão do caso na generalização, mas como reconstrução de uma forma de 

vida. Neste caso, portanto, “todo diagnóstico, seja ele formal ou informal, clínico ou crítico, 

disciplinar ou discursivo, reconhece, nomeia e sanciona formas de vidas entendidas como 

perspectiva provisória e montagem híbrida entre exigências de linguagem, de desejo e de 

trabalho” (DUNKER, 2011b). Obviamente, respeitando o invólucro formal do sintoma, isto é, 

considerando que sua estrutura (sintoma) permanece invariável ao longo do tempo, mesmo que 

ocorram mudanças históricas em suas manifestações fenomênicas. 

E levando adiante a inconsistência do sistema classificatório, pode-se perceber que o 

diagnóstico se faz sobre uma forma de vida, que deve incluir as elaborações da clínica 

psicanalítica. Com efeito, valoriza-se a diagnóstica espontânea trazida pelo próprio paciente no 

que ele revela de sua relação com o Outro sob a rubrica da transferência, sendo este o primeiro 

passo incontornável da experiência e da diagnóstica psicanalítica. A psicanálise, portanto, 

valoriza o esforço de nomeação do sintoma59, na transferência e no discurso, ao longo do 

tratamento (DUNKER, 2015). 

                                                           
59 O sujeito não sabe sobre seu sintoma, porque seu sintoma é aquilo que incide sobre sua vida, sobre o seu corpo. 

Ou seja, é da ordem do enigmático e implica sua relação com o Outro e com o gozo. 
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Dunker (2011b; 2015) entende que a noção de forma de vida apresenta-se como um 

conceito útil para a diagnóstica psicanalítica, particularmente aquela decorrente dos trabalhos 

de Lacan. O conceito de forma de vida permite propor um diagnóstico social que inclui tanto 

as formas de sintoma como as modalidades de sofrimento e de mal-estar. De certa maneira, 

representa em sua utilidade clínica e crítica um exame e uma redescrição preliminar de algumas 

oposições fundamentais da racionalidade diagnóstica psicanalítica: falta e excesso; produção e 

improdução; determinação e indeterminação – sendo, portanto, uma espécie de contramodelo 

alternativo à razão diagnóstica ocidental.  

Neste sentido, Lacan em seus últimos desenvolvimentos tentou, talvez, produzir uma 

crítica às aspirações de totalização e universalização que estão contidas e expressas nos modos 

da racionalidade terapêutica. Ou seja, tentou construir uma crítica da razão diagnóstica, uma 

estratégia diagnóstica que fosse imune às tentativas de generalização, opondo-se, assim, às 

aspirações universalistas que repousam nas psicopatologias. De certo modo, procurou 

responder, por exemplo, à crítica que apontava que as psicopatologias, sem exceção, trabalham 

pela inclusão e rotulação de particulares, em categorias que antecedem e rotulam a 

singularidade daqueles espécimes que são incluídos nas diferentes categorias (DUNKER, 

2015).  

Com efeito, as teses apresentadas, por exemplo, no seminário 17 “O avesso da 

psicanálise”, com a teoria dos discursos em sua matriz real (o discurso sem fala), e no seminário 

20 “Mais, ainda”, que introduz a chamada lógica da sexuação, descrevendo as posições 

masculina e feminina frente ao gozo. Isto é, com isso, Lacan apresenta um caráter bífido da 

sexuação e da relação com o gozo. Por um lado, temos um gozo fálico que aspira à 

universalização, e por outro, temos um gozo não-todo fálico, uma espécie de suplência ao gozo 

fálico. Portanto, o esforço empreendido por Lacan para pensar em uma psicopatologia não-

toda, através de uma crítica da razão diagnóstica (DUNKER, 2015), nos permite pensar uma 

clínica para além da descrição sintomatológica. 

Esses apontamentos são essenciais, já que gradativamente a metodologia diagnóstica foi 

perdendo seu caráter clínico, tanto em sua vertente fenomenológica quanto em sua vertente 

psicanalítica. A psicopatologia clássica foi sendo derrogada e suplantada pela psiquiatria 

contemporânea, que fundamenta um saber sobre o ser “transtornado”, excluído o sujeito 

enquanto condição de pathos (PEREIRA, 2000). 

E no que se refere à experiência toxicomaníaca, o ponto fundamental da crítica 

psicanalítica advém, justamente, para denunciar “a incapacidade do saber científico em lançar 

alguma luz sobre a necessária distinção entre a droga do toxicômano e o elemento de toxicidade 
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inerente a essas substâncias” (SANTIAGO, 2001a, p. 9). O que de certa forma é correlativo ao 

apontamento do furo da ciência em sua démarche segregativa, pois em seu próprio fundamento 

formal – o uso do formalismo significante – estabelece procedimentos para excluir o gozo da 

dimensão do real. Com isso, “para a ciência, não há gozo no real (...) é apenas ao preço da 

operação da exclusão do gozo que a ciência pode alojar um saber no real” (SANTIAGO, 2001a, 

p. 10). 

Justamente, nesse mote argumentativo pode-se situar o alicerce da concepção 

psicanalítica (freudo-lacaniana) sobre a problemática relação entre o sujeito, dito toxicômano, 

com a droga. O núcleo da crítica, por certo, reside no destaque conferido àquela dimensão, antes 

excluída do campo da ciência, a saber, o real do gozo que incide no corpo.  

 

É considerando que a descoberta freudiana admite e inclui, em seu cerne, um saber 

sobre essa dimensão abolida na ciência que a psicanálise se autoriza a encarar as 

condições de produção da experiência toxicomaníaca. Em outros termos, o saber 

analítico mostra-se qualificado para opinar sobre a relação desregrada do sujeito com 

a droga, a partir do campo do gozo excluído do discurso da ciência. É preciso 

assinalar, entretanto, que, tanto na obra de Freud como na de Lacan, o filião mais 

apropriado de investigação do problema, se constitui mais em função da experiência 

desregrada do sujeito com a droga do que numa discussão interna sobre a categoria da 

toxicomania. (SANTIAGO, 2001a, p.10). 

 

Neste sentido, o que a psicanálise ilumina, tanto no âmbito clínico quanto no escopo 

teórico, é mais a dimensão do gozo presente na relação do sujeito com a droga, do que lançar 

bases sintomatológicas para fundamentar a categoria toxicomaníaca. Dessa forma, antes de 

ponderar qualquer raciocínio diagnóstico sobre o quadro nosográfico, o sujeito em sua 

singularidade de desejo e em sua modalidade de gozo sobe ao palco como protagonista da cena 

diagnóstica. Na verdade, esse é o compromisso ético que a psicanálise pretende propor ao 

universo da saúde mental. 

Certamente a toxicomania no interior da clínica psicanalítica apresenta dificuldades 

consideráveis a nível conceitual, principalmente, no que concerne ao saber analítico sobre o 

fenômeno toxicomaníaco. No entanto, é preciso que tais ponderações não recaiam em um 

reducionismo opaco de uma categorização sem o rigor (clínico e teórico) necessário. 

Nesta perspectiva, a toxicomania pode ser entendida como um dos capítulos da história 

da psicanálise, em que mais se conseguiu denunciar seus próprios limites, tanto de seu saber 

como de sua prática. E isso se justifica, não apenas pela falta de consenso nos mais variados 

autores, mas também pelos impasses clínicos e teóricos que cercam o fenômeno toxicomaníaco 

(SANTIAGO, 2001a). 
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Com efeito, Lacan propõe, diferentemente da crista da onda pós-freudiana, outro 

caminho, ao designar a experiência toxicomaníaca como “um uso metódico dos tóxicos”. Esse 

procedimento produz alguns desdobramentos importantes para o saber psicanalítico, já que a 

toxicomania apresenta uma insuficiência como categoria clínica autônoma para a psicanálise. 

Em outras palavras, a toxicomania em si mesma não constitui um conceito do campo freudiano 

(SANTIAGO, 2001a). 

Vale lembrar que a expressão empregada por Lacan referente ao consumo de drogas 

como “um uso metódico dos tóxicos” (LACAN, 1966e/2001) pode ser cotejada pelo termo que 

Freud (1930/2011) utiliza em “O mal-estar na civilização”, que consiste em propor uma 

espécie de “método químico de intoxicação” a propósito do uso das drogas como uma espécie 

de “técnica vital”, de que o sujeito pode apoderar-se num dado momento de sua vida.  

No entanto, o trabalho clínico com pacientes toxicômanos impõe condições específicas 

aos psicanalistas, principalmente no nível da transferência e de seu manejo. Considera-se que a 

toxicomania não é um fenômeno exclusivo e estanque. Isto é, sua manifestação sintomática 

pode, portanto, circular nas estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão 60 (GROSSI, 2001). 

Com efeito, surge no horizonte “uma aposta que tende à identificação da toxicomania como 

fenômeno, capaz de se presentificar em qualquer estrutura clínica” (ALBERTI; INEM; 

RANGEL, 2003, p.18). Dessa forma, não existe um modelo único de manejo da transferência, 

que, antes, deverá ser renovada a cada encontro analítico.  

É fato clínico que os toxicômanos geralmente não vêm consultar um psicanalista, no 

entanto, a função do analista é determinante para evitar referências normativas e 

adaptacionistas, permitindo conduzir com o rigor necessário o tratamento. Com efeito, o 

trabalho analítico pretende possibilitar uma passagem do sintoma cínico para o sintoma 

analítico, tratável na transferência. Portanto, enquanto na análise se trabalha a relação do sujeito 

com esse Outro ameaçador, a toxicomania vai tomando um lugar secundário, isto é, 

comportando um outro sentido. 

Esse argumento produz um encaminhamento considerável para a reflexão sobre o lugar 

do objeto-droga no âmbito das estruturas clínicas. “Pode-se concluir, então, que o que norteia 

o uso de drogas está relacionado com a estrutura clínica que é dada na singularidade de cada 

sujeito (...) demonstrando como a droga pode entrar na economia libidinal em qualquer 

                                                           
60 Neste sentido, apesar da neurose ser a estrutura clínica presente na maioria dos casos de toxicomania, não há, 

no entanto, uma estrutura particular dos toxicômanos e dos alcoolistas. O fenômeno da toxicomania se aloja nas 

estruturas neurótica, psicótica e perversa. Portanto, o lugar que a droga e o álcool ocupam na economia psíquica 

do sujeito orienta o psicanalista na direção do tratamento, ou seja, a droga pode se apresentar como uma solução 

que o sujeito encontra para lidar com a castração, isto é, com os impasses do Outro sexo (GROSSI, 2001). 
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estrutura.” (ALBERTI; INEM; RANGEL, 2003, p. 19). Afinal, ser “toxicômano” por si só não 

diz nada do sujeito. É necessário para o processo de análise ater-se ao discurso do sujeito, o que 

no decorrer do percurso do tratamento analítico possibilitará o deciframento do diagnóstico 

estrutural diferencial. Neste ponto, a determinação diagnóstica não diz muita coisa sobre o 

sofrimento do sujeito em suas modalidades de gozo.  

Portanto, quando se pondera sobre as toxicomanias (plural), isto é, sobre seus efeitos 

clinicamente distintos, surge uma indagação decisiva: haveria, contudo, um ponto em comum? 

Elas representariam, por exemplo, um método de tratamento contra o gozo do corpo?  

De certo modo, a análise da tradição freudiana sobre o recurso às drogas nos ensinou a 

entender a toxicomania pelo caráter paliativo, ou seja, sua maneira de lidar com o mal-estar 

inerente ao ser falante. A renúncia ao gozo é, portanto, o preço inexorável para o 

estabelecimento da civilização e do laço social (FREUD, 1930/2011). Dito de outro modo, o 

recurso ao uso de drogas é uma das formas (paliativa) de lidar com o insuportável da castração, 

isto é, com a renúncia ao gozo e a subsequente angústia inerente à inserção na linguagem. 

 

De nossa clínica é importante observar que jamais o fenômeno pode determinar a 

estrutura; na realidade, cada sujeito estabelecerá relações com as drogas cujas 

intensidades e formas serão sempre meios singulares da inabilidade dos sujeitos em 

lidar com o desprazer, o mal-estar, ou seja, a castração. (ALBERTI; INEM; 

RANGEL, 2003, p. 16).  

 

Na verdade, parece ocorrer a “suspensão” do sujeito do desejo na adição às drogas, 

como um recurso, uma saída ao intolerável e não simbolizado mal-estar proveniente da 

castração e renúncia ao gozo. O toxicômano faz um aluguel (com a castração) pela cifragem da 

droga, mas a dívida nunca é saldada por completo, porque a propriedade não é e nunca será do 

sujeito. Neste sentido: 

 

(...) a adição às drogas configura uma situação de desaparição do sujeito do desejo61, 

quando este se vê diante do mal-estar. Quando algo se constitui como intolerável e 

não pode ser simbolizado, o recurso às drogas surge como saída. Se, por um lado, nas 

toxicomanias o sujeito fica em suspenso por não poder ou querer lidar com o mal-

estar, isto não significa que esta saída seja escolhida por todos os toxicômanos pelos 

mesmos motivos e nas mesmas condições. (ALBERTI; INEM; RANGEL, 2003, p.19, 

grifos das autoras). 

 

                                                           
61 A ideia de pensar que na experiência toxicomaníaca ocorreria um efeito de desaparição do sujeito do desejo foi 

defendida por Lígia Bittencourt, que Alberti, Inem e Rangel (2003) evocam para corroborar a tese da toxicomania 

como fenômeno, ao invés de tomá-la como uma categoria clínica autônoma.    
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Santiago (2001a) propõe o surgimento de um questionamento válido, no interior da 

clínica psicanalítica, que “implica captar o fenômeno da droga e confrontar o seu uso com o 

conceito freudiano de sintoma” (p. 17, grifo nosso). Com isso, o ato toxicomaníaco reverbera 

em seu “caráter puramente artificial do recurso à droga” (p. 17).  

Desse modo, essa perspectiva é fundamental, já que há uma tendência de 

homogeneização da toxicomania, pelo menos em determinadas análises que não especificam o 

sujeito toxicômano em questão, não o diferenciando de outros usuários de tóxicos. Vale lembrar 

que apenas um pequeno percentual dos sujeitos que ingerem drogas pode ser considerado 

toxicômano. Na verdade, existem algumas figuras sociais que sempre estão ligadas ao uso de 

drogas, independentemente de seu estatuto, como por exemplo, a intoxicação generalizada, a 

epidemia e o flagelo social. 

 Pode-se dizer que em pleno século XXI ainda existe um entendimento moralista sobre 

o uso de drogas que provoca essa chamada indiferenciação sobre o estatuto dos usuários. Por 

certo, um moralismo diferente daquele praticado no século XIX, no qual, por exemplo, no Reino 

Unido, alcoolistas eram estampados em jornais como resultado de um mau-caráter. Com isso, 

as “autoridades” objetivavam através do constrangimento público mobilizar uma mudança 

comportamental. Contudo, o moralismo atual apresenta uma nova roupagem, que se imiscui no 

interior do ideário do controle de si exigido aos sujeitos. Isto é, os encaminhamentos dessa 

problemática evocam uma análise que defende, pela doxa contemporânea, uma visão normativa 

do diagnóstico, no entendimento que a droga seria um dos responsáveis por grande parte dos 

flagelos vivenciados no mundo contemporâneo (SANTIAGO, 2001a).  

Nessa esteira argumentativa, como abordamos no capítulo 1, o próprio Lacan já dizia 

que a questão da toxicomania estaria cada vez mais próxima de um enquadre policial (LACAN, 

1966e/2001). E, corroborando com esse raciocínio, Santiago (2001a) defende que “a 

supremacia dessa concepção repreensível, inclusive policial, da droga marca a convergência 

dos saberes médico e jurídico (...) reflexo do que se pode designar démarche segregativa da 

ciência” (p. 9). Todavia, defendemos categoricamente que a toxicomania não é um caso de 

polícia, mas sim de saúde pública.  

Com efeito, em resposta ao moralismo do senso comum foram produzidas algumas 

diretrizes teóricas para fundamentar o campo propriamente clínico da toxicomania. Como já foi 

apresentado nessa pesquisa, existe um modo de categorização diagnóstica que define o 

consumo de drogas por um continuum: o usuário social através de uma evolução em seu uso 

aumentaria a tolerância, “necessitando”, assim, de doses maiores; ocorreria, portanto, um certo 

encurtamento do tempo entre um uso e outro. Esse movimento estabelece, por assim dizer, o 
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“usuário abusivo”, uma presa fácil para que a “dependência química” se instale no organismo, 

elevando o uso à compulsividade que lhe é inerente.  

Não obstante, a tendência atual da psiquiatria é a de fundamentar-se nas neurociências, 

o que se contrapõe à influência fenomenológica que nela predominava em seus primórdios. A 

psicanálise confronta esta proposição, pois se baseia na existência de um sujeito – em sua 

condição de pathos –, que não pode ser reduzido ao funcionamento cerebral. E por mais que se 

tente realizar uma aproximação entre psicanálise e neurociências, elas estão nas antípodas uma 

da outra (PEREIRA, 2000; LEITE, 2002). Desse modo, o rigor psicanalítico de Lacan em sua 

releitura de Freud demonstra que o pensamento (inconsciente) está correlacionado ao corpo –, 

que, como ensina a clínica, é o corpo erógeno transbordado pelo gozo –, que não se reduz ao 

organismo (LEITE, 2002). 

 Contudo, também se percebe o esforço de psicanalistas que entendem a relação dos 

sujeitos com as drogas pela via de dois grupos distintos: os usuários de drogas e os 

toxicômanos. Nesta perspectiva, o critério utilizado para esta distinção é o funcionamento 

psíquico, já que os dois grupos possuem unidades clínicas diferenciadas. Isto é, os toxicômanos 

e os usuários de drogas se diferenciam pela dimensão compulsiva que marca a ingestão da droga 

(BIRMAN, 1993). No entanto, vale lembrar que ao contrário dos toxicômanos – que são 

marcados pela dimensão compulsiva –, os outros usuários de drogas, que fazem uso regular ou 

não, mantêm um certo controle em sua obtenção de prazer e redução do desprazer.  

Portanto, diante do sofrimento proveniente do uso excessivo de tóxicos, o sujeito 

(toxicômano) explora um “saber próprio, de uma verdade que fala dos limites de seu gozo”, ou 

seja, através de experiências dolorosas estabelece “formas de buscar os limites do próprio gozo” 

(RIVERA-LARGACHA, 2010, p. 445). Neste sentido, o paradigma da preservação da saúde 

mental encontra no interior da sua lógica um furo: se, por um lado, o princípio ordenador (da 

saúde) pretende estabelecer um bem-estar físico, psíquico e social, por outro lado o gozo é essa 

substância que não cessa de não se submeter às formas de instrumentalização médico-

terapêutico, sendo, portanto, o indeterminado que pulsa no interior da determinação 

diagnóstica. 

 

O médico e o terapeuta preocupados com a boa saúde do paciente querem fazer tudo 

para impedir a queda deste no enfraquecimento de sua saúde. O sujeito, por sua vez, 

julga esse trajeto indispensável para assegurar sua sobrevivência enquanto sujeito do 

desejo. Para os sujeitos que constroem uma relação privilegiada e problemática com 

as drogas, o aproximar-se da morte tão frequentemente encontrada em sua prática de 

intoxicação parece ser a única maneira de reencontrar os limites de sua tendência à 

morte. Olhar a morte de frente parece ser uma possibilidade para encontrar esse estado 

anterior à vida e, desde lá, reconhecer os limites que assegurariam a própria 
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permanência do sujeito no mundo dos vivos. (RIVERA-LARGACHA, 2010, pp. 445-

446). 

 

Na verdade, aqui se desenha um caminho inverso daquele proposto pela Saúde Mental 

– que coloca na saúde o princípio ordenador e o limite intransponível para a vida –, isto é, 

paradoxalmente, o toxicômano converge em torno do princípio de morte. Portanto, “nessas 

condições, as ofertas médico-jurídicas se convertem facilmente em objetos persecutórios que 

dinamizam, nesses sujeitos, uma tendência do gozo profundamente ligada ao princípio de 

morte” (RIVERA-LARGACHA, 2010, p. 446).  

E nos meandros da conflituosa relação entre o toxicômano e o diagnosticador, que 

através da ferramenta diagnóstica determina a condição patológica do sujeito, se estabelece, 

portanto:  

 

(...) uma luta de duas vontades de saber. Neste confronto é o sujeito evidentemente 

que tem a vantagem, já que nesta luta é este que toma o poder finalmente sobre seu 

próprio corpo. O sujeito está então pronto para ganhar o duelo, inclusive se isto 

significa para ele encontrar o paroxismo do saber e do poder sobre a verdade de seu 

gozo, quer dizer, a morte. (RIVERA-LARGACHA, 2010, p. 445). 

 

Com efeito, essa intricada relação entre os toxicômanos e as práticas médicas está 

permeada por um estado de segregação e de desconfiança. De fato, essa problemática se 

concentra em torno do “princípio de morte, que funciona dentro das voltas da demanda do 

sujeito” (RIVERA-LARGACHA, 2010, p. 445). 

Seguindo os rastros deste inominável, percebe-se como na agenda da saúde mental não 

existe nada mais alarmante no trabalho com toxicômanos que o alto índice de recaída, que são 

consideradas dentro de uma lógica do fracasso. Isso apresenta uma espécie de equivalência com 

o trabalho de Sísifo62, que ao rolar uma pedra gigantesca até o cume de uma montanha, 

despretensiosamente a deixa cair e retorna ao ponto de partida, recomeçando tudo outra vez. 

Essa experiência ensina que algo ex-siste para além da racionalidade terapêutica. O sujeito na 

lógica do consumo encontra-se em uma encruzilhada, ou melhor, em um labirinto – seu 

posicionamento no mundo atravessado por sua relação com o gozo. Isto é, pela via sintomática, 

o sujeito está diante do enigmático que incide sobre sua vida, sobre seu corpo.  

                                                           
62 No alvorecer da contemporaneidade, Albert Camus (1942/2014) articula a dimensão do absurdo, que se 

notabiliza pela maneira assintótica do drama de Sísifo. O homem Sísifo condenado a rolar uma pedra gigantesca 

ao cume de uma montanha, em uma jornada infernal, que representa para Camus o suplício indescritível em que 

todo o ser se ocupa em não completar nada, portanto, a própria natureza da inutilidade de um trabalho árduo. Desse 

modo, ele vê a pedra desabar em alguns instantes para esse mundo inferior de onde será preciso reerguê-la até os 

cimos. E, assim, desce de novo para a planície. 
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Dessa forma, o que a saúde mental cunhou, pelo menos nos últimos quarenta anos, 

indica que o paradigma atual das neurociências é uma nova roupagem para camuflar o principal 

objetivo da psiquiatria de hoje, ou seja, reduzir a sua clínica aos neurotransmissores, fechados 

em uma mônada de neurônios, e com isso deixar predominar a noção de homem e de disfunção 

molecular. Portanto, é necessário empreender uma crítica e um combate a essa forma mascarada 

de ideologia da produtividade, já que, dessa forma, a “psicopatologia”63 na contemporaneidade 

encontra seu fundamento último no biológico, procurando instrumentos específicos para regular 

as síndromes e extinguir os sintomas. Com isso, configura-se numa prática envelopada pela 

crença na droga como fator privilegiado de intervenção (BIRMAN, 2002).   

Desse modo, como foi apresentado no capítulo 1, a psicopatologia contemporânea é 

partidária do processo de transmutação da droga em tóxico, sendo, portanto, ela mesma, 

pulverizada em meras queixas esparsas que fomentam, por assim dizer, uma degradação do 

efeito phármakon. Neste sentido, o medicamento (psicofármaco) torna-se, na maioria dos casos, 

mais um produto (gadget) no mercado da ciência.  

Neste sentido, pode-se afirmar que a psiquiatria biológica, portanto, representa o fim da 

clínica no campo da psiquiatria? Certamente essa racionalidade “terapêutica” necessita 

enfrentar o crivo de um questionamento, tanto do uso e abuso do psicofármaco quanto da 

pretensa cientificidade dos seus enunciados, distantes que estão de uma demonstração e de uma 

verificação incontestáveis. No registro estrito da experiência clínica, os psiquiatras não 

possuem uma teoria do uso dos psicofármacos, tendo que basear suas prescrições em 

informações advindas dos neurofisiologistas e dos psicofarmacologistas (ROUDINESCO, 

2000).  

Os sistemas classificatórios operacionais surgem com a promessa de fornecer à 

psiquiatria uma base sólida para a pesquisa científica e para a ação terapêutica, já que 

representaria um instrumento diagnóstico minimamente confiável. Contudo, essa abordagem 

operacional modificou profundamente a paisagem da atividade psiquiátrica, instalando uma 

inesperada crise de identidade. Com efeito, “teria a psiquiatria, no afã de reconhecimento, 

desfigurado a tal ponto sua própria especificidade, que se tenha transformado em uma 

neurologia do comportamento?” (PEREIRA, 2000, p.147). Ou seja, estaria ocorrendo um 

                                                           
63 Como veremos mais adiante, alguns autores defendem que na verdade a nova configuração da psiquiatria, 

envolvida pela lógica do Manual (DSM e CID), produz uma espécie de abandono do caráter essencialmente 

psicopatológico do campo do sofrimento psíquico, já que a proposta central consiste em fundamentar uma 

estratégia de intervenção por um instrumento (o Manual) que gira em torno de um ateoricismo e descritivismo 

(PEREIRA, 2000; DUNKER; NETO, 2011).    



76 
 

período de progressiva absorção do campo psiquiátrico pelo campo neurológico ou mesmo das 

neurociências?    

Esse cenário da relação entre neurologia e psiquiatria sugere em alguns casos o 

surgimento de uma espécie de integração disciplinar denominada de “neuropsiquiatria”, o que 

coloca em questão a psiquiatria enquanto especialidade médica. Dessa forma, é possível 

vislumbrar que a psiquiatria seja superada como disciplina médica? Ou ainda, de forma mais 

dramática, estaria a psiquiatria se transformando em uma espécie de neurologia especial, que 

implicaria definitivamente o campo dos neurotransmissores associados ao comportamento 

observável: uma expressão cognitiva dos transtornos mentais? (PEREIRA, 2000). 

Corolariamente a essa questão, em uma conferência realizada na PUC-SP, em 26 de 

abril de 2013, Bousseyroux (2012) lembra do posicionamento de Lacan sobre as razões que, 

em 1968, conduziram à separação da neuropsiquiatria em duas especialidades distintas: a 

neurologia e a psiquiatria. Ao ser convocado para escrever sob a reforma psiquiátrica64, Lacan, 

de forma contundente, aponta que os chamados centros hospitalares universitários, 

cientificizados por assim dizer, caminhavam para se constituir em um campo de concentração 

generalizado. Com efeito, o campo de concentração generalizado na auspiciosa análise de 

Lacan seria “todo o sistema que pretende, em nome da política do setor psiquiátrico, assim 

como em nome da política da interdisciplinaridade, de-segregar o que desde séculos se 

segregava tanto nos asilos como nas Faculdades?” (BOUSSEYROUX, 2012, p. 192). Dessa 

forma, Lacan defende que a saída utilizada para superar os impasses entre as relações entre 

neurologia e psiquiatria – discurso de-segregador –, na verdade, perpetrou um aspecto 

concentracionário. Pelo contrário, a posição de Lacan pela via ética da psicanálise procura 

ultrapassar o binômio segregação/concentração, propondo pelo discurso do analista uma lógica 

que sustenta a singularidade e a diferença absoluta (PRATES PACHECO, 2012). 

Com efeito, Birman (2002) propõe de maneira significativa uma espécie de genealogia 

do itinerário do saber psiquiátrico que busca constituir-se dentro da cientificidade do campo 

médico. No entanto, o autor localiza algumas peripécias nesse percurso que malgrado encontra 

problemas em obter seus objetivos. Isto é, o próprio contexto histórico do triunfalismo 

psiquiátrico engendra práticas institucionais e instrumentais. Nas palavras do autor: 

 

(...) a atual psicopatologia pretende fundar-se nas neurociências, na genética e nos 

avanços da psicofarmacologia. Portanto, as etiologias das enfermidades mentais não 

                                                           
64 O jornal Le Monde solicitou que Lacan escrevesse um artigo sobre a reforma psiquiátrica. Com isso, em 3 de 

fevereiro de 1969 envia-lhes um texto intitulado “De uma reforma em seu furo”. No entanto, a crítica de Lacan 

foi considerada pouco cavalheiresca e não foi publicada (BOUSSEYROUX, 2012). 
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estariam mais nas lesões, descobertas sempre como visibilidade na abertura dos 

cadáveres e materializadas, então, nas estruturas anatômicas e histológicas do corpo 

somático, mas nas quase invisíveis microlesões funcionais e bioquímicas produzidas 

pelo organismo. (BIRMAN, 2002, p. 47). 

 

Birman (2002), portanto, defende que na última década do século XX ocorreu o apogeu 

das pesquisas sobre o cérebro, que se intensificou de forma exaustiva no alvorecer do século 

XXI. Provavelmente a conexão entre esses momentos complementares é, por um lado, a 

emblemática investigação sistemática do genoma humano, e por outro, a hegemonia da 

engenharia genética. Esse cenário se desenhou sob a rubrica de um projeto psiquiátrico de 

cunho epistemológico e político, que estabeleceu uma nova psicopatologia. Nota-se, contudo, 

que: 

 

(...) as perturbações do espírito foram inscritas em uma perspectiva inequivocamente 

funcional de investigação, na qual a dimensão espacial e pontual do enfermar humano 

tornou-se hegemônica em face da dimensão temporal. Com isso, a subjetividade foi 

excluída decididamente como eixo de indagação sobre o mal-estar que a inquieta, já 

que, no que tange às perturbações mentais, não se investe mais no registro da história 

da enfermidade e nos destinos singulares de uma existência. (BIRMAN, 2002, p. 48).  

 

A atual conjuntura da psiquiatria, que não reconhece a singularidade do sujeito sofredor, 

pode, com isso, ser considerada uma intervenção massificante ao concebê-lo, ao contrário, 

como uma modalidade da funcionalidade biológica? 

Essa perspectiva, portanto, se propõe a mecanizar o humano, aproximando a mente de 

uma máquina lógica, o cérebro entendido como manipulável quimicamente. Mas pela 

experiência psicanalítica constatamos que o sujeito não pode ser reduzido a seu organismo, nem 

a seu bem-estar orgânico. Então, para essa psiquiatria (biológica), a causação dos sintomas 

encontra-se nos neurotransmissores, já para a psicanálise, encontra-se na constituição psíquica 

do sujeito (LEITE, 2002). 

Vale lembrar que a intricada relação entre psicanálise e psiquiatria não foi 

desconsiderada na obra de Freud. A propósito da 16º conferência introdutória sobre a 

psicanálise, intitulada, vejam só, “Psicanálise e Psiquiatria”65, o pai da psicanálise afirma que 

não a psiquiatria, mas os psiquiatras é que se opunham à psicanálise. Dessa forma, sua 

                                                           
65 Neste momento, Freud faz a célebre aproximação entre a psiquiatria e a psicanálise usando uma lógica 

comparativa. Já que “a psicanálise relaciona-se com a psiquiatria aproximadamente como a histologia se relaciona 

com a anatomia: uma estuda as formas externas dos órgãos, a outra, sua estruturação em tecidos e células” 

(FREUD, 1916-1917, p. 290). Com efeito, essa relação por ele proposta indica que a primeira estuda os tecidos e 

sua trama, a segunda, as formas exteriores. Em outros termos, a estrutura é apreendida pela psicanálise e os 

fenômenos pela psiquiatria (QUINET, 2006). Freud propôs que um estudo é, portanto, continuação do outro. No 

entanto, defende que a visão psicanalítica das neuroses lança mais luz do que a explicação psiquiátrica. 
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prospectiva consistia em que, postumamente, a psiquiatria cientificamente fundamentada 

repousaria sobre o sólido conhecimento dos processos inconscientes da vida mental (FREUD, 

1916-1917).    

Com efeito, alguns anos depois, no texto intitulado “A questão da análise leiga”, o 

próprio Freud (1926) defende a chamada unilateralidade da ciência, isto é, sua proposta de tratar 

assuntos e temas dentro de uma metodologia específica. Portanto, cada campo do saber 

desenvolve seu escopo teórico-prático no limite estreito de seu bojo epistemológico. Dessa 

forma, ocorre um deslocamento na posição freudiana, ou seja, o que se apresenta é uma 

independência entre os dois campos, o da psicanálise e o da psiquiatria. Nesta perspectiva, o 

que está em jogo é a possibilidade de a psicanálise ser praticada por psicanalistas médicos e 

não-médicos (HARARI, 1987/1990).  

O posicionamento de Freud com relação à psiquiatria sempre se manteve nos limites do 

rigor da clínica, ou seja, tanto suas homenagens, quanto suas críticas ocorreram dentro das 

trocas possíveis na solução de impasses clínicos. Com isso, Freud considerava que a psicanálise 

estava um passo à frente da psiquiatria, no que se tratava do método de tratamento do sofrimento 

psíquico – e esta só poderia ser cientificamente fundamentada se mantivesse interlocução com 

os sólidos conhecimentos dos processos inconscientes, manifestados na ambiência clínica 

(FREUD, 1916-1917).    

Portanto, a complexa relação que a psicanálise estabeleceu com a clínica médica está, 

por vezes, tanto em sua origem quanto em seu movimento de subversão. E isto se levarmos em 

conta que foram as histéricas que abriram a via de acesso para a descoberta das formações do 

inconsciente, que através da criação do dispositivo analítico da escuta, Freud possibilitou sua 

manifestação (ROUDINESCO, 2000). 

Assim as histéricas ensinaram a Freud a via aberta do desejo inconsciente (LACAN, 

1964/2008), que de maneira nenhuma pode ser redutível ao cérebro ou ao sistema nervoso 

central. De qualquer forma, a psicanálise considera o corpo tanto em sua dimensão orgânica 

quanto em seu estatuto libidinal – o corpo libidinizado é erógeno. O inconsciente é 

verdadeiramente psíquico, manifestando-se em suas formações de compromisso. Portanto, a 

psicanálise vai centrar seu objeto de investigação no psiquismo, já que a pulsão é a fronteira 

entre o somático e o psiquismo (GARCIA-ROSA, 2000). Apesar de existir na condição 

vivencial do sujeito – uma implicação mútua entre o organismo e o corpo erógeno –, é 

necessário, no entanto, resguardar-se de extrapolações sobredeterminativas entre os diferentes 

campos de saber. Por exemplo, não cabe à psiquiatria explicar as manifestações do inconsciente 

pelo seu instrumental, como também não é rigoroso à psicanálise elucubrar sobre os 
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neurotransmissores. “Neste sentido, a experiência psicanalítica desautoriza qualquer paralelo 

entre neurociência e psicanálise, pois elas têm uma posição antagônica quanto à causa e 

funcionamento do Sujeito” (LEITE, 2002, p. 123). 

Dessa forma, observa-se que cada vez mais é evidente o distanciamento entre a 

psiquiatria e a psicanálise. Isto é, atualmente, a pretensa psiquiatria científica limita-se a 

descrever e a classificar quadros nosográficos, fundamentando sua “prática clínica” em um 

pretenso ateorismo.   

Portanto, a psiquiatria chamada de científica precisou buscar novas bases para 

estabelecer sua racionalidade diagnóstica. Com isso, acabou filiando-se aos “grandes manuais 

diagnósticos66” representados pela série DSM e pela CID. Dessa forma, por exemplo, na CID-

10: 

 

O termo ‘transtorno’ é usado por toda a classificação, de forma a evitar problemas 

ainda maiores inerentes ao uso de termos tais como ‘doença’ ou ‘enfermidade’. 

‘Transtorno’ não é um termo exato, porém é usado aqui para indicar a existência de 

um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecível associado, 

na maioria dos casos, a sofrimentos e interferência com funções pessoais. (CID-10, 

1993, p. 5).           

 

Certamente a preocupação refere-se ao próprio destino do processo diagnóstico, a pedra 

angular tanto da psiquiatria quanto da psicanálise, já que sem o mesmo não é possível instituir 

a terapêutica adequada (PEREIRA, 2000). Todavia, é necessário que a dimensão da 

singularidade seja contemplada em sua tessitura e não apenas uma formulação diagnóstica 

padronizada ou ideográfica. Com efeito, os manuais classificatórios, por exemplo, CID-10 e 

DSM-IV, contam com um diagnóstico multiaxial67. Com isso, os dois sistemas apresentam 

procedimentos operacionais reducionistas e normativos. Por certo, uma consequência inevitável 

dos diversos eixos da diagnóstica multiaxial é o enfoque no corolário de “sinais” e “sintomas”, 

que aponta para uma sintomatologia destituída de qualquer compreensão do funcionamento 

psíquico do sujeito.  

                                                           
66 DSM-IV – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Porto Alegre, Artes Médicas, 1995. 

DSM-V. (2013). Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais. Trad. Maria Inês Corrêa Nascimento. 

Porto Alegre: Artmed, 2014.  

CID-10 – Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento – Descrições Clínicas e Diretrizes 

Diagnósticas, Porto Alegre, Artes Médicas, 1993.  
67 O DSM-V pretende romper com o modelo multiaxial introduzido na terceira edição do manual: DSM-III. Com 

esse procedimento procurou-se unificar determinados transtornos em eixos específicos, ao invés de considera-los 

como condições subjacentes. Essa unificação permite empreender uma mesma estratégia diagnóstica (ARAÚJO; 

NETO, 2013).  
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Os psiquiatras solidários dos “critérios” diagnósticos presentes nos Manuais 

Classificatórios, definem a queixa do paciente como sintoma e o comportamento observável 

como sinal. Com isso, para cada transtorno há uma descrição dos principais aspectos clínicos, 

e uma pretensa “definição clara dos termos”. 

No entanto, não se pode deixar de observar a insuficiência que cerca esse modus 

operandi, que no aspecto clínico propriamente dito deixa de apresentar o rigor necessário. De 

fato, a tão almejada objetividade científica de observar, classificar e definir claramente os 

termos entra em colapso com a inexatidão do termo transtorno. O próprio sofrimento do 

paciente marca a impossibilidade de ser todo transmitido em seu relato, como também de ser 

totalmente observado pela objetividade do olhar médico. 

O que se desenha no horizonte desses apontamentos, por certo, é o questionamento dos 

protocolos operacionais da psiquiatria contemporânea. Certamente, não se nota a possível 

ideologia inerente aos manuais classificatórios, que ao se apoiarem no conceito forjado de 

síndrome ou transtorno, excluem a escuta do sujeito em seu relato incontornável.   

 

Para o avanço de qualquer projeto científico de natureza empírico-experimental no 

campo da psicopatologia é indispensável que as categorias utilizadas por diferentes 

pesquisadores, em diferentes condições de pesquisa, sejam homogêneas, de modo que 

os resultados obtidos possam ser comparáveis. Busca-se maior capacidade de 

generalização dos dados obtidos nas investigações controladas... Contudo, se a 

padronização dos diagnósticos possibilita a confiabilidade nos experimentos, ela não 

resolve de forma alguma nem o problema da singularidade irredutível daquele que 

padece e muito menos permite pensar condições de sofrimento psíquico inerentes à 

condição humana de existir. (PEREIRA, 2000, p. 150).    

 

Dessa forma, essa intervenção terapêutica é baseada unicamente no conjunto de sinais 

e sintomas classificados num sistema nosológico “ordenado” e “agrupado”. O sofrimento, 

portanto, é tomado pela via estatística, operando, assim, um divórcio com a clínica da 

singularidade, bem como um empobrecimento na relação transferencial com o paciente. Nessa 

atual conjectura, portanto, é possível, ainda afirmar que a clínica é baseada em evidências?  

Com isso, a proposta do ateorismo, que reside no interior dos manuais de classificação 

dos transtornos mentais, revelam ser variações empiristas que apresentam uma ingenuidade 

epistemológica nas noções fundamentais de sua metodologia. Isto é, não seriam uma forma de 

tentar contornar o espinhoso problema da psiquiatria contemporânea de determinar a natureza 

dos transtornos mentais? Já que, uma aparente cientificidade generalizável e objetivável, cairia 

muito bem diante de tanta desconfiança (PEREIRA, 2000). 

A consequência imediata dos manuais diagnósticos foi a transformação definitiva do 

campo da psicopatologia, cuja quinta versão (DSM-V) é o paradigma contemporâneo. Na 
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verdade, seu caráter normativo imiscuído num convencionalismo nosográfico esvazia a 

perspectiva psicopatológica da prática psiquiátrica (PEREIRA, 2000; DUNKER; NETO, 

2011). O que se propõe é alcançar a chamada “uniformização de linguagem” no campo 

psiquiátrico.  

Neste sentido, a implementação desse discurso hegemônico sustenta-se em um enfoque 

de natureza empírica e pragmática. Um verdadeiro triunfalismo instrumental sobre a prática 

clínica no campo psiquiátrico. Com isso, sub-repticiamente comuta um suposto ateorismo 

metodológico que se notabiliza pela exclusão do debate fecundo entre as diferentes abordagens 

que tratam do sofrimento psíquico (PEREIRA, 2000). 

O itinerário dos manuais diagnósticos no campo psiquiátrico funda um reducionismo 

significativo: ou seja, o mote argumentativo sobre o padecimento mental deve adaptar-se “às 

exigências do tipo científico-naturais subjacentes às definições positivas dos diagnósticos 

operacionais” (PEREIRA, 2000, p.120). 

Nota-se, por exemplo, como ocorre por um lado uma redução ao plano neurobiológico, 

e por outro lado, uma exclusão do critério ontológico. Dito de outro modo, “as dimensões 

históricas, culturais, subjetivas e existenciais nele implicadas, passam a ser vistas como 

irrelevantes ou como perigosamente inefáveis” (PEREIRA, 2000, p.120), já que, um modelo 

considerado verdadeiramente científico precisa se submeter ao “nível explicativo não-

metafórico desses fenômenos” (PEREIRA, 2000, p.120). 

Nesta perspectiva, “o avanço das abordagens pragmáticas vêm acarretando um 

progressivo esvaziamento do campo da clínica” (PEREIRA, 2000, p. 120). Portanto, a crítica a 

esse modus operandi questiona uma abordagem que se funda sob pretexto exclusivista. Na 

medida em que se considera detentora da racionalidade diagnóstica do sofrimento psíquico em 

detrimento de outras abordagens. Dessa forma, é necessário reiterar que “o sofrimento psíquico 

não pode ser esgotado pela simples justaposição dos vários discursos científicos sobre o 

psicopatológico” (PEREIRA, 2000, p. 121). 

Portanto, nem o reducionismo fundamentalista, nem o ecletismo ingênuo, mas sim, o 

respeito mútuo das diferentes abordagens à extrema complexidade do campo psicopatológico 

deve ser valorizado. Já que ao ser assombrada pelo questionamento do campo da medicina sobre 

sua necessidade de validação e legitimidade enquanto especialidade médica, a psiquiatria cede 

progressivamente aos avanços técnicos e científicos que incorporam uma “abordagem 

pragmática do sofrimento psíquico”. Nesta perspectiva, uma contraposição à cristalização 

ideológica desse discurso é possível pela crítica sistemática a esse modelo pretensamente 

generalista (PEREIRA, 2000).  
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Os achados empírico-experimentais referentes à psicopatologia deverão, por sua vez, 

ser teorizados sob uma perspectiva psicopatológica abrangente, ou seja, que não 

reduza o pathos humano ao sentido de um nosos objetivo e externo, mas que considere 

o sofrimento a partir de suas expressões singulares em cada sujeito e não apenas como 

caso particular de uma categoria nosográfica geral. (PEREIRA, 2000, p.121, grifo do 

autor). 

 

Todavia, percebe-se como as classificações operacionais fomentaram uma crise interna 

no rigor clínico da psiquiatria. Nota-se que na década de 1960 instaurou-se uma crise sem 

precedentes no campo psiquiátrico, que é marcada por uma constante contestação em sua 

legitimidade epistemológica. O legado da revolução kraepeliniana – uma nosografia 

psiquiátrica –, bem como a famosa psicopatologia fundamental (Allgemaine Psychopathologie) 

de Jaspers68 sofrem uma corrosão significativa em seus fundamentos. Com isso, ocorre uma 

espécie de exclusão da psicopatologia enquanto ciência que sustentava a epistemologia do 

campo psiquiátrico. Portanto, o pathos nos tempos do DSM é derrogado pelo caráter 

generalizador e normativo desse manual diagnóstico (PEREIRA, 2000; DUNKER; NETO, 

2011). 

 

Enquanto ciência descritiva, classificatória e explicativa das doenças mentais, a 

psicopatologia constituía a pedra angular do conhecimento psiquiátrico. Do ponto de 

vista epistemológico, era a psicopatologia quem deveria garantir a cientificidade dos 

procedimentos psiquiátricos. Da perspectiva institucional era à psicopatologia que os 

psiquiatras recorriam para sustentar a especificidade de sua atividade face aos demais 

campos que tratam do comportamento humano. (PEREIRA, 2000, p.123).   

 

Com efeito, a falta de concordância diagnóstica gerava desconfiança à psiquiatria no 

campo médico. O campo da psicopatologia evoca um cenário solidário à vasta encruzilhada de 

orientações teóricas, que desencadeavam debates com pautas diversas, contudo, sem uma 

definição consensual: uma verdadeira torre de babel na ambiência diagnóstica. Para a 

psiquiatria era necessário eliminar a confusão terminológica e a incompreensão mútua 

(PEREIRA, 2000). 

Não obstante, a proposta da confecção do DSM foi a de construir um instrumento que 

resolvesse, por um lado, a falta de consistência de suas categorias diagnósticas e, por outro lado, 

eliminar os equívocos comunicacionais entre os psiquiatras. Com isso, tentar fundar uma 

eficácia terapêutica com uma solidez científica. Desse modo, a psiquiatria estabelece uma 

agenda na qual a principal pauta consistia em estabelecer uma linguagem unificada, 

                                                           
68 Conferir, por exemplo, a Psicopatologia Geral de Karl Jaspers (1913/1979), uma referência da influência 

fenomenológica em psicopatologia. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwioqP629pnIAhUGQZAKHcL4DPo&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ispa.pt%2Fbitstream%2F10400.12%2F3270%2F1%2FActas_KarlJaspers.pdf&usg=AFQjCNFDgJRaPVNW1b65T9x_ZtQKJ2EIAA&sig2=m9tTOxP3lw5ut5JOUusNWw&bvm=bv.103388427,d.Y2I
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solucionando a heterogeneidade do conhecimento psicopatológico sobre o sofrimento psíquico 

(PEREIRA, 2000; QUINET, 2006). Dessa forma: 

 

O surgimento do DSM-III, em 1980, constituiu nesse contexto um marco e um divisor 

de águas na história da psiquiatria. Propondo-se com um sistema classificatório 

ateórico e operacional das grandes síndromes psíquicas, aquele manual viria a 

modificar profundamente a concepção não apenas da pesquisa, mas da própria prática 

psiquiátrica. Doravante, a psiquiatria disporia de um sistema de diagnósticos preciso 

do ponto de vista descritivo-terminológico e passível de servir de substrato para a 

pesquisa empírico-experimental. Os diagnósticos passariam a ser considerados como 

meros instrumentos convencionais, dispensando qualquer referente ontológico 

objetivo. Era suficiente que se obtivesse uma concordância no plano descritivo, o que 

serviria de base para a pesquisa experimental. A psiquiatria, do ponto de vista lógico, 

podia finalmente dispensar a incomoda noção de ‘doença mental’. (PEREIRA, 2000, 

p.125).  

 

Vale lembrar que a própria constituição do campo psiquiátrico traz em seu bojo 

epistemológico uma tendência a fundar uma unidade terminológica. Ou seja, um enfoque 

propriamente aristotélico de evocar a descrição dos fenômenos, bem como “o agrupamento 

sistematizado das entidades formalmente delimitadas (espécies) segundo suas semelhanças e 

diferenças constantes (gênero).” (PEREIRA, 2000, p. 125). 

De acordo com Pereira (2000), nesta perspectiva, a própria revolução pineliana consistiu 

em “inaugurar uma forma de abordagem sistemática de descrição e classificação dos fenômenos 

ligados à alienação mental” (p. 125). A ideia central de Pinel configurou o estabelecimento, a 

partir de procedimentos clínicos, de uma ordenação sistemática dos diversos tipos de alienação 

mental, com o intuito de descrever e classificar tanto as semelhanças quanto as diferenças 

regulares das diversas espécies do gênero “loucura”. No entanto, será com Esquirol que a 

incipiente psiquiatria constituirá e delimitará determinadas categorias clínicas. Essa 

sistematização69 no corpo teórico-clínico da psiquiatria traz o apanágio da noção de monomania 

e de lipemania, bem como uma divisão nosográfica decisiva das alienações mentais: demência, 

idiotia, mania e monomania (PEREIRA, 2000; ROUDINESCO, 2000). 

Portanto, gradativamente a psiquiatria moderna70 foi desenvolvendo uma operação de 

descrição e classificação dos grandes quadros psiquiátricos, em um movimento decisivo de 

construir “uma nosologia psiquiátrica capaz de inscrever o sofrimento mental no campo 

médico” (PEREIRA, 2000, p. 127). Nesse itinerário a psiquiatria recebe a influência de 

                                                           
69 O modus operandi de classificação sistematizada, provavelmente, Esquirol herda da influência do positivismo 

comtiano. Inclusive, sabe-se de sua participação no curso de filosofia positiva de Augusto Comte (PEREIRA, 

2000). Isto é, além da clara influência de seu mestre Pinel (ROUDINESCO, 2000).   
70 Aqui são decisivos nomes como Jean-Pierre Falret, Jules Baillarger, Bénédict-Augustin Morel e de Wilhelm 

Griesinger (PEREIRA, 2000).   
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tendências distintas de fazer psicopatologia na contemporaneidade. Neste sentido, tanto Freud 

quanto Kraepelin fundamentam modos diferentes de constituir sistemas diagnósticos. De certa 

forma, suas respectivas psicopatologias gravitam em torno de um aspecto comum, isto é, ambas, 

psiquiatria kraepeliniana e a psicanálise apresentaram a “necessidade da referência a entidades 

clínicas formalmente descritivas e classificadas” (PEREIRA, 2000, p. 127). O aspecto que pode 

ser representativo em Freud refere-se ao seu compromisso de situar a psicanálise no campo do 

saber científico, mas que sempre teve como crivo incontornável a experiência dos casos 

clínicos. Todavia:    

 

Kraepelin, a seu turno, através das inúmeras edições de seu famoso Tratado de 

Psiquiatria, elaborou as bases das modernas nosologia e nosografia psiquiátricas, 

apoiado em um rigoroso método de observação diacrônica dos fatos clínicos, de 

descrição minuciosa destes, sem o recurso a teorias implícitas e através da 

classificação sistemática das entidades clínicas que ia isolando. Esta matriz 

metodológica kraepeliniana fundamenta todo procedimento nosográfico 

contemporâneo. (PEREIRA, 2000, p. 127).   

 

Com efeito, os sistemas de classificação das perturbações mentais vão se tornando 

gradativamente uma espécie de método de recenseamento da população, já que a proposta 

consistia em traçar um perfil das necessidades comunitárias de saúde71. Ou seja, a prevalência 

social de determinada perturbação mental poderia gerar um protocolo de financiamento para 

pesquisas pragmáticas de fundamentação da terapêutica “supostamente” adequada. O século 

XX marca uma intensificação nas pesquisas sobre as perturbações mentais e em sua 

categorização diagnóstica. E isso acontece com a ingerência das instituições públicas federais. 

Portanto, o que estava em voga era “a operacionalização dos diagnósticos psiquiátricos” 

(PEREIRA, 2000, p. 128), que seguiam uma lógica de urgência social e saúde pública. Neste 

sentido, “nosografia e epidemiologia psiquiátricas estiveram desde sempre intrinsecamente 

associadas” (PEREIRA, 2000, p. 128). 

Com isso, desenha-se o estabelecimento de um novo modo de fazer psicopatologia, que 

recebe exigências dos órgãos de saúde pública. Portanto, “diagnosticar e classificar de forma 

confiável significava fornecer ao Estado os meios de intervenção concreta no campo do 

sofrimento psíquico enquanto fato social” (PEREIRA, 2000, p.128). Ocorre, portanto, uma 

normatização estrita do sistema classificatório. 

                                                           
71 Vale lembrar, a título comparativo que a ambiência psiquiátrica norte-americana, pautada pelo triunfo do DSM, 

sempre gravitou em torno de uma taxonomia psiquiátrica, já que atuava mais sob pressão da administração pública 

governamental do que por interesses propriamente clínicos. Nesta perspectiva, fica evidente o procedimento da 

nosografia psiquiátrica nos Estados Unidos, que defende uma “concepção de que melhores estatísticas 

proporcionariam um planejamento mais eficaz das abordagens de saúde geral e de saúde mental” (PEREIRA, 

2000, p.128).  
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Com efeito, a tentativa de construir manuais diagnósticos em psiquiatria revela uma 

preocupação interna de inserção ao campo da medicina enquanto especialidade médica 

inquestionável. Por isso, o primeiro manual72 estandardizado de diagnósticos em psiquiatria 

apresenta uma orientação essencialmente médico-biológica (PEREIRA, 2000). 

Dessa forma, em 1952 surge a primeira versão do Manual de Diagnóstico e Estatística 

da Associação Psiquiátrica Americana (DSM-I), marcado pela clínica da psiquiatria dinâmica 

de Adolph Meyer, que desfrutava de um imenso prestígio na época. Portanto, as mudanças 

nosográficas introduzidas pelo DSM caminhavam em duas direções: novas condições clínicas 

e os interesses administrativos que financiavam pesquisas (PEREIRA, 2000; DUNKER; 

NETO, 2011).       

Com o DSM-II73, apesar de permanecer a influência da psicodinâmica de Meyer, inicia-

se uma espécie de limpeza teórica, que exclui, por exemplo, a noção de reação. Busca-se, com 

isso, um maior consenso entre os psiquiatras na concordância diagnóstica. Corolariamente 

demanda-se do psiquiatra que estabeleça múltiplos diagnósticos através do sistema 

classificatório, isto é, vários eixos da perturbação – o funcionamento global do fenômeno 

psicopatológico – e não apenas o nível sintomático (PEREIRA, 2000; DUNKER; NETO, 

2011).     

No entanto, o marco decisivo que modificou significativamente o modo de fazer 

psicopatologia no campo psiquiátrico foi a terceira versão do DSM em 1980 (PEREIRA, 2000; 

DUNKER; NETO, 2011). O DSM-III “marca a adoção oficial da abordagem operacional na 

psiquiatria americana bem como a difusão internacional de seus princípios, tornando-se uma 

espécie de via de convergência nosográfica no plano mundial” (PEREIRA, 2000, p.131). Ou 

seja, um instrumento diagnóstico nacional com pretensões planetárias. Portanto, seu objetivo 

central propõe-se: 

 

 (...) constituir um sistema de classificação repousado apenas sobre dados diretamente 

observáveis, sem recorrer a concepções teóricas pré-estabelecidas, salvo nos casos em 

que a pertinência clínica dessas teorias já houvesse sido objetivamente confirmada. 

Sua meta principal era a de evitar impasses e as incompatibilidades entre as múltiplas 

                                                           
72 Em 1913 a associação Médico-Psicológica Americana – precursora da American Psychiatric Association – em 

colaboração com o Comitê Nacional pela Saúde Mental, publicam o Statistical Manual for the Use of Institutions 

for the Insanes com dez edições entre 1918 e 1942 (PEREIRA, 2000).       
73 Em sua revisão, o DSM-II recebe críticas e pressões sociais sobre a manutenção da homossexualidade como 

categoria diagnóstica específica, entendida por um viés estritamente patológico. O resultado foi uma retificação 

muito confusa em 1973, que consistiu em considerar a homossexualidade como uma categoria egodistônica que 

significava considerar que os sujeitos que vivem sua homossexualidade de forma conflitiva poderiam, 

eventualmente, livrar-se de tal comportamento (PEREIRA, 2000; DUNKER; NETO, 2011).  
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abordagens psicopatológicas, sobretudo no plano das supostas etiologias. (PEREIRA, 

2000, p.132). 

 

O suposto ateorismo procurava contornar as querelas entre escolas teóricas, que fundam 

tendências heteróclitas. Portanto, se torna necessário uma postura pragmática, o que pode ser 

visto na escolha do termo transtorno (disorder), que designa grande parte das categorias 

diagnósticas do DSM-III e suas subsequentes versões. Com efeito:  

 

A designação disorder não confere nenhuma especificidade ao quadro clínico que ela 

nomeia, mas preenche uma função que se pode chamar retórica, necessária ao bom 

funcionamento do sistema: não se trata de conceber uma doença, no sentido médico 

do termo, segundo o qual uma etiologia orgânica explicaria as alterações observadas. 

Busca-se idealmente tratar apenas dos problemas nosográficos privilegiando-se a 

descrição mais objetiva possível dos quadros, deixando-se de lado os questionamentos 

etiológicos e dos supostos mecanismos patogênicos. (PEREIRA, 2000, p.132). 

 

Portanto, é decisiva a substituição do termo doença, inclusive doença mental por 

transtorno (disorder). Isso ocorreu por uma postura prudente “em relação ao estado atual de 

conhecimentos sobre o padecimento psíquico” (PEREIRA, 2000, p.133), já que o termo doença 

mental está fincado em uma racionalidade médico-biológica. E a psiquiatria pretende-se como 

especialidade médica autônoma no interior do campo médico. Contudo, o fundamental 

certamente consiste no “caráter operacional e pragmático do próprio sistema classificatório. 

Não se trata em nenhuma hipótese de construir uma nosologia, mas tão-somente uma 

classificação racional de síndromes psiquiátricas (...) passível de permitir um acordo mínimo 

no plano da confiabilidade do diagnóstico” (PEREIRA, 2000, p.133). 

Com efeito, a introdução do termo disorder fomentou a utilização de um instrumento 

pragmático de diagnóstico sem que tenha que inferir qualquer deliberação sobre a natureza do 

padecer psíquico. Com isso, a ciência empírica avança derrogando os embates doutrinários ou 

essencialistas sobre o que poderia envolver o sofrimento mental. De certo modo, ocorre uma 

mutação decisiva no próprio estatuto das teorias psicopatológicas. Nesta abordagem 

pragmática, os procedimentos diagnósticos direcionam uma operacionalidade de recorte parcial 

aplicado aos fatos brutos, que serão ou não pertinentes na construção de uma categoria, da qual 

foi excluída qualquer referência ontológica. Neste sentido, o que se busca é uma intervenção 

que reúna os dados empíricos em um corpo conceitual coerente e apropriado ao funcionamento 

do Manual. Esse movimento derroga o campo da psicopatologia de seu lugar privilegiado na 

prática psiquiátrica, causando impasses consideráveis à psiquiatria no tratamento do sofrimento 

psíquico. Ou seja, “o empirismo embutido nos pressupostos das classificações operacionais 

exclui de antemão do debate todas as disciplinas que tratam dos fenômenos psicopatológicos, 
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a partir de metodologias não-experimentais” (PEREIRA, 2000, p.134). Desse modo, as 

teorizações da tradição fenomenológica-existencial ou psicanalítica foram definitivamente 

excluídas do escopo psiquiátrico. Sendo que, para essas abordagens “uma classificação do tipo 

operacional baseada na descrição estandardizada de conjuntos regulares de sintomas 

objetiváveis simplesmente não faz sentido, pois não se presta ao particular recorte que elas 

emprestam ao objeto psicopatológico” (PEREIRA, 2000, p.135). 

E finalmente o DSM-III74 procura introduzir determinados princípios explícitos e 

formalmente delimitados para o estabelecimento de suas categorias diagnósticas e de suas 

respectivas classificações, que corresponde ao jogo dos critérios de inclusão e exclusão na 

definição do diagnóstico. Portanto, do ponto de vista empírico, com esses critérios busca-se 

estabelecer “um alto grau de concordância entre os pesquisadores e clínicos que o aplicassem. 

Ao mesmo tempo, este sistema de classificação era multi-axial, estabelecendo o diagnóstico em 

diferentes planos simultaneamente [clínico, evolutivo, sócio-familiar, etc.] (PEREIRA, 2000, 

p.136). 

Ainda de acordo com Pereira (2000), a publicação do DSM-IV75 em 1994 “não 

introduziu nenhuma mudança substancial nos pressupostos fundamentais do sistema. Esse é 

precisamente um dos pilares do vigor das classificações operacionais: seu caráter provisório e 

aberto a revisões periódicas, segundo o avanço científico e dos debates críticos” (p. 136). No 

entanto, nota-se como a série DSM fez escola, já que influenciou diretamente a CID, que em 

sua décima versão (CID-10) incorporou diversas categorias em seu escopo classificatório. 

Seguindo os apontamentos de Pereira (2000), nota-se como a recepção da série DSM no 

ambiente psiquiátrico também foi cercada de críticas ferozes, principalmente ao estatuto 

propriamente operatório e pragmático desse sistema classificatório, ou seja, à tendência 

estabelecida de abolir o “debate propriamente psicopatológico em favor de um acordo 

descritivo pragmático” (p.137). Desse modo, o autor lembra como Bercherie demonstrou 

claramente em sua crítica que o suposto ateorismo do DSM-III imiscuía teses estritamente 

empiristas, fomentando, assim, internamente uma “ingenuidade epistemológica das noções 

fundamentais do método operacional” (PEREIRA, 2000, p.137). A obsessão pela pura 

objetividade no plano empírico dos transtornos mentais produziu a mais intensa cegueira, isto 

é, nenhum olhar é inocente ou puro, mas, antes, é sempre condicionado pela dimensão subjetiva 

                                                           
74 A revisão do DSM-III (DSM-III – R) em 1987 ratifica os princípios gerais de categorização operacional de seu 

predecessor, apresentando pequenas modificações na nomenclatura e nos critérios diagnósticos (PEREIRA, 2000). 
75 Provavelmente a grande mudança introduzida no DSM-IV seja a inclusão de um critério de significância 

“clínica” para diversas categorias listadas, ou seja, a relevância de certos “sintomas” que causam sofrimento 

clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social e ocupacional (DUNKER; NETO, 2011). 
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daquele que olha. Ou seja, o que se desenha fortemente na crítica à série DSM é que “um 

sistema de classificação nunca constitui uma expressão pura e inocente de fatos clínicos auto-

evidentes. Ao contrário, classificar implica desde o início uma tomada de posição quanto àquilo 

que é pertinente ou não de servir como critério classificatório” (PEREIRA, 2000, p.137), que 

sempre são atravessados pelo aspecto sócio-histórico e ideológico que o cerca. 

Portanto, longe de ser ateórico, o DSM-III mantém uma filiação estreita com o 

pragmatismo de Pierce, que implica em evocar o “preceito de se excluir toda a teoria não-

confirmada de forma conclusiva” (PEREIRA, 2000, p. 138), já que uma forma conclusiva se 

submete aos critérios empíricos de validação. Com isso, esse sistema, que apresenta 

explicitamente um pragmatismo classificatório, na verdade desliza em direção a um discurso 

de fundo psicopatológico, ou seja, aquilo que tentou excluir a todo o custo retornou com certa 

virulência. Contudo: 

 

(...) não se está autorizado, em função do próprio recurso metodológico empregado, a 

deduzir diretamente uma determinação psicopatológica a partir de uma abordagem 

operacional. A passagem direta do compromisso pragmático à constituição de uma 

psicopatologia é o limite que não deve ser ultrapassado. O deslizamento sutilmente de 

uma abordagem operacionalmente estruturada, fundada sobre dados empíricos aos 

quais se atribui uma importância particular a um discurso sobre o sofrimento (pathos) 

humano não constitui nada além de um abuso ideológico mascarado de cientificidade. 

Em nenhum caso, a noção de critério diagnóstico pode pretender substituir ou ser 

tomada por equivalente a uma teoria do sintoma. (PEREIRA, 2000, p. 138). 

 

Por fim, o DSM-V, oficialmente publicado em 18 de maio de 2013, é a mais nova edição 

do Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais da Associação Psiquiátrica 

Americana (APA). Essa atual revisão produziu determinadas modificações em sua versão 

anterior, o DSM-IV-TR. Exploraremos brevemente essas alterações no que concerne, 

especificamente, à forma de diagnosticar o chamado transtornado pelo uso de substâncias.  

Com efeito, o DSM-V excluiu a divisão feita pelo DSM-IV-TR entre os diagnósticos de 

abuso e dependência de substâncias reunindo-os pelo sintagma Transtorno por uso de 

substâncias76. Portanto, no DSM-IV-TR entende-se o diagnóstico de uso abusivo pela 

identificação de um ou mais critérios de abuso dentro de um período de 12 meses e sem 

diagnóstico de dependência. Sendo, portanto, aplicável a todas as substâncias exceto a nicotina. 

                                                           
76 A categoria Transtornos relacionados a substâncias e adição abrange dez classes distintas de drogas: álcool; 

cafeína; cannabis; alucinógenos; inalantes; opióides; sedativos, hipnóticos e ansiolíticos; estimulantes; tabaco; e 

outras substâncias desconhecidas; bem como os transtornos de jogo. Com a utilização da nomenclatura adição 

coloca-se em evidencia uma inclusão inusitada: isto é, se joga o jogo no reduto da adição. A base diagnóstica (para 

o jogo patológico) envolve a suposta constatação no Sistema de Recompensa Cerebral de efeitos semelhantes ao 

de substâncias psicoativas (ARAÚJO; NETO, 2013).  
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Já o diagnóstico de dependência ocorre pela identificação de três ou mais critérios de 

dependência dentro de um período de 12 meses. Todavia, no DSM-V compreende-se que dois 

ou mais critérios definem o diagnóstico de transtornos por consumo de substâncias, isto é, 

quando é prevalente por um período de 12 meses. Na verdade, a organização diagnóstica 

empreendida na versão anterior do manual foi somada à essa nova estratégia (ARAÚJO; NETO, 

2013; BECOÑA, 2014) 

Certamente, ocorre uma mudança de nomenclatura, que faz o diagnóstico girar em 

torno, exclusivamente, do termo transtorno. Com isso, o modus operandi para fundamentar a 

gravidade do transtorno (leve, moderado ou grave) é determinado pelo preenchimento de 

critérios diagnósticos, que privilegiam uma tensão imposta no binômio exclusão-inclusão, isto 

é, quanto mais critérios forem incluídos no quadro, mais grave ele será (ARAÚJO; NETO, 

2013). Com efeito, de acordo com Becoña (2014) configura-se no DSM-V uma espécie de 

unidimensionalidade dos critérios diagnósticos, isto é, pauta-se por um fator que inclui ambas 

as categorias: uso abusivo e dependência química. Portanto, o diagnóstico de Transtornos 

relacionados a substância ocorre a partir da identificação de dois ou mais critérios. Ou seja, o 

modus operandi para diagnosticar considera o nível de gravidade do transtorno: leve (2-3), 

moderado (4-5) ou grave (6 ou mais critérios).   

Se por um lado, excluiu-se a distinção entre as categorias dependente químico e usuário 

abusivo, por outro lado, incluiu-se o craving – um forte desejo ou impulso de usar uma 

substância – como critério diagnóstico. Certamente, a introdução do craving como critério 

diagnóstico representa uma tentativa de fundamentar um suposto marcador “clínico”. No 

entanto, os desejados benefícios psicométricos (avaliação por questionários) são muito 

ambíguos, e esse tipo de avaliação torna-se inconsistente. Dessa forma, a consideração de que 

o craving pode ser um fator neurobiológico (uma perspectiva não psicométrica) acabou 

prevalecendo, indicando a necessidade de desenvolver indicadores biológicos para seu 

tratamento (BECOÑA, 2014). 

Nesta perspectiva, foram incluídos os critérios diagnósticos de síndrome de abstinência 

de cannabis, inalantes ou alucinógenos, bem como os sintomas de abstinência de cafeína. Foi 

excluído o diagnóstico de dependência de múltiplas substâncias. E o transtorno por uso de 

nicotina foi substituído pelo transtorno por uso de tabaco (BECOÑA, 2014). 

Outra característica decisiva do DSM-V é seu rompimento com o modelo multiaxial 

introduzido na terceira edição do manual: o DSM-III. Com esse procedimento procurou-se 

unificar determinados transtornos em eixos específicos, ao invés de considera-los como 
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condições subjacentes. Dito de outro modo, com essa unificação pretendeu-se empreender uma 

mesma estratégia diagnóstica para quadros não especificados (ARAÚJO; NETO, 2013).  

Desse modo, foram excluídos os especificadores que designavam o aspecto com 

dependência fisiológica ou sem dependência fisiológica. Procurou-se também reorganizar os 

especificadores de remissão: remissão precoce entendida por um período de pelo menos três 

meses no qual nenhum dos critérios para o uso da substância (exceto o craving) é atendido; e 

por remissão sustentada entende-se um período superior a doze meses. O manual também 

incluiu os especificadores que descrevem indivíduos em “ambiente controlado” ou aqueles que 

estão inseridos na chamada “terapia de manutenção” (ARAÚJO; NETO, 2013).  

O manual ainda considera os fatores psicossociais e ambientais, porém com 

recomendações especificas para sua utilização77. Neste sentido, a Escala de Avaliação Global 

do Funcionamento, por ser considerada insuficiente, foi excluída do manual, isto é, uma única 

escala não poderia transmitir informações adequadas para a compreensão global do paciente 

(ARAÚJO; NETO, 2013). 

Contudo como ficam as experiências iniciais relacionadas ao consumo de qualquer 

substância que seja, como por exemplo, a intoxicação ocasional, bem como a relevância das 

variáveis sociais, contextuais e psicológicas que se relacionam ao consumo inicial, sobretudo 

em jovens? 

Com isso, torna-se difícil na prática diagnóstica distinguir se o usuário sofre de 

Transtornos relacionados a substâncias pelo consumo de um fármaco psicoativo receitado, ou 

se o desenvolveu por automedicar-se, ou ainda porque tornou-se um “adicto”. Portanto, 

configura-se um dos aspectos mais frágeis para esse diagnóstico, ou seja, porque fazer o 

diagnóstico em um caso e não nos outros? Desse modo, onde está a confiabilidade desta 

racionalidade diagnóstica? 

Diante desse cenário entendemos que o considerado avanço no campo psiquiátrico, com 

os sistemas classificatórios operacionais, também é acompanhado de uma “crise de identidade 

da psiquiatria contemporânea” (PEREIRA, 2000, p.140, grifo nosso). Com efeito, na formação 

dos psiquiatras existe uma transmissão sem precedentes da lógica do manual e o 

desaparecimento do ponto de vista psicopatológico, que é considerado “uma espécie de fóssil 

                                                           
77 De acordo com Araújo e Neto (2013) o DSM-V recomendou que a codificação dessas condições fosse realizada 

com base no capítulo Fatores que Influenciando o estado de saúde e o contato com serviços de saúde (códigos 

Z00-Z99) da CID-10. Cf. CID-10, 1993, pp. 298-302.  
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remanescente do tempo pré-científico da psiquiatria, que o tempo se encarregará de apagar” 

(PEREIRA, 2000, p. 140). 

Nota-se, portanto, que a estratégia da psiquiatria contemporânea repousa nos “sistemas 

de pesquisa”, isto é, no conhecido modelo americano, acreditando que com isso, determinariam 

a identidade médica da psiquiatria. No entanto, esse sistema, como se viu, se resume à uma 

enumeração de transtornos, dentro de uma perspectiva supostamente a-teórica e não etiológica, 

que, contudo, mais parece uma nova roupagem para um modelo médico baseado na medicação 

(LEITE, 2002; DUNKER, 2015). Sua finalidade é manter apenas os sintomas que são 

estatisticamente significativos para a identificação diagnóstica em uma dimensão espacial dos 

transtornos, em detrimento do aspecto temporal (BIRMAN, 2002). Com efeito, esses métodos 

pretendem apreender o sintoma em sua exterioridade, a partir de grades e critérios – que 

implicam um quadro sintomatológico –, eliminando, assim, o sujeito falante do diagnóstico, já 

que ele seria permeado de equívocos (GALVÃO, 2002).   

Por um lado, a prática Médica possui uma especificidade essencial no tratamento do 

sujeito em sua dimensão orgânica, já que busca seu fundamento dentro do campo da biologia, 

da fisiologia, da bioquímica etc. Com isso, pela via da especialidade, pretende tratar um órgão 

específico (cérebro, pulmão, coração, rins, fígado etc.). Dessa forma, o sujeito é reduzido ao 

organismo alterado em seu estado de saúde. A prática médica, portanto, fundamenta-se em um 

método de intervenção, que dentro dos limites aceitáveis, espera-se que os médicos a exerçam 

cada vez com maior competência. Com efeito: 

 

O sintoma na medicina tem relação com a estatística desde a constituição de sua 

clínica. Toda a vez que se encontrava uma pessoa que tinha um sintoma e morria, 

fazia-se uma autopsia e descobria-se uma lesão, estabelecendo-se assim a relação 

entre sintoma e doença. Com isso registrava-se o caso, que entrava na estatística. A 

psicanálise rompe com a questão da estatística, pois nenhum caso é igual ao outro, o 

que faz Freud recomendar que em cada análise é toda a psicanálise que deve ser 

refeita, um caso não servindo de modelo para o outro. O fato de o método estatístico 

ser totalmente alheio à psicanálise faz com que se questione muito a psicanálise a 

partir do modelo científico (...) Ora, a psicanálise demonstra que o significado de cada 

sintoma é sempre particular, sendo necessário construir um saber novo para dar conta 

daquele sintoma – o que é efetuado a cada vez em uma análise. (QUINET, 2000/2008, 

pp.120-121).   
 

Por outro lado, no entanto, a prática psiquiátrica ao procurar revestir seu campo de 

atuação pelo vulto da cientificidade da especialidade médica, acaba por perder sua inspiração 

estritamente clínica. Neste sentido, sendo a psiquiatria uma ramificação da medicina, isto é, 

uma especialização médica, o que acontecerá se os psiquiatras continuarem a priorizar o 

orgânico? Não seria, neste caso, o cérebro o objeto, digamos, de uma divisão de atuação entre 
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o neurologista, em sua dimensão anatômica, e o psiquiatra, em sua dimensão funcional? Aquilo 

que, malgrado Pereira (2000) lembra, é denominado de “neuropsiquiatria”.  

A resposta imediata e coerente, por certo, reconhece o esforço da psiquiatria para se 

manter nos limites aceitáveis do campo da medicina. Contudo, considera-se que na psiquiatria 

não há sinal objetivo algum, e a patologia mental, com isso, tem sido inscrita por um distúrbio 

de comportamento elevado à condição de transtorno. Portanto, na busca da cientificidade a 

psiquiatria inicia um longo processo de exclusão do sujeito. O discurso científico desconsidera 

o sujeito do desejo em nome dessa suposta neutralidade, que no rigor da clínica, cada vez mais, 

se apresenta ilusória, uma vez que o próprio pesquisador está inserido no quadro de referência 

dos “fenômenos observados” (PEREIRA, 2000). Definitivamente esse movimento está 

vinculado ao projeto da psiquiatria americana, que pela via das classificações conclamam uma 

identidade médica e o acesso ao campo da medicina científica para a psiquiatria. Todavia, o 

que fica imiscuído nesse processo é que a psiquiatria cede seu espaço para outros campos da 

ciência, por exemplo, as neurociências, a neurologia, a epidemiologia, a farmacologia etc. E o 

que se iniciou com o propósito de extensão no campo da medicina se tornou uma relação de 

exclusão. Dito de outro modo, a psiquiatria com seu procedimento ao invés de se aproximar da 

medicina – seu maior objetivo –, acaba se afastando cada vez mais, ou seja, um paradoxo se 

inscreve em sua postura, ao invés de autonomia – sua pretensão ao foracluir o discurso 

psicanalítico –, acaba outorgando poderes a outras especialidades médicas.  

Atualmente, a psiquiatria parte do paradigma biológico, ou seja, seus fundamentos 

epistemológicos estão determinados em outras disciplinas científicas, principalmente a 

neurobiologia. Com efeito, “esse novo modelo da psiquiatria critica os anteriores em seus 

métodos e os substitui por critérios estatísticos, excluindo os acontecimentos particulares da 

vida de um sujeito na causação dos chamados transtornos” (LEITE, 2002, p. 102). Portanto, 

configura-se uma proposta reducionista, na qual a conduta humana passa a ser explicada 

totalmente em termos biológicos. E de certa forma, ao propor “uma causa neurobiológica para 

os transtornos mentais, negam a causalidade psíquica em psicopatologia, o que faz com que a 

psiquiatria atual tenha encontrado nas neurociências seus fundamentos epistemológicos e 

metodológicos” (LEITE, 2002, p.102). 

Certamente, é prudente balizar a crítica empreendida não apenas à psiquiatria, mas a 

qualquer estratégia terapêutica que não considere a clínica pelo estatuto da singularidade do 

desejo. Portanto, é preciso fomentar a introdução do sujeito e da dialética do desejo nos 

procedimentos terapêuticos. Definitivamente, a crítica não reside sobre a utilização dos 

medicamentos, mas em seu uso indiscriminado, como se fosse um antibiótico prescrito para 
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uma inflamação na alma, desresponsabilizando o sujeito de seu sintoma e, principalmente, de 

seu tratamento.  

O diagnóstico de Roudinesco (2000) sobre a sociedade denominada de depressiva 

aponta para um processo de vitimização do sujeito, no qual o que está em voga é a avaliação 

do desempenho produtivo ou deficitário no seio do funcionamento social. O sujeito sofredor, 

enquanto vítima, está destituído do lugar privilegiado da responsabilização, que do ponto de 

vista ético implica uma mobilização e uma flexibilização de seu posicionamento subjetivo.  

Neste sentido, as formas de vida são contabilizadas a partir de duas grandes estratégias: por um 

lado, pelo “excesso de experiências improdutivas de determinação”, e por outro, pelo “déficit 

de experiências produtivas de indeterminação” (DUNKER, 2011a). 

O cenário da psiquiatria contemporânea evoca consequências que podem se agravar 

cada vez mais, à medida que sua ambição de cientificidade se torna a única proposta de 

estabelecer univocamente seu campo epistemológico e metodológico, ou seja, de seu escopo 

teórico e de sua intervenção clínica.  

 

Como consequência, diminui a influência da psiquiatria clássica e os DSMs e os CIDs, 

nas suas várias versões, passaram a ser os únicos codificadores de uma nova e 

uniforme concepção do diagnóstico psiquiátrico, caracterizado por estar orientado 

pelos efeitos dos psicofármacos. Nascida da psiquiatria universitária norte-americana, 

conhecida como a Escola de St. Louis78, essa clínica tem por base a resposta-padrão à 

administração de uma substância química. Esse procedimento, denominado critério 

operacional, quis preencher a ausência de signos patognomônicos e de exames de 

laboratório em psiquiatria. Epistemologicamente, esta maneira de pensar foi 

consequência da revolução lógica dos anos 30, que pretendia fundar uma ciência da 

mente, por meio do formalismo lógico-matemático aplicado às ciências do cérebro. 

(LEITE, 2002, p.103). 

 

Os parâmetros que a psiquiatria contemporânea utiliza incluem o poder normativo a 

serviço da adaptação social – que indica um aspecto mais assistencial do que terapêutico –, e 

isso através de escalas de valores, entrevistas estruturadas e os protocolos diretivos. Com isso, 

o itinerário da psiquiatria, portanto, é camicase, ou seja, um processo suicida de sua prática 

terapêutica. Na verdade, desenha-se algumas consequências inevitáveis desse procedimento 

biologizante, das quais enumeraremos três, que representam uma espécie de núcleo geral do 

processo de desaparecimento da clínica psiquiátrica. 

                                                           
78 Pereira (2000) lembra como: “Em 1972, J. Feighner, E. Robins, S. Guze publicam um artigo decisivo para a 

consolidação da nova abordagem do problema nosográfico dos transtornos mentais, no qual os autores propõem 

um sistema totalmente operacional para a pesquisa em psiquiatria. Esses eminentes representantes da Escola de 

Saint-Louis introduzem a noção de critério de inclusão e de exclusão operacionalmente definidos, a qual será 

retomada mais tarde pelo DSM-III. Eles sugeriam que os critérios deveriam ser específicos, os mais explícitos 

possíveis e organizados segundo princípios empiricamente estabelecidos” (p.131). 

 



94 
 

Em primeiro lugar, a exclusão do sujeito do desejo, isto é, o falante é reduzido a uma 

máquina neuronal passível de administração medicamentosa – o corpo é reduzido ao organismo 

–, que o neurologista estaria mais preparado para tratar (LEITE, 2002). 

Já em segundo lugar, acontece a exclusão do próprio psiquiatra da equação, pois existem 

formulários e procedimentos tidos como mais eficazes do que o contato com o paciente – o que 

na tradição fenomenológica e psicanalítica da psiquiatria era um aspecto incontornável. Com 

isso, atualmente, a função do psiquiatra é reduzida ao diagnóstico de uma classificação de 

transtornos, em que sua “prática” seria, apenas, identificar alguns fenômenos e inseri-los na 

classificação em vigor nos manuais. Sem falar, contudo, da produção cada vez mais crescente 

dos formulários de pesquisa, nos quais o paciente preenche resposta de múltipla escolha, 

identificando, assim, sintomas e queixas (GALVÃO, 2002). Os dados fornecem ao psiquiatra 

através de uma combinação, a identificação do transtorno presente no manual diagnóstico, bem 

como o medicamento adequado para o quadro sintomatológico definido (LEITE, 2002). 

E por fim, a exclusão da clínica em seu sentido ético, ou seja, de uma prática que envolve 

o contato com o paciente, que a psicanálise evoca pelo aspecto transferencial. 

O atual cenário da psiquiatria produz efeitos imediatos desse posicionamento no interior 

do campo psicopatológico, no qual a própria prática psiquiátrica se volta contra sua 

especificidade. Isto é, o desenvolvimento de instrumentais operacionais derrogam a 

necessidade da participação do psiquiatra no diagnóstico. Dessa forma é comutada uma política 

econômica da saúde, na qual os psiquiatras territorializam laboratórios clínicos, os psicólogos 

cognitivos-comportamentais encarregam-se da terapêutica e o clínico geral da prescrição 

medicamentosa (GALVÃO, 2002). 

 

Paralelamente a isso, a prática clínica da psiquiatria torna-se, correlativamente aos 

métodos padronizados de diagnósticos, cada vez mais estandardizada, cada vez mais 

formalizada: entrevistas estruturadas, escalas, critérios diagnósticos operacionais, 

árvores de decisão de intervenção clínica, Medicina Baseada em Evidências, 

Psiquiatria Baseada em Evidências ocupam espaço cada vez maior na rotina 

psiquiátrica, diminuindo sensivelmente o papel da clínica e do clínico no campo 

diagnóstico e das intervenções terapêuticas. (PEREIRA, 2000, p. 148). 

 

  Com efeito, a “grande contribuição” que as neurociências e a prestigiada American 

Psychiatric Association legaram à prática psiquiátrica, em última instância, foi a eliminação do 

discurso do sujeito inconsciente – que seria permeado de equivocações –, a fim de contar com 

a cotação das respostas aos questionários, diminuindo, assim, os mal-entendidos inerentes ao 

discurso do sujeito. Com isso, o objetivo maior do procedimento psiquiátrico contra a prática 

psicanalítica consiste em excluir o conceito de significante que sustenta o manejo da 
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interpretação. Sem dúvida, objetiva-se construir pelo ateorismo uma validação através da 

generalização e da objetividade no lócus do modelo estatístico (GALVÃO, 2002). 

Por certo, essa tendência disseminada na “psicopatologia contemporânea” de definir o 

sofrimento do sujeito pelo chamado transtorno mental, totalmente passível de administração 

psicofarmacológica, se fundamenta em uma alteração funcional do cérebro. Com isso, ocorre a 

invasão das chamadas moléculas inteligentes, como consequência dos inegáveis avanços das 

neurociências. O que traz para o primeiro plano o cérebro com seus neurotransmissores, 

objetivando-o como o grande responsável pela condição patológica do paciente, que somente 

poderá ser corrigida pela ação psicofarmacológica adequada. Portanto, não há lugar para o 

sujeito preconizado pela psicanálise. Neste sentido, a vocação clínica da psiquiatria vem 

desaparecendo sistematicamente em virtude do seu desejo de ocupar um lugar no campo da 

ciência – definida pelo paradigma das ciências naturais (LEITE, 2002).  

Desse modo, é necessário considerar, de forma decisiva, que para além do efeito 

farmacológico de um dado medicamento, existe, por assim dizer, o efeito da transferência. Se 

por um lado surge o efeito da droga em si (efeito psicoativo), por outro lado emerge o efeito 

transferencial. Ainda, vale lembrar, que a palavra phármakon, tal como tratamos no capítulo 1, 

traz a ambiguidade daquilo que pode curar e daquilo que pode matar. Nesta perspectiva, 

observa-se que tanto a palavra do médico quanto sua ação, também têm eficácia terapêutica à 

medida que pode viabilizar um corte na relação estereotipada com a medicação, e introduzir a 

possibilidade de uma mudança discursiva.  

Sendo que, ao ignorar o aspecto transferencial presente no sintoma, que diz respeito ao 

sujeito, a psiquiatria contemporânea procura rejeitar uma causalidade psíquica para o 

sofrimento, reduzindo-o à atividade cerebral (LEITE, 2002). Dessa forma, desenha-se uma 

tentativa declarada de reduzir o modelo clínico ao método anatomo-clínico. Isto é, na busca da 

cientificidade no campo médico, recusa-se uma teoria do psiquismo, restringindo sua prática 

clínica à administração medicamentosa.  

Ao contrário, a psicanálise desenvolve-se no campo da clínica trazendo em seu bojo 

tanto uma teoria do psiquismo (formações do inconsciente) quanto um tratamento possível do 

mal-estar (discurso do analista). Indubitavelmente, apresenta uma relevância que continua 

vigente no que se refere à investigação dos fenômenos psíquicos em sua relação com o social.  

Desse modo, a psicanálise encontra seu pleno desenvolvimento na articulação entre as 

ditas questões sociais e as elaborações clínicas. O seu criador, Sigmund Freud, organizou em 

sua obra textos que apontam tanto para sua experiência clínica, quanto para a organização do 

laço social. O volume XII de suas Obras Completas (FREUD, 1911-1915), por exemplo, 
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apresenta uma série de recomendações precisas, endereçadas àqueles que pretendem entender 

o funcionamento do tratamento psicanalítico. Porém em outros textos fica evidenciada sua 

preocupação com o social, a saber, Totem e Tabu (1913); Psicologia de grupo e análise do ego 

(1921); Mal estar na Civilização (1930/2011), entre outros. Como nos aponta Pacheco Filho 

(2000), “Freud buscava convencer seus pares da relevância do estudo de fenômenos tidos como 

não merecedores do estatuto de objetos científicos: entre outros, a histeria, a hipnose, os sonhos, 

os chistes e a sugestão.” (p. 236). O que, de certa forma, demonstra o interesse de Freud na 

pesquisa, tanto clínica, quanto social, para a formulação dos pressupostos do seu paradigma. 

Dentro desse raciocínio o autor ainda aborda que:  

 

[...] o paradigma psicanalítico, diferentemente de outras abordagens da Psicologia do 

final do século XIX, inclui, entre as entidades fundamentais que compõem o seu 

universo de estudo, as manifestações do inconsciente, a sexualidade infantil e demais 

eventos e processos a eles relacionados: entre eles, o recalque, a resistência, a 

transferência, o complexo de Édipo e o complexo de castração [...]. (PACHECO 

FILHO, 2000, p. 250, grifos do autor). 

 

Contudo, isso não significa que exista uma vocação de pesquisa empírica, nem a 

pretensão de uma validade estatística na metodologia psicanalítica. O enfoque central da 

situação analítica comporta, antes, a consideração incontornável da singularidade do sujeito, 

tanto em sua economia libidinal quanto em sua dialética do desejo. A psicanálise não aceita que 

uma prática de intervenção terapêutica restrinja-se a remover o comportamento dito observável, 

isto é, apreendido pelas queixas e os supostos sinais que o paciente emite. Com efeito, o 

sofrimento do sujeito apresenta um valor psíquico, ou seja, diz algo da própria singularidade 

não redutível aos neurotransmissores. 

Torna-se de extrema relevância ressaltar que a questão do método da pesquisa em 

psicanálise é atravessada por sua ética, a ética do desejo. Esta, segundo Souza (1991), apresenta 

três desdobramentos: a inclusão do desejo na motivação legítima do agir; a conceituação 

específica que a psicanálise traz sobre o desejo; e o seu modo particular de intervir no campo 

do desejo. Neste contexto, nota-se que tanto Freud quanto Lacan desenvolveram ao longo de 

suas pesquisas um método que pudesse dar conta da complexidade do fenômeno humano em 

sua vertente psíquica e social.    

Ora, o nível de operação da psicanálise se fundamenta na singularidade do desejo que 

se manifesta na clínica, ou seja, naquilo que permite ao sujeito expressar sua margem de 

liberdade. Portanto, é incoerente exigir que a psicanálise se proponha a testar hipóteses, medir 

variáveis através de instrumentos ditos “fidedignos”, “objetivos” e “padronizados”, com o 
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intuito de obter a reduplicação experimental (ROUDINESCO, 2000). Certamente, é 

completamente estranho ao campo do saber psicanalítico a pretensão de generalizar e 

estabelecer relações de causa e efeito. Neste sentido, o próprio Lacan preocupou-se com esse 

fato intensamente e até se propôs a redefinir a conceituação da causalidade no interior da 

experiência psicanalítica (LUSTOZA, 2006). E para tanto construiu uma asserção do tempo 

lógico, vigente tanto na constituição do sujeito quanto no percurso de uma análise (QUINET, 

1991/1999).  

Com efeito, o desconforto não é fortuito, já que existe uma longa tradição clínica no 

campo psiquiátrico influenciada pela psicanálise, pela psiquiatria dinâmica e pela 

fenomenologia, enquanto uma forma de tratamento do sofrimento psíquico (ROUDINESCO, 

2000; QUINET, 2006). É necessário, portanto, uma consideração do estatuto ético da prática 

clínica, que implica na escuta do sujeito em condição de sofrimento. E a própria via aberta por 

Freud no vernáculo da psicanálise entende o sintoma psíquico, antes de tudo, como um 

substituto (Ersatz) da satisfação pulsional, isto é, uma manifestação do retorno do recalcado 

(FREUD, 1925).      

Portanto, o sintoma79 em seu envelope formal é constituído por um significante fixado 

em uma modalidade de gozo: trata-se, assim, da especificidade do sintoma em seu caráter 

dissidente. Esse entendimento não é considerado pela racionalidade terapêutica da psiquiatria, 

já que seu objetivo final é o apagamento do sintoma, mesmo que ao preço de introduzir novas 

formas de gozo pela via dos psicofármacos (GALVÃO, 2002). Neste sentido, notabilizam-se: 

 

As pesquisas organogenéticas, que fazem do homem um ser neuronal, fazendo crer na 

correlação distúrbios do corpo-transtornos do espírito, se sustentam nas ciências 

biológicas. Ora, o discurso científico prescreve de sua órbita tudo que seja relativo ao 

desejo e ao sujeito do inconsciente, para referir números, relacionar comportamentos 

e medir sensações. Mas ao rejeitar o inconsciente, isto não quer dizer que ele cesse de 

se manifestar. (QUINET, 2000/2008, p. 20). 

 

Dessa forma, a finalidade da intervenção psiquiátrica é a supressão do sintoma. No 

entanto, o sujeito encontra seus modos de satisfação substitutiva (Ersatz), seja no próprio 

sintoma ou em outras formas de substituição. A toxicomania, por exemplo, pode ser 

considerada uma nova forma de nomeação do sintoma, como um mais-de-gozar particular na 

era da ciência. 

                                                           
79 No capítulo 3, analisamos detidamente algumas variações e escansões que ocorreram no conceito de sintoma 

em determinados momentos do ensino de Lacan. 
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A psiquiatria, portanto, se apresenta no furor sanandi de satisfazer a demanda do 

paciente toxicômano e de sua família, enquanto a psicanálise visa o além da demanda e a própria 

dialética do desejo. Como dirá Colette Soler (1995, p. 100): 

 

Não existe sujeito sem sintoma: todo sujeito tem suas maneiras de preencher a falta 

de relação. Embora seja verdade que existem preenchimentos mais incômodos que 

outros (...) A diferença entre os sujeitos não é ter ou não sintomas – não estamos mais 

na definição psiquiátrica do sintoma. Alguns têm sintomas mais cômodos que outros, 

mais conciliáveis com o princípio de prazer que preside o equilíbrio egóico. A análise 

está especialmente interessada nos sintomas que fazem sofrer, por uma razão técnica: 

o sofrimento condiciona o recurso contra o sintoma.       

 

No horizonte majoritário dessa crítica, evoca-se no nível da prática uma diferença 

fundamental entre psicanálise e psiquiatria. Isto é, a prática analítica privilegia a escuta, na qual 

o sujeito supõe um saber no analista, que por sua vez encarna, com seu silêncio e pelo ato 

analítico, o semblante do objeto a (BOUSSEYROUX, 2012). Já na prática psiquiátrica, assume-

se a posição detentora do saber. Nesse equacionamento da prática psiquiátrica reside um 

obstáculo ao avanço do saber psicopatológico, que Lacan observa ao postular que “toda a 

linguagem da psicologia psiquiátrica apresenta, aliás, a mesma deficiência faz-nos sentir sua 

profunda estagnação” (LACAN, 1957-58, p. 368). 

Provavelmente, um aspecto essencial que precisa ser revisto na prática psiquiátrica é a 

sua convicção e a insistência em ignorar o gozo do sintoma, bem como a participação e a 

responsabilidade do sujeito na manutenção de sua resposta sintomática (ROUDINESCO, 

2000). Dito de outro modo, o sofrimento do sujeito está profundamente relacionado com sua 

posição subjetiva, o que implica num longo itinerário em busca de seus desejos. E dessa forma, 

“inscreve-se aí a perspectiva psicopatológica inaugurada por Freud: a elucidação do sofrimento 

remete à verdade do desejo e às formas que o sujeito tem de se situar face a ele” (PEREIRA, 

2000, p. 144).  

Portanto, a prática analítica se inicia com um sintoma, que evoca a demanda de um 

significante qualquer que o faça entrar em uma nova articulação. Uma demanda que supõe no 

Outro um saber capaz de poder libertá-lo do sofrimento que marca sua subjetividade. Já no 

modus operandi da psiquiatria, a singularidade desaparece, pois o sintoma é tratado como algo 

coletizável. Assim, não há espaço no campo da psiquiatria para o que está além do sintoma: a 

fantasia. Justamente o que Freud identificou em seu tratamento com as histéricas, a saber, o 

sintoma sustentado pela fantasia (GARCIA-ROSA, 2000; GALVÃO, 2002). Neste sentido, a 

especificidade da clínica psicanalítica consiste em não privilegiar o sintoma para fazer o 

diagnóstico, mas antes a fantasia que determina este sintoma. Com isso, “a psicanálise deslocou 
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uma clínica centrada nas formas do sintoma, como faz a psiquiatria, para uma outra, na qual se 

privilegiam as modalidades da posição do Sujeito na fantasia” (LEITE, 2002, p.116). 

Não obstante, a psiquiatria desenvolve um escopo de intervenções, dentro do 

objetivismo, que foraclui o sujeito e trata o paciente pela descrição apriorística de uma 

sintomatologia. Com efeito, o sujeito da psiquiatria é desresponsabilizado, isto é, sofre a 

rejeição (Verwerfung) de um saber (inconsciente). Diferente desse sujeito de “fatos 

referenciados e verificados”, o sujeito da psicanálise (sujeito do inconsciente) manifesta-se 

pelo dizer, que não se submete aos seus enunciados (GALVÃO, 2002). Tem-se em vista que o 

sujeito da enunciação é também o sujeito de um ato para além de todo o cálculo simbólico de 

determinação das coordenadas de sentido, isto é, expresso na impossibilidade real de determinar 

os efeitos de sentido do dizer. Com isso, não se deve eliminar a enunciação em proveito da 

estabilidade do enunciado, um procedimento metalinguístico que coincide com o afastamento 

do sujeito em relação aos efeitos de seu dizer (IANNINI, 2013). 

Desse modo, a psiquiatria não aceita o saber sobre o aspecto paradoxal do sintoma, 

principalmente no que se refere ao gozo e à dialética do desejo que lhe é inerente. Torna-se 

comum na prática psiquiátrica buscar a “objetividade” descritiva de uma sintomatologia nos 

manuais diagnósticos, isto é, estabelecer uma entidade nosológica manifestada – o transtorno –

, ao invés de se preocupar com a participação efetiva do sujeito em sua causalidade (GALVÃO, 

2002), e a partir do seu relato chegar ao diagnóstico estrutural diferencial. 

 

O clínico, seja analista ou não, não é um anódino observador do paciente, pois por 

meio da transferência pode ser incluído na trama com a qual o sujeito envolve o real 

de seu sofrimento, seja no sintoma, seja no delírio. O que o sujeito faz de seu 

interlocutor, em que lugar o situa, de onde recebe seu dizer são critérios a serem 

levados em conta tanto no diagnóstico, no qual o próprio clínico está incluído, quanto 

na orientação terapêutica. O amor de transferência é a única vereda que dá uma chance 

ao sujeito de advir como desejo de saber. (QUINET, 2000/2008, p. 20). 

 

Portanto, o desejo sempre retorna enigmático, como desejo relativo ao desejo do Outro 

que o gerou. O sujeito surge como determinado pelas leis da linguagem, deslizando na cadeia 

associativa do significante. Com efeito, “essa cadeia associativa aponta para o pathos do sujeito 

aludindo ao desejo enquanto enigmático. O desejo é o enigma que impele o sujeito a saber – 

para desvendar o enigma do desejo que o anima em sua existência, a cifra de seu destino” 

(QUINET, 2000/2008, p.16). 

Diferentemente, na prática terapêutica contemporânea, a complexidade do sintoma fica 

relegada à vala comum de uma história ultrapassada. Neste sentido, por exemplo, por não 

conhecer o significado do seu sintoma, o sujeito toxicômano desliza na cadeia significante de 
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seu desejo, que emerge como interrogação sobre seu ato compulsivo. Com efeito, torna-se 

propício reduzir o significado do sintoma ao enunciado “sou dependente químico”, derrogando, 

assim, a enunciação enigmática que incide sobre sua singularidade – que na maioria das vezes 

é autenticado pelo médico. Dessa forma, os teóricos da dependência química relegam o drama 

do sujeito falta-a-ser à uma determinação nosográfica, fundamentada na descrição 

sintomatológica do quadro diagnóstico. A nomeação de dependente químico ao sujeito 

toxicômano representa que a demanda é respondida em uma significação diagnóstica, apagando 

assim a questão do desejo e negando a implicação do sujeito. Essa significação empreendida 

sobre o sujeito estanca o desejo de saber e assegura a posição idealizada de autoridade e saber 

do terapeuta. De acordo com Quinet (2000/2008), “ao lidar com o indivíduo80 cabe ao analista 

solicitar o sujeito – sujeito do desejo, sujeito do inconsciente – e não responder ao eu que não 

quer saber nada disso.” (p. 17).    

Neste sentido, o sujeito toxicômano é aquele que, em seu valor de sintoma, apresenta, 

na racionalidade diagnóstica, o retorno da verdade nas falhas do saber – e aqui podemos 

designar nas falhas de um saber diagnóstico psiquiátrico. 

Portanto, para a psicanálise a concepção de sintoma configura-se pela estrutura da 

linguagem, bem como se define pela implicação do sujeito, ao contrário da psiquiatria 

contemporânea que se funda na exclusão do sujeito. Neste sentido, “poder sustentar a existência 

do saber inconsciente através da convocação da subjetividade como desejo – eis um dever ético 

que a psicanálise propõe ao mundo.” (QUINET, 2000/2008, p. 20). 

A variabilidade histórica do invólucro formal do sintoma repousa sobre a invariabilidade 

da estruturação do sujeito, isto é, na determinação significante do sintoma inscrita no 

inconsciente. Entretanto, as novas roupagens conferidas pelos manuais diagnósticos (DSM e 

CID) tentam encobri-la (a estrutura81), principalmente sustentando a necessidade terapêutica de 

remissão desses sintomas pela via da medicalização (QUINET, 2006). Esse procedimento 

implica numa dupla exclusão, por um lado, do sujeito do desejo inconsciente e, por outro, da 

clínica que privilegia a singularidade do bem dizer. De todo o modo, Lacan não esteve alheio 

às modificações e deslocamentos históricos pelos quais passaram as manifestações sintomáticas 

(QUINET, 2000/2008). 

                                                           
80 O indivíduo na concepção lacaniana representa o sujeito completado de seu mais-de-gozar (ASKOFARÉ, 2009). 
81 Isto é, a maneira como o sujeito lida com a falta inscrita na subjetividade. Falta que condiciona a forma de cada 

um se haver com o sexo, o desejo, a lei, a angústia e a morte. Assim as estruturas clínicas permanecem as mesmas 

e se declinam em neurose, perversão e psicose (QUINET, 2006). 
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Desse modo, vale perguntar, é possível que o caráter teórico-clínico da psicanálise, ao 

privilegiar a singularidade do sofrimento psíquico em sua formação sintomal, possa contribuir 

para que a psiquiatria reencontre sua vocação clínica? (QUINET, 1991/2009). Certamente esse 

resgate deve passar pelo caminho de incluir as impossibilidades e os impasses, elementos que 

o discurso científico procura foracluir para estabelecer seu paradigma. É necessário, portanto, 

apontar o furo do paradigma científico no campo terapêutico. Neste sentido, o método objetivo 

de observação do comportamento mostra-se enganoso, pois algo sempre resiste ao enquadre 

totalizador. Com efeito, a clínica em seu estatuto ético possibilita a escuta ao sujeito em estado 

de sofrimento, ensinando como um sintoma pode esconder o não-visto, ou o não-escutado. Com 

isso, pode ser enganoso agrupar o que não se entende num quadro sintomatológico.  

De certa forma, no nascimento da clínica freudiana ocorre uma transição fundamental, 

que retira o sintoma de sua condição de produto mórbido para redefini-lo como conflito 

psíquico, que implica uma solução de compromisso ante a angústia, entre o recalcado e a 

instância recalcadora. O sintoma, portanto, é uma das formações do inconsciente em sua 

manifestação de retorno do recalcado (FREUD, 1925). Assim, o sujeito não é, de maneira 

nenhuma, uma entidade patológica que deve ser observada em sinais e sintomas, e suprimida 

pela administração medicamentosa. Antes, ele é o sujeito do desejo inconsciente, que precisa 

ser elevado à condição de falante, o que o dispositivo analítico permite em larga escala – o 

patológico elevado à dignidade do humano é um compromisso que a psicanálise se propõe a 

estabelecer no mundo da saúde mental. 

O horizonte do universo da ciência descortinou-se diante do rigor freudiano incutindo 

uma esperança de que no futuro os avanços científicos na área da farmacologia seriam decisivos 

para o tratamento do sofrimento psíquico. Dito de outro modo, existia a crença amplamente 

disseminada de que algumas substâncias químicas contribuiriam para a ação sobre as 

quantidades de energia e sua distribuição no aparelho psíquico, implicando diretamente na 

efetividade de intervenções terapêuticas. É certo que apesar da reiteração freudiana indicando 

o valor analítico da psicanálise no campo do tratamento do sofrimento psíquico, o que está em 

jogo é uma preocupação com o futuro da psicanálise (FREUD, 1939). 

Roudinesco (2000) considera esse um aspecto central nessa preocupação freudiana, que 

se desdobra em duas consequências: se por um lado Freud acerta ao antever de forma auspiciosa 

o apogeu da farmacologia, por outro lado o que não está delineado em sua análise é que o “saber 

psiquiátrico seria aniquilado pela psicofarmacologia” (ROUDINESCO, 2000, p. 46).  

Como já foi dito, se Freud, permeado pelo ideal cientificista de sua época, acreditava 

em uma possível e póstuma etiologia química das neuroses, isso sem dúvida era o resultado da 
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esperança que, um dia, com o dito avanço científico se encontraria a base física para todas as 

manifestações mentais. No entanto, o que a experiência clínica ensinou-lhe foi que os processos 

psíquicos só poderiam ser tratados pelos operadores da linguagem psicanalítica e não da 

biologia82 (QUINET, 2000/2008; ROUDINESCO, 2000). 

Dessa forma, a psiquiatria contemporânea ignora a leitura freudiana do mal-estar na 

civilização e procura referenciar seu modus operandi em um modelo médico-científico. Com 

isso, não considera a tradição clínica e a relação médico-paciente, expresso em todas as suas 

particularidades. E isto afim de buscar a neutralidade e o suposto rigor nos ditos avanços 

científicos, no entendimento que é possível reduzir o pathos a um objeto de estudo aos moldes 

experimentais (PEREIRA, 2000). 

A problemática do intercurso da psiquiatria no campo da ciência médica envolve alguns 

desdobramentos decisivos, como por exemplo, a notação de uma suposta evidência no interior 

de sua prática. Pois, ao contrário de outras especialidades médicas, a psiquiatria não dispõe de 

marcadores biológicos para basear as evidências clínicas, reduzindo-se, apenas, a aderência ou 

não à medicação. Portanto, o conhecimento de distúrbios da neurotransmissão, na maioria das 

vezes, estão à serviço não do tratamento efetivo do sofrimento humano, mas, antes, da síntese 

de novos produtos farmacêuticos (LEITE, 2002). 

Certamente um questionamento válido não se refere apenas ao uso dos medicamentos, 

que em alguns casos torna-se de extrema importância, como por exemplo, para o sujeito 

toxicômano no árduo período de abstinência. Contudo, o que precisa ser averiguado com o rigor 

necessário consiste em não reduzir a condição de pathos – própria ao sujeito em sofrimento – 

à condição estritamente biológica, isto é, fechado em uma mônada de neurotransmissores e de 

sua subsequente alteração neuroquímica. Com efeito, as pesquisas nas áreas da 

psicofarmacologia e da neurociência precisam considerar o estatuto singular e social do sujeito, 

o que implica no âmbito da clínica, no caso a caso, já que cada um encontra modalidades 

específicas de gozo diante do sofrimento.      

 

O sintoma, para a psicanálise, só pode ser considerado patológico por se referir ao 

pathos, a paixão do sujeito que é paixão sintomatizada pelo sexo, pois o sentido de 

todo o sintoma é sexual. Por outro lado, há um pathos com padecimento do sujeito, já 

que ele padece da estrutura de linguagem – o sujeito é falasser. (QUINET, 2000/2008, 

p. 120, grifos do autor). 

 

                                                           
82 É possível localizar em “O mal-estar na civilização” (FREUD, 1930/2011) uma espécie de desconfiança com 

relação ao processo científico, já que Freud aponta a insuficiência da ciência diante do mal-estar na civilização 

vivenciado pelo ser falante. Isto é, ela não apresenta um programa efetivo para que o homem encontre a felicidade. 
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Neste sentido, a possibilidade da escuta confere o caráter psicanalítico à investigação 

clínica, ou seja, o sofrimento psíquico considerado na condição desejante do sujeito. Por isso, 

Lacan em sua inspiração freudiana desenvolveu um método de entrevistas preliminares, que 

possibilitava o levantamento de uma hipótese de diagnóstico estrutural, o qual seria confirmado 

no decorrer do processo analítico. Vale lembrar que Freud considerava o tratamento de ensaio 

fundamental para o início do tratamento psicanalítico (QUINET, 1991/2009).   

A psicanálise, portanto, propõe que a psiquiatria retorne à sua tradição clínica, que 

permitiu e ainda pode permitir uma interlocução profícua. A ética da terapêutica deve incluir o 

sujeito (de desejo) e não apenas o corpo orgânico desvinculando do gozo (corpo erógeno). Com 

efeito, é preciso privilegiar a diferença, a singularidade, o caso a caso ao se entrever nas malhas 

da estrutura clínica do sujeito, que aponta sempre para o elo transferencial como possibilidade 

de um reposicionamento no mundo. O verdadeiro discurso da psicopatologia deveria ser 

eminentemente clínico, isto é, baseado na consideração incontornável do caso clínico. Já que 

quando a psicanálise apresenta sua definição do sofrimento psíquico, inclui necessariamente o 

corpo – pois, ao passo que é biológico, também é erógeno. Dessa forma, a psicanálise não 

pretende generalizar seu método de investigação psicopatológico, pois o que interessa para 

definir sua racionalidade diagnóstica é o relato incontornável do sujeito diante de sua relação 

com o Outro do sexo.     

Definitivamente, a psicanálise não deve recuar diante da nosografia psiquiátrica em 

constante mutação com sua série DSM, pois possui uma nosografia própria que implica as 

estruturas clínicas (neurose, psicose e perversão), isto é, “a posição do sujeito no Édipo em 

relação ao gozo” (QUINET, 2006, p.10). 

Com efeito, a clínica psicanalítica é a clínica do singular, que considera o sintoma, sem, 

contudo, reduzi-lo a uma simples descrição e classificação. Freud retoma a nosografia 

psiquiátrica de sua época, mas para subvertê-la. Isto é, constituiu a ordenação de uma nosografia 

e nosologia83 próprias à psicanálise, que define, por assim dizer, uma ruptura decisiva com a 

psiquiatria da época. Neste sentido, em um rigor clínico impressionante, Freud postula 

categorias diagnósticas inexistentes na clínica psiquiátrica de sua época, como por exemplo, as 

neuroses de angústia, neurose de transferência, neurose narcísica ou mesmo “a proposta de 

ordenar as neuroses entre si, com efeito de uma defesa frente à angústia” (LEITE, 2002, p.117).  

É certo que as constantes trocas entre a psiquiatria e psicanálise seriam interrompidas 

pelo advento da série DSM, principalmente em sua terceira versão, que exclui definitivamente 

                                                           
83 Vale lembrar que uma nomenclatura é o conjunto de termos particulares a uma ciência, uma nosologia é o 

estudo das doenças e uma nosografia é a descrição dos sintomas dessa doença (LEITE, 2002).   
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a neurose como categoria clínica, substituída pelos transtornos de ansiedade. A histeria é 

pulverizada, e ao desaparecer dá lugar aos quadros dissociativos. A psicose, é reduzida a 

transtornos delirantes – com uma desconsideração da paranoia – e um enfoque significativo na 

esquizofrenia Dessa forma, “qualquer que seja a ordenação dos quadros pela nova nosografia 

utilizada na psiquiatria seu tratamento privilegia, sempre e unicamente, a abordagem 

psicofarmacológica, ou seja, não há a inclusão do Sujeito, em quaisquer de suas definições, na 

montagem da estratégia terapêutica” (LEITE, 2002, p. 121). 

O diagnóstico em psicanálise, no entanto, se faz a partir de um saber sobre a 

subjetividade particular de cada paciente, ou seja, configura-se em um processo de construção 

de casos clínicos, que remete à estrutura que o condiciona e não sob um procedimento 

classificatório. Dessa forma, “os manuais de diagnóstico atuais parecem tomados pela 

preocupação de se constituir uma língua comum entre psiquiatras de todo o mundo, como um 

esperanto que pudesse terminar com o mal-entendido próprio à comunicação” (QUINET, 2006, 

p.11). 

Como já apresentamos, esses manuais foram confeccionados para serem instrumentos 

diagnósticos, ou seja, um auxílio ao clínico com orientações práticas que permitiriam avaliar 

tanto a efetividade da racionalidade diagnóstica quanto a eficácia das intervenções terapêuticas 

(QUINET, 2006). Dito de outro modo, a série DSM deveria constituir-se em um instrumento 

operacional de diagnóstico construído para supostamente contribuir com os psiquiatras, isto é, 

com o objetivo de eliminar os equívocos terminológicos. Portanto, não tinha a pretensão de 

substituir a clínica psiquiátrica84, mas sim ser um instrumento suplementar que conferiria 

cientificidade, ou seja, ajudaria a psiquiatria a ter legitimidade como especialidade médica no 

campo da medicina. Portanto, o DSM seria um instrumento utilizado no corpo da clínica. Já 

que: 

 

Baseados no ideal da visibilidade e na dualidade saúde versus transtorno, os manuais 

dão a impressão de se pretenderem um instrumento que associa o máximo da 

descrição (um paciente pode receber vários números correspondentes a múltiplos 

diagnósticos) dentro de uma margem mínima de erro com o ideal de transmitir um 

modelo médico para a psiquiatria. (QUINET, 2006, pp.11-12).  

  

Nesta perspectiva, o que está delineado no horizonte é que fundar uma prática de 

diagnóstico baseada no consenso estatístico de termos relativos a transtornos, que, por 

                                                           
84 Será que ocorreu uma corrosão no interior da proposta da série DSM? Já que originalmente pretendia-se 

confeccionar um instrumento para facultar decisões clínicas e não para substituir a própria clínica. No entanto, ao 

que parece, o filho (instrumento) que nasceu devorou sua mãe (a clínica). 
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conseguinte, devem ser eliminados com medicamentos, é abandonar a clínica feita 

propriamente de sinais e sintomas que remetem a uma estrutura clínica, que é a estrutura do 

próprio sujeito. Não haveria uma inversão decisiva no procedimento psiquiátrico, isto é, os 

medicamentos determinando os diagnósticos. Seria essa uma verdadeira crise ética no campo 

da psiquiatria contemporânea? (QUINET, 2006). 

Contudo, o sintoma neurótico como uma formação do inconsciente é a expressão do 

desejo funcionando como uma metáfora para o sujeito. Por sua vez, a estrutura de linguagem 

do inconsciente é o que faz a psicanálise como práxis operar por meio da fala. E a ética da 

psicanálise correlata ao sujeito definida como uma ética do bem dizer o sintoma. Isto é, não 

tentar suprimi-lo por procedimentos normativos e classificatórios que determinam condutas 

tidas comportamentais. Trata-se, antes, de uma ética relativa à implicação do sujeito, pelo dizer, 

no gozo que seu sintoma denuncia. Dessa forma, a psicanálise propõe-se a transmitir uma nova 

postura clínica no âmbito da saúde mental, que consiste em precaver-se contra o furor sanandi, 

expresso nas tentativas sistemáticas de eliminação da resposta sintomal. Pois, certamente, lá 

onde há sintoma, está o sujeito (QUINET, 2006).   

Nesta perspectiva é o diagnóstico estrutural diferencial que baliza a prática clínica 

psicanalítica, que configura um processo (analítico) que se dá pelo simbólico, por meio dos três 

modos de negação do Édipo, isto é, a negação da castração do Outro. No recalque 

(Vendrängung), o que é negado no simbólico retorna no próprio simbólico sob a forma de 

sintoma: o sintoma neurótico. No desmentido (Verleugnung), o que é negado é 

concomitantemente afirmado, retornando no simbólico sob a forma de fetiche do perverso. Na 

psicose (Verwerfung), o que é negado no simbólico retorna no real sob a forma de um 

automatismo mental, cuja expressão mais evidente é a alucinação. A foraclusão (forclusion) do 

Nome-do-Pai85 implica uma “inclusão fora do simbólico”, expressa nos “distúrbios de 

linguagem, vozes alucinadas, intuições delirantes, ecos de pensamento, pensamentos 

impostos”. A certeza delirante impõe-se como blocos monolíticos, não dialetizáveis – sendo 

que a dúvida é característica do neurótico porque denota uma divisão subjetiva. Portanto, 

remeter os fenômenos observados e descritos à estrutura clínica em questão permite a apreensão 

de sua constituição, sua dinâmica e sua função na subjetividade (QUINET, 1991/2009, p.19). 

                                                           
85 A foraclusão do Nome-do-Pai implica na zerificação do significante fálico, tendo como efeito a impossibilidade 

de o sujeito se situar na partilha dos sexos – como homem ou mulher – denotando, portanto, o empuxo de uma 

moção homossexual (QUINET, 1991/2009).  
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De certa forma, com a formalização do campo do gozo pela teoria dos discursos, Lacan 

confere um novo enfoque, que não exclui o campo simbólico, mas antes possibilita uma 

abordagem clínica que se propõe: 

  

(...) a investigar não só a relação estrutural do sujeito e suas estratégias para lidar com 

o desejo e o gozo do Outro, mas também se e como ele se insere nos discursos, sua 

relação com a mestria (ou a autoridade), com o saber, com o outro do laço social, com 

o mais-de-gozar, ou seja, os objetos pulsionais excluídos da civilização, e sua posição 

com respeito ao gozo. (QUINET, 2006, p.14).   

 

Definitivamente, a proposta de inserir um posicionamento crítico no campo da 

psicopatologia não consiste em desenvolver um sistema explicativo hegemônico que dê conta 

da “realidade última dos fatos”, mas antes possibilita uma abertura para o diálogo, uma vez que 

“nenhuma abordagem é capaz de esgotar a ‘coisa-em-si’ do sofrimento psíquico” (PEREIRA, 

2000, p.152). Com isso, a psicopatologia é, pois, inseparável de uma tomada de posição ética 

diante do padecer humano. Portanto, refletir sobre a especificidade da perspectiva psicanalítica 

do objeto psicopatológico, permite-nos colocar o problema do pathos, respeitando a 

complexidade e a singularidade do sofrimento e da paixão humana. Neste sentido: 

 

O termo grego pathos não se confunde com aquele nosos. Este sim diz respeito à 

doença enquanto realidade objetiva inscrita no real do corpo. Pathos, por sua vez, 

refere-se antes de tudo a um estado anímico bastante particular e que não se reduz ao 

espectro das emoções. O pathos diz respeito à condição de se estar passivamente 

afetado por algo da ordem da paixão. Esta movimenta o sujeito em uma busca e dá 

sentido a suas ações. Daí decorre a outra dimensão semântica de pathos: um estado 

de sofrimento, de padecimento, de mobilização que dá sentido e orientação aos atos 

humanos. (PEREIRA, 2000, p.142). 

 

Por fim, o campo da psicopatologia precisa situar-se no âmbito do sofrimento psíquico, 

isto é, valorizando coordenadas propriamente humanas, que não resumem o psicopatológico a 

uma expressão sintomatológica tecnicamente organizada e manipulável. Portanto, é preciso 

defender de forma veemente que, ao considerar aquilo que o sofrimento de um tem de 

irredutível ao sofrimento de todos os outros, a psicopatologia poderá fundamentar o campo 

propriamente humano por um viés crítico e clínico, implicada eticamente com o sofrimento de 

cada um (PEREIRA, 2000). Isto quer dizer que cada um de nós, antes, padece da inexistência 

da relação entre os sexos, ou seja, o próprio padecimento do real da sexualidade (LAIA, 2013). 
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3 O SUJEITO TOXICÔMANO E A FORMAÇÃO SINTOMAL  

 

3.1 O indivíduo em fissura (craving) na perspectiva cognitivo-comportamental  

 

Como foi apresentado, no que se refere ao tratamento da toxicomania, em uma operação 

quase cirúrgica, a psiquiatria contemporânea encontra na corrente comportamentalista – uma 

abordagem expressamente antipsicanalítica – uma nova roupagem moderna: a psicologia 

cognitivo-comportamental. Com isso, localiza-se, enquanto prática terapêutica, no avesso da 

psicanálise.    

A consideração empreendida pela abordagem cognitivo-comportamental se baseia, 

principalmente, na conceituação cognitiva dos chamados processos de pensamentos, emoções 

e comportamentos. Neste sentido, a terapia cognitiva pretende-se uma teoria da personalidade, 

que dá ênfase às crenças e à produção de pensamentos na mediação de comportamentos, 

emoções e respostas fisiológicas. Com isso, confere uma primazia ao sistema cognitivo em seu 

desenvolvimento de respostas aos estímulos eliciadores (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 

2004). 

A cognição, portanto, é considerada um pensamento ou uma imagem visual, isto é, uma 

avaliação de eventos, de qualquer perspectiva de tempo (passado, presente ou futuro), que em 

geral é vista como a representação factual da realidade. “O modelo cognitivo tem como hipótese 

que as cognições (percepção e interpretação dos eventos) influenciam as emoções e os 

comportamentos dos indivíduos.” (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 2004, p.189). Nesta 

perspectiva, não é uma situação por si só que influencia o comportamento do indivíduo, mas 

sim o modo como ele interpreta o evento ocorrido. Com isso, o modelo cognitivo-

comportamental pretende ampliar sua intervenção sobre o abuso de drogas, considerando as 

chamadas crenças disfuncionais como o núcleo do quadro de dependência química. De acordo 

com essa abordagem, a terapêutica deve possibilitar uma reestruturação cognitiva através de 

procedimentos terapêuticos específicos, fomentando consequentemente mudanças 

comportamentais. 

Com efeito, do ponto de vista da conceituação cognitiva sobre o que foi amplamente 

denominado de abuso ou dependência de substâncias psicoativas, apresenta-se uma proposição 

que consiste em evidenciar a influência da estrutura cognitiva de um indivíduo e o estado de 

humor associado86. Portanto, a tendência de recorrer às substâncias psicoativas seriam uma 

                                                           
86 Desse modo, o modelo cognitivo da adição às drogas configura-se em uma estratégia diagnóstica que defende 

que o indivíduo recorre ao uso de tais substâncias após se defrontar com estímulos internos ou externos, entendidos 
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estratégia compensatória, bem como uma tentativa de regulação do humor – uma espécie de 

automedicação. Neste sentido, há no comportamento de recorrer às drogas um efeito feedback, 

pois o uso continuado favorece a ocorrência ou exacerbação dos mesmos problemas dos quais 

se pretendia atenuar. Com efeito, a dependência química é vista, segundo essa abordagem, 

como o sintoma de um quadro disfuncional primário.  

A racionalidade diagnóstica do modelo cognitivo do abuso ou dependência química, 

propõe que durante o desenvolvimento do indivíduo, experiências relevantes de vida podem 

resultar na formação de um sistema disfuncional – um esquema de respostas afetivas e 

comportamentais disfuncionais –, bem como uma ineficácia em seu enfrentamento às 

adversidades, configurando, assim, um quadro disfuncional primário. Nota-se, portanto, que o 

surgimento do abuso de substâncias psicoativas reflete uma estratégia compensatória – 

comportamento que busca compensar esquemas e crenças disfuncionais –, ou o produto de uma 

estrutura cognitiva falha cuja instalação, por certo, antecedeu a experimentação das substâncias 

psicoativas. O resultado dessa combinação potencialmente patológica possibilita a observação 

do terapeuta cognitivo-comportamental das crenças disfuncionais relacionadas ao consumo de 

drogas (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 2004).  

Dessa forma, a disfuncionalidade do sistema cognitivo fomenta, como consequência 

inevitável, o uso continuado das substâncias. A ativação de crenças a respeito de si, do mundo 

e das substâncias psicoativas, registradas na chamada memória implícita, implicam na 

ocorrência de pensamentos automáticos negativos, que ativam a motivação ou fissura (craving) 

para o consumo – associada às sensações fisiológicas de desconforto. Portanto, configura-se 

um “conflito”, no qual crenças e pensamentos automáticos, que favorecem e/ou desfavorecem 

o consumo se chocam. O indivíduo vivencia a ativação das crenças facilitadoras – ou crenças 

permissivas – que apresentam duas direções opostas que se chocam, transtornando o indivíduo. 

As crenças permissivas facilitadoras para o uso e as crenças permissivas e facilitadoras para 

o não uso. Com isso, a prevalência de uma sobre a outra pode tanto encerrar o processo (não 

usar) como focar a atenção do indivíduo em estratégias instrumentais de obtenção da droga 

(usar) (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 2004).  

A conceituação do craving87 , ou “fissura”, pode implicar uma definição geral, que 

consiste em considerar um intenso “desejo” de utilizar uma substância específica, ou, então, 

                                                           
como situações proponentes ao uso, isto é, desencadeadoras do comportamento aditivo (BORDIN; FIGLIE; 

LARANJEIRA, 2004).  
87 Com efeito, o conceito mais utilizado de craving é o que se refere a esse intenso “desejo” para consumir 

determinada substância. Dessa forma, seu estatuto pode ser mais amplamente definido como o reflexo de um 

estado de motivação orientado para o consumo de drogas.  
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desdobrar-se em uma variedade de acepções, como por exemplo: no desejo de experimentar os 

efeitos da droga; no irresistível impulso para usar a droga; no pensamento direcionado à 

substância de preferência; no alívio para os sintomas de abstinência; no incentivo para auto-

administar a substância; no processo de avaliação cognitiva, que instrumentaliza estratégias de 

obtenção da substância (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 2004).  

Portanto, pelo viés da dependência química, o craving pode ser definido como um 

“desejo” de repetir a experiência dos efeitos de uma dada substância. De acordo com essa 

abordagem, esse “desejo compulsivo” pode ocorrer tanto na fase de consumo quanto no início 

da abstinência, ou após um longo tempo sem utilizar a droga, podendo ser acompanhado de 

alterações no humor, no comportamento e no pensamento (ALMEIDA et al., 2010).  

O craving, portanto, pode ser classificado nas seguintes circunstâncias: como resposta 

à síndrome de abstinência; como resposta à falta de prazer; como resposta condicionada a 

estímulos relacionados às substâncias psicoativas; e como tentativa de intensificar o prazer de 

determinadas atividades. Neste horizonte, os teóricos da dependência química entendem o 

craving como uma condição neurobiológica, influenciado pelas expectativas associadas a um 

resultado positivo (estado motivacional subjetivo), estado este que pode induzir uma resposta 

na qual o comportamento desejado esteja envolvido (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 

2004).  

Neste sentido, no campo da dependência química dois modelos propõem-se a explicar 

o funcionamento do craving: o cognitivo-comportamental e o neurobiológico. Desse modo, a 

conceituação do craving pode ser entendida como o reflexo de respostas condicionadas e 

estabelecidas pela aprendizagem da associação entre determinado estímulo e o “prazer” que 

acompanha a resposta de usar a droga. Com isso, um apontamento consensual consiste em 

afirmar que os sintomas de abstinência parecem estar positivamente correlacionados com o 

craving, o que implica tanto sua intensidade quanto sua diminuição (ALMEIDA et al., 2010). 

Uma imagem comumente utilizada é a de uma onda, que após um nível ascendente sofre um 

declínio descendente. Portanto, o craving é considerado um evento momentâneo.  

Apesar dos esforços para tentar definir o craving no plano do terreno psicológico, existe 

um entendimento privilegiado em descrevê-lo como um fenômeno que resulta de alterações em 

vários sistemas de neurotransmissão cerebral, desencadeado pela falta da droga. Isto é, o 

comportamento direcionado para obter as drogas reflete a ativação do mecanismo 

neurobiológico para o entendimento do craving. Nesta perspectiva, a dependência de drogas 
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consiste na alteração neuroquímica nos sistemas de recompensa cerebral, que altera o 

funcionamento normal do organismo. Portanto, esse procedimento enfoca: regiões cerebrais 

associadas à excitação; comportamentos compulsivos; memória e integração de estímulos 

sensoriais ativadas durante a exposição a fatores relacionados à droga. Com isso, as 

especificidades de cada substância psicoativa e as características individuais dos dependentes 

químicos são alguns dos determinantes da forma e da intensidade com os quais o craving se 

apresenta (ALMEIDA et al., 2010). 

Esse caminho conduz aos protocolos de avaliação da natureza do craving, bem como de 

seu manejo no chamado dependente químico. Dessa forma, estabelece-se um programa de 

mensuração do craving, que pelo relato do indivíduo dirigido pelo terapeuta, conduz ao registro 

diário dos pensamentos disfuncionais, no qual são descritos aspectos relacionados aos episódios 

do craving. O craving é amplamente entendido como uma experiência individual, necessitando, 

portanto, de planejamento personalizado de estratégias para o seu manejo. E aqui surge o 

chamado treinamento de habilidades comportamentais. Essas técnicas de manejo do craving, 

provenientes da terapia cognitivo-comportamental, são ensinadas desde o início do tratamento, 

sendo considerado, nessa abordagem, um instrumento terapêutico privilegiado. O resultado 

eminente, por certo, é a instrumentalização do dependente químico através de várias técnicas 

de manejo do craving. Com isso, o terapeuta pretende preparar o paciente para lidar com as 

situações de risco, interferindo, assim, na intensidade do craving, já que o desenvolvimento da 

auto-eficácia tornará mais fácil o seu manejo (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA, 2004).  

Certamente, os modelos cognitivo-comportamental e neurobiológico quando 

combinados procuram simplificar o significado do craving, por meio de um paradigma 

reducionista e, consequentemente, delinear técnicas terapêuticas a partir de um ponto de vista 

consensual (ALMEIDA et al., 2010). Dessa maneira, os teóricos da dependência procuram no 

tratamento dos dependentes químicos integrar “a prática terapêutica” à farmacoterapia 

(ZANELATTO, 2010). 

Portanto, o argumento comumente utilizado consiste em evidenciar a estrutura biológica 

do humano, entendendo, assim, que as modificações geradas no psiquismo pelo consumo de 

substâncias psicoativas – que possui a capacidade de atuar sobre o cérebro –, é um mecanismo 

considerado como fenômeno universal da humanidade. Com efeito, essas alterações podem 

originar ou acentuar a natureza compulsiva dos comportamentos associados ao uso dessas 

substâncias, o que consequentemente provoca uma diminuição na capacidade de interromper o 

consumo (SILVA; LARANJEIRA, 2004).  
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Assim, desenha-se uma lógica que busca nas funções vitais do organismo o primado do 

prazer, ou seja, as sensações de prazer entendidas como um movimento primordial do ser vivo. 

Nisto, obviamente estão relacionadas aquelas necessidades básicas conhecidas, como a 

alimentação, a proteção e a procriação, que geram constantes indagações, como por exemplo, 

do que vou me alimentar? Onde vou me abrigar? Como vou manter relações sexuais? Ou seja: 

 

Cada indivíduo tem motivações pessoais para alcançar aquilo que possibilita sua 

própria sobrevivência e a de sua espécie. Tais motivações são mediadas por circuitos 

neuronais, como o sistema de recompensa e, ao atingir seus objetivos, o indivíduo se 

sente bem (prazer e recompensa). Além disso, as estratégias e os pensamentos que 

utilizou para alcançá-los o amadurecem e passam a fazer parte de seu ‘patrimônio 

neurobiológico’. (LARANJEIRA, 2012, p. 26). 

 

 Estes comportamentos que geram prazer são denominados recompensas naturais, 

entretanto, é considerada uma outra possibilidade de se obter prazer de uma forma não 

“natural”, ou seja, através do uso de substâncias psicoativas. Com isso: 

 

O estímulo motivacional normal é perdido, uma vez que o mesmo resultado pode ser 

obtido pelo uso de substâncias psicoativas, capazes de agir sobre os circuitos 

neuronais de modo mais intenso. Esse novo circuito corrompe o anterior e vai se 

consolidando operacionalmente no SNC – quanto mais perdurar, menos reversível 

será. (LARANJEIRA, 2012, p. 26).  

 

As pesquisas que fundamentam esse campo de investigação pretendem apresentar uma 

suposta maior precisão anatômica e fisiológica do sistema de recompensa cerebral. Surge, no 

interior dos ditos trabalhos “científicos” o questionamento, que se tornou, portanto, norteador, 

ou seja, a proposta de isolar as regiões cerebrais responsáveis pelo prazer. Contudo, 

obviamente, existem tanto semelhanças quanto diferenças nas formas de se obter prazer. Os 

teóricos da dependência química apresentam uma explicação estritamente neurobiológica, 

recorrendo aos mecanismos de ação e reação das substâncias psicoativas em determinadas 

regiões cerebrais (SILVA; LARANJEIRA, 2004).                   

 

3.2 O desejo na dialética do reconhecimento e na experiência analítica 

 

Diante de tais delineamentos, entende-se que no terreno da dependência química, a 

conceituação da categoria indivíduo fundamenta uma concepção de craving definida como um 

desejo intenso, ou seja, uma manifestação propriamente psicológica, desencadeada e sustentada 

por um arcabouço neurobiológico. Com isso, o sujeito enquanto indivíduo é determinado como 

pensamento consciente de si.  
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Atualmente, o saber biomédico, através de suas pesquisas sobre o funcionamento 

cerebral e circuitos neuroquímicos lançam luz sobre a imagem do cérebro. No entanto, o sujeito 

enquanto pathos, em seu desejo inconsciente sofre gradativamente uma supressão. Dessa 

forma, a localização cerebral marca o organismo como uma totalidade passível de 

administração e controle. Portanto, qualquer abordagem que reduza a experiência subjetiva aos 

efeitos de processos neuroquímicos, como por exemplo, a tentativa de substancializar o 

inconsciente, perde seu efeito propriamente discursivo, isto é, sua marca na e pela linguagem, 

que remete ao significante, sua materialidade. Neste sentido, psicanálise e psiquiatria biológica 

estão nas antípodas uma da outra (ALBERTI; ERLICH, 2008). 

A psicanálise, portanto, pretende responder e se contrapor a esse reducionismo 

periférico. E neste sentido, o sujeito em seu estatuto conceitual foi forjado por Lacan, já que 

essa conceituação não aparece formulada explicitamente na obra de Freud, muito menos nos 

pós-freudianos. Portanto, essa categoria é fundamental dentro do corpus teórico da psicanálise 

lacaniana (ELIA, 2004). De acordo com Lacan (1966a/1998), o sujeito é uma categoria 

emergente da ciência moderna, que se estabelece como um avatar da própria modernidade88. 

Portanto, ao invés de um indivíduo em fissura (craving), a psicanálise parte da fissura 

constitutiva do sujeito ($). 

Neste sentido, Pacheco Filho (2012) propõe um enfoque sobre as relações entre sujeito 

e sociedade, que sustenta a ocorrência de mudanças nas discursividades (transformações 

discursivas) – ao invés de apressar-se em análises que pretendem abordar mudanças na estrutura 

do sujeito – já que o estatuto do sujeito lacaniano faz coexistir simbioticamente em seu bojo o 

psíquico e o social. Essa consideração converge para a reflexão de que a conceituação do 

sujeito, segundo a psicanálise lacaniana, deve ser pautada por um rigor teórico imprescindível, 

mas também pela efetividade das considerações clínicas. Deve se ter sempre em vista que a 

psicanálise se constituiu em uma dialética entre prática clínica e escopo teórico. Portanto, no 

limiar deste contexto epistemológico, tornou-se possível à psicanálise abordar a conceituação 

do seu sujeito, bem como o desenvolvimento de sua teoria do desejo – o sujeito do desejo 

inconsciente.  

                                                           
88 Vale lembrar que esse apontamento deve ser considerado dentro do entendimento de que para a psicanálise o 

ser falante é constituído pelo atravessamento da linguagem, portanto, anterior à categorização do sujeito como 

produto da modernidade. De acordo com Rabinovich (1989/1992) a renúncia ao gozo sempre esteve presente na 

história do ser falante – ver, por exemplo, o apólogo hegeliano do senhor e do escravo, expresso na renúncia ao 

gozo como condição da luta pela vida –, o que ocorreu de novo foi que o discurso da ciência moderna aliada ao 

capitalismo emergente fez do saber um meio de gozo, isto é, engendraram um discurso que promove a produção 

pela via da renúncia ao gozo. Dito de outra maneira, utilizaram-se da renúncia (ao gozo) para produzir os objetos 

(gadgets) de recuperação do gozo.  
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Contudo, antes de apresentar essa tese lacaniana sobre a solidariedade do sujeito da 

ciência para a categorização do sujeito da psicanálise, torna-se importante reconhecer que esse 

processo de revitalização que Lacan conferiu à psicanálise, configurou-se ao longo de um 

exaustivo trabalho, ou seja, um verdadeiro work in progress, que teve seu início nos 

desenvolvimentos sobre o conceito de personalidade em 1932. Porém, o emblemático texto de 

1938 intitulado “Os complexos familiares na formação do indivíduo” representa um primeiro 

avanço nas pesquisas de Lacan.    

De acordo com Zafiropoulos (2002) é possível localizar entre 1938 e 1950 um Lacan 

durkheimiano, que mobiliza suas pesquisas em um eixo temático especifico, isto é, o 

diagnóstico de que o declínio da imago paterna está ligado à contração da família ocidental. E 

isto quer dizer que a queda do valor social do pai da família ocidental teria determinado o 

declínio de seu lugar privilegiado no complexo de Édipo. Daí a identificação de que os 

complexos familiares eram a base para diagnosticar a grande neurose contemporânea, que 

estava, por assim dizer, estritamente ligada com a queda do pai. Podemos com isso dizer que 

nesse momento Lacan notabiliza uma espécie de diagnóstico maior, válido para uma clínica do 

social, ou seja, à identificação da contração da família ocidental como correlativa do declínio 

sócio-histórico de seu chefe: o pai de família.  

Nota-se, então, como para Durkheim a lei da contração familiar representa uma espécie 

de degradação que faz a família ocidental deslocar-se de um eixo de segurança e harmonia para 

uma forma conjugal portadora da anomia. Portanto, nossas sociedades anômicas enfrentam o 

avanço progressivo de uma crise da autoridade, mais frequentemente vinculada ao 

enfraquecimento da figura do pai no interior do seio familiar. Neste momento o jovem Lacan 

escruta as condições sociais do edipismo desse patriarcado (ZAFIROPOULOS, 2002). 

Contudo, a partir dos anos 1950 Lacan modifica radicalmente seu universo conceitual, 

no que diz respeito mais precisamente: à análise da família, à questão do pai e às leis 

constitutivas do inconsciente. Agora a problemática desloca-se do registro da família para o 

registro das leis da fala e da linguagem. Ocorre, portanto, uma passagem de Durkheim à Lévi-

Strauss: o período durkheimiano é superado de forma decisiva pelo chamado aporte lévi-

straussiano sobre a função simbólica. Desenha-se uma questão determinante para a psicanálise 

lacaniana sobre a problemática do pai, isto é, o pai não é um objeto real, mas sim uma função, 

o Nome-do-Pai, um significante de exceção89 (ZAFIROPOULOS, 2006).  

                                                           
89 Esse significante de exceção que permite ao pensamento simbólico se exercer aparece como significante zero 

em Lévi-Strauss ou como Nome-do-Pai em Lacan (ZAFIROPOULOS, 2006).  

  



114 
 

Zafiropoulos (2006) defende que o programa conhecido como o retorno a Freud 

empreendido por Lacan a partir de 1951 seguiu um caminho especifico e bem fundamentado. 

Ou seja, o Lacan freudiano busca suas bases no estruturalismo para fazer prevalecer as leis do 

simbólico e da linguagem sobre as da família. Desse modo, a teoria de Lévi-Strauss permitiu 

que Lacan revisitasse o conjunto dos grandes casos clínicos freudianos: em 1951 o caso Dora; 

em 1953 o caso do homem dos ratos; em 1954 a teoria das psicoses; em 1957 o caso do pequeno 

Hans. 

Neste sentido, é como se essa agenda lacaniana do retorno a Freud, via Lévi-Strauss, 

representasse que o pai morto da psicanálise (Freud) retornou pelos atalhos do estruturalismo 

lévi-straussiano. Dito de outro modo, a perspectiva estruturalista forneceu à Lacan às 

coordenadas mais cruciais do retorno a Freud, ou melhor do que reside no âmago da teoria 

freudiana (ZAFIROPOULOS, 2006).  

Com efeito, essa incursão lacaniana pelo estruturalismo de Lévi-Strauss posiciona um 

certo recurso à linguística de Saussure, pela qual pode-se elencar pelo menos duas 

consequências diretas: em primeiro lugar retomar a teoria do inconsciente freudiano a partir 

das leis da linguagem e, em segundo lugar, inverter o algoritmo saussereano, fazendo o 

significante prevalecer sobre o significado. Segundo Zafiropoulos (2006) esse procedimento de 

conferir primazia ao significante sobre o significado, Lacan herda de Lévi-Strauss. Ou seja, o 

estruturalismo lévi-straussiano coloca em jogo a importância das leis da linguagem para pensar 

às leis do inconsciente. Nas palavras de Lacan: Não é patente que um Lévi-Strauss, ao sugerir 

a implicação das estruturas da linguagem e da parte das leis sociais que rege a aliança e o 

parentesco, já vai conquistando o terreno mesmo em que Freud assenta o inconsciente? 

(LACAN, 1953/1998, p. 286). 

Nesta perspectiva, o psicanalista Márcio Peter de Souza Leite (2002) defende de 

maneira clara e concisa a importância do percurso trilhado por Lacan desde sua tese de 

doutorado até sua inserção na psicanálise, no já mencionado programa de retorno ao sentido de 

Freud. Com efeito, os desenvolvimentos sobre o crime patológico permitiram que Lacan 

estabelecesse o conhecimento humano como paranoico, isto é, vindo do outro. O que 

desembocou posteriormente na formulação da teoria do estádio do espelho, indicando que o 

sujeito é constituído pelo Outro. O empenho de Lacan, inicialmente, se notabilizou por uma 

tripla crítica: ao organicismo, à noção de compreensão e a uma concepção psicogênica dos 

transtornos mentais. 

Portanto, se Koyré era o guia de Lacan quando se tratava de epistemologia (LACAN, 

1966a/1998), ao se tratar de psiquiatria não escondeu seu apreço por Clérambault, 
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considerando-o, assim, seu único mestre em psiquiatria. Nas palavras de Lacan: “seu 

automatismo mental, com sua ideologia mecanicista de metáfora, por certo bastante criticável, 

parece-nos, em seus enfoques do texto subjetivo, mais próximo do que se pode construir de 

uma análise estrutural do que qualquer esforço clínico na psiquiatria francesa” (LACAN, 

1966b/1998, p. 69). 

Certamente, em seu trajeto reconhece que seu grande mestre Clérambault anunciava em 

sua prática um olhar que era envolto por sua formação kraepeliniana, “em quem o talento da 

clínica era alçado a um plano mais elevado” (LACAN, 1966b/1998, p. 70). 

Nesse itinerário, o momento crucial se estabelece, já que dessa forma Lacan foi 

conduzido a Freud, fascinado por sua “fidelidade ao invólucro formal do sintoma, que é o 

verdadeiro traço clínico” (LACAN, 1966b/1998, p.70). Um caminho construído de constantes 

retomadas e remanejamentos, que não teria mais volta. A psicanálise forneceu o que era 

essencial para a prática clínica, isto é, a escuta, e a possibilidade de fundamentação em um rigor 

sem precedentes. O que “talvez se possa perceber que, ao transpor as portas da psicanálise, logo 

reconhecemos em sua prática preceitos de saber muito mais interessantes, por serem aqueles 

que devem ser reduzidos em sua escuta fundamental” (LACAN, 1966b/1998, p.71), bem como 

a certeza “que se possa ver, no que aqui se desenha de uma referência à linguagem, o fruto da 

única imprudência que nunca nos enganou: a de não nos fiarmos a nada senão à experiência do 

sujeito que é a matéria única do trabalho analítico” (LACAN, 1966b/1998, p.71). 

Dessa forma, Lacan encaminhou as articulações para a abordagem de um sujeito 

pensado como negatividade, bloqueio e impasse de síntese, ou seja, como divisão. Portanto, a 

insuficiência do conceito de personalidade, como operador para entender a relação com o 

objeto, o conduz a construir uma teoria do sujeito. Neste contexto, o sujeito não pode, apenas, 

ser pensado pela sua apreensão do objeto, torna-se necessário uma passagem do sujeito do 

conhecimento para o sujeito do reconhecimento. Esse deslocamento promove a transformação 

do problema do conhecimento na personalidade, para a problemática do reconhecimento na 

teoria do sujeito. Portanto, o sujeito pensado na teoria do reconhecimento, diante do giro que é 

efetuado, vai do conhecimento do objeto ao reconhecimento do sujeito, e do reconhecimento 

do sujeito ao reconhecimento do desejo (SAFATLE, 2006).  

Com isso, em seu programa de retorno a Freud, Lacan se depara com uma lógica 

intersubjetiva no interior da práxis analítica. Assim, a adoção do paradigma da 

intersubjetividade lhe permite reestruturar o núcleo da experiência analítica pelo achado de uma 

dialética do reconhecimento do desejo, inspirada na filosofia hegeliana (SAFATLE, 2003). 

Neste sentido, o emblemático aforismo “o desejo do homem é o desejo do Outro”, 
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inicialmente, representa o ponto nevrálgico do desenvolvimento da teoria do desejo pela 

psicanálise lacaniana. A concepção hegeliana do desejo chega a Lacan via Kojève90, no aspecto 

estritamente ligado ao reconhecimento pelo outro na dialética do senhor e do escravo.91 Todo 

desejo humano é, para Hegel, desejo de reconhecimento, ou seja, que permite o advento da luta 

mortal em busca de reconhecimento. O desejo animal expresso no desejo da coisa confere para 

a relação com o objeto o sentimento de si. O desejo humano, porém, ultrapassa a realidade dada 

e o imediatismo da coisa, pois incide sobre outro desejo como seu objeto (KOJÈVE, 

1947/2002). 

Com efeito, a luta pelo puro prestígio apresenta algo além do reducionismo do desejo 

animal, que permanece enclausurado na conservação da vida. Assim, o desejo humano introduz 

na dialética da constituição do sujeito (da consciência-de-si) a dissimetria entre o senhor e o 

escravo. O senhor é aquele que, diferente do escravo, arriscou sua vida para se tornar senhor. 

Indubitavelmente esse apólogo hegeliano ilustra como o homem se constitui, definido pela 

consciência que tem de si mesmo. Dessa forma, o desejo humano está implicado no desejo de 

reconhecimento. Por isso, “o desejo que incide de forma imediata sobre um objeto natural só 

se torna humano quando é mediatizado pelo desejo do outro” (QUINET, 2000/2008, p. 92). 

Em sua Fenomenologia do Espírito, no capítulo IV subtitulado “Independência e 

dependência da consciência-de-si: dominação e escravidão”, Hegel diz que “[Das 

selbstbewusstsein] A consciência-de-si é em si e para si quando e por que é em si e para si para 

uma Outra; quer dizer, só é como algo reconhecido” (HEGEL, 1807/2012, p. 142, grifos do 

autor). O desejo de reconhecimento em Hegel toma certos contornos que são imprescindíveis 

para se pensar a constituição do sujeito consciente-de-si. Ainda nas palavras de Hegel 

“consideremos agora este puro conceito do reconhecimento, a duplicação da consciência-de-si 

em sua unidade, tal como seu processo se manifesta para a consciência-de-si” (HEGEL, 

1807/2012, p. 144). 

Em seu seminário livro 2, “O Eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise”, Lacan 

(1954-55/1995) desenvolve a função do reconhecimento ligada ao desejo. O desejo é tomado 

neste momento do ensino lacaniano como desejo de nada, desejo de nada nomeável. Por trás 

                                                           
90 A influência do pensamento hegeliano no ensino de Lacan é inegável, já que Hegel desenvolveu ao longo de 

sua filosofia uma importante teoria do desejo (SAFATLE, 2006). Porém é necessário lembrar que Lacan apresenta 

uma autonomia de reflexão no que se refere à teoria do desejo, ou seja, faz um movimento de ir além das 

apropriações da filosofia hegeliana, obtidas em sua participação no seminário de leitura da fenomenologia do 

espírito organizado por Kojève. 
91 Uma indagação torna-se necessária: o enquadre teórico de Kojève permitiria, apenas, reflexões sobre o registro 

imaginário na dialética do reconhecimento ou é possível identificar através das dimensões do trabalho, do desejo 

e da linguagem o registro simbólico, presente na construção de sua teoria do desejo? (SAFATLE, 2006). 
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daquilo que se pode nomear do desejo encontra-se o que há de mais inominável: a morte. Isto 

quer dizer que a particularidade do desejo é ser desprovido de todo o procedimento natural de 

objetificação, ou seja, ele é sem objeto (empírico). As elaborações freudianas sobre o desejo 

são concluídas por Lacan, na medida em que “apesar de Freud ir seguindo as mil formas 

empíricas que este desejo pode tomar, não há sequer uma análise que vá dar na formulação de 

um desejo. O desejo no final das contas, nunca está aí desvelado” (LACAN, 1954-55/1995, p. 

265). E, portanto, o desejo como objeto se configura em um nada revelado. Aqui, certamente, 

nota-se a inspiração kojèveana na teorização do desejo empreendida por Lacan. Em Kojève a 

“verdade do desejo” apresenta-se na “revelação de um vazio”, ou seja, “pura negatividade que 

transcendia toda aderência natural e imaginária. Um estranho desejo incapaz de se satisfazer 

com objetos empíricos e arrancado de toda possibilidade imediata de realização fenomenal” 

(SAFATLE, 2003, p. 192). 

Com efeito, o desejo entendido como falta, esse importante operador no início da teoria 

lacaniana, apresenta nessa reflexão uma concepção subsidiária da “ontologia negativa” de 

Kojève em sua acepção hegeliana. Ou seja, a ideia de falta, de perda, de corte, que constitui a 

existência como tensão permanente, como luta infinita pela recuperação de um gozo 

definitivamente perdido. Certamente a conceituação de Lacan não é a mesma de Kojève. 

Enquanto em Kojève o conceito de desejo está vinculado a uma descrição da História como luta 

entre o Senhor e o Escravo, e o movimento social em sua totalidade apontando para um fim 

inexorável, em Lacan não há indicação de “final”, nem se pretende descrever a “história”, mas 

o “sujeito”. O ser falante é pautado pelo desejo do desejo do Outro (ALMEIDA, 2006). Desse 

modo, o esforço de Lacan converge em ir além da apresentação kojèveana da concepção 

hegeliana do desejo. 

Com isso, essa referência lacaniana ao campo da intersubjetividade no interior da 

racionalidade analítica sofre um esgotamento exaustivo e uma ruptura considerável, que levará 

Lacan a redefinir a bases da experiência da clínica psicanalítica (SAFATLE, 2003). Desse 

modo, “o paradigma da intersubjetividade será usado por Lacan até o início dos anos 1960. Seu 

abandono só virá em 1961, quando do reconhecimento intersubjetivo advir uma armadilha 

narcísica capaz de impedir o desenvolvimento da análise” (SAFATLE, 2006, p.47).  

Ao considerar a teoria do desejo, qual seria então a distinção entre Hegel e Lacan? Em 

termos filosóficos, por que Hegel é filósofo, o desejo do homem é o desejo do outro, o que 

encontra sua incidência no registro imaginário92, o outro é aquele que me vê e contra quem eu 

                                                           
92 Safatle (2006) defende que Lacan não reconheceu em Hegel uma preocupação especificamente com o 

Simbólico. Com isso, não percebeu que na filosofia hegeliana a irredutibilidade da interioridade está expressa em 
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luto para me constituir como sujeito consciente de si. O Outro para Lacan, por que Lacan é 

psicanalista, se apresenta como inconsistência e inconsciência, sendo, portanto, o inconsciente 

o discurso do Outro. 

 

Em Hegel, o Outro é aquele que me vê, e é isso que, por si só, faz travar-se a luta, 

segundo as bases com que Hegel inaugura a Fenomenologia do espírito, no plano 

do que ele denomina de puro prestígio, e é nesse plano que meu desejo está 

implicado. Para Lacan, porque Lacan é analista, o Outro existe como inconsciência 

constituída como tal. O Outro concerne a meu desejo na medida do que lhe falta e 

de que ele não sabe. É no nível do que lhe falta e do qual ele não sabe que sou 

implicado da maneira mais pregnante, porque, para mim, não há outro desvio para 

descobrir o que me falta como objeto de meu desejo. (LACAN, 1962-63/2005, pp. 

32-33). 

 

O desejo do homem é o desejo do Outro enquanto barrado. Em seu seminário sobre a 

angústia, Lacan (1962-63/2005) delineia determinados pontos de divergência sobre o 

pensamento hegeliano do desejo. Sendo que, ao apresentar o esquema da divisão, refere-se à 

importância do significante da falta no Outro para a constituição do sujeito dividido. As 

configurações do registro imaginário aparecem em Hegel radicalmente na luta do puro 

prestígio, na qual a mediação possível para o desejo do outro (semelhante) é a da violência, do 

ímpeto de destruir o outro, ou seja, sua negação, o que é próprio da dimensão do imaginário 

onde o outro é ao mesmo tempo igual e rival.  

 

Está indicado em Hegel, da maneira mais articulada, que o sujeito dele necessita 

para que o Outro o reconheça, para receber dele o reconhecimento. Isso quer dizer 

o quê? Que o Outro instituirá alguma coisa, designada por a, que é aquilo de que se 

trata no nível daquele que deseja. É nisso que está o impasse. Ao exigir ser 

reconhecido ali onde sou reconhecido, sou reconhecido apenas como objeto (...). 

Não consigo suportar-me nesse modo, no único modo de reconhecimento que posso 

obter (...). Já não há outra mediação senão a da violência. Esse é o destino do desejo 

em Hegel. (LACAN, 1962-63/2005, p. 33).  

 

Neste momento surge o desejo de reconhecimento pelo outro, sendo que, na dialética 

do senhor e do escravo, torna-se evidente a dimensão mortífera, a ambição de imposição e 

dominação sobre o outro. Neste jogo especular o outro surge duplicado: como rival e como a 

                                                           
sua exteriorização, nas dimensões da linguagem, do trabalho e do desejo. Isto é, o que representa o tecido social 

na teoria hegeliana do desejo. Com efeito: “Eis o resultado de reduzir a filosofia hegeliana ao motivo do conflito 

presente na Dialética do Senhor e do Escravo em sua versão kojèveana. Se Lacan levasse realmente em conta o 

papel do trabalho, ele perceberia que o reconhecimento das consciências pressupõe necessariamente uma passagem 

à dimensão simbólico-social que nada tem de imaginário no sentido lacaniano. O trabalho pressupõe a mediação 

do sujeito por um objeto que não é apenas reconhecido por outra consciência, mas pelo Outro simbólico como, 

por exemplo, sistema de necessidades que expõe o vínculo social. É claro, este Outro hegeliano não é totalmente 

simétrico ao Outro lacaniano, mas ele não se confunde com a dimensão da pura relação ao outro” (SAFATLE, 

2006, p.93). 
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imagem que é suporte do desejo, ou seja, tanto encobre quanto contém o objeto causa do desejo. 

O aspecto especular do desejo, em sua troca, entre o eu e o outro, amplamente manifestado no 

estádio do espelho, é representativo do plano imaginário. Porém, Lacan (1962-63/2005) não 

deixa de explicitar que o Outro (linguagem) “precede” o sujeito, e que o desejo é determinado 

pelo simbólico e causado pelo real do objeto a. O desejo está para-além da função de 

reconhecimento, nisto podemos dar um passo fundamental para entender Hegel por Lacan93.   

Em seu seminário interrompido, do qual se produziu apenas uma aula, intitulada 

“introdução aos nomes-do-pai”, Lacan (1963/2005) afirma que inserir-se em uma dialética de 

orientação negativa o permitiu combater as falsas promessas de um horizonte de positividade: 

 

Isto é para fazê-los perceber sentir que os primeiros passos do meu ensino 

caminhavam nas vias da dialética hegeliana. Era uma etapa necessária para investir 

contra o mundo dito da positividade (...). Toda a dialética hegeliana é feita para 

preencher essa falha94 e mostrar, numa prestigiosa transmutação, como o universal 

pode chegar a se particularizar pela via da escansão aufhebung. (LACAN, 1963/2005, 

pp. 62-63). 

 

Porém, não podemos desconsiderar que no seminário 10 A angústia, Lacan (1962-

63/2005) esclarece que apenas aceitou uma dialética que não apresentasse uma síntese. Em suas 

palavras: “A diferença que há entre o pensamento dialético e nossa experiência é que não 

acreditamos na síntese” (p. 295). 

Portanto, esse Outro aparece marcado pela inscrição da falta, que no matema lacaniano 

é representado pelo significante da falta no Outro, S(Ⱥ). “É justamente por haver uma falta 

inscrita no Outro que o Outro diz respeito ao desejo do sujeito, pois é ao nível do que falta no 

Outro que sou levado a buscar aquilo que me falta – o que me falta como objeto do meu desejo” 

(QUINET, 2000/2008, p.93). Aparentemente o Outro em Hegel se apresentaria em sua 

totalidade, como possibilidade radical do Saber Absoluto, que a astúcia da razão levaria a cabo 

através da síntese final do processo dialético. Nestes termos o Outro, aparentemente, não seria 

castrado, mas sim o resultado final da história. E a proposta lacaniana, portanto, converge em 

                                                           
93 Nas palavras de Lacan podemos entender a autonomia de seu pensamento no que se refere à teoria do desejo: 

“Se eu disse que o inconsciente é o discurso do Outro com maiúscula, foi para apontar o para-além em que se ata 

o reconhecimento do desejo ao desejo de reconhecimento” (LACAN, 1957/1998, p. 529). Em outro lugar Lacan 

(1962-63/2005) complementa esse raciocínio postulando que “(...) a estrutura da relação do desejo como desejo 

do Outro, no sentido que lhes ensino, opõe-se à estrutura em que ela se articula, define-se ou até se algebriza na 

dialética hegeliana” (p. 358). 
94 A falha a que Lacan se refere é o déficit intrínseco da lógica da predicação, que denuncia as torções entre o 

universal e o particular. Pode-se notar essa problemática que Lacan evoca, nas palavras do próprio Hegel: 

“Vivemos aliás numa época em que a universalidade do espírito está fortemente consolidada, e a singularidade, 

como convém, tornou-se tanto mais insignificante; [época] em que a universalidade se aferra a toda a sua extensão 

e riqueza acumulada e as reivindica para si. A parte que cabe à atividade do indivíduo na obra total do espírito só 

pode ser mínima.” (HEGEL, 1807/2012, p.70). 
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subverter este idealismo hegeliano, quando apresenta o Outro representado como faltante e 

barrado. 

No entanto, a leitura de Žižek complexifica a questão, apresentando uma estratégia 

renovada no interior do programa filosófico hegeliano: a ideia de que o processo dialético 

histórico, tal como Hegel o constrói, seria partidário de uma matriz negativa95, fazendo surgir, 

então, no horizonte epistemológico, o horror do monstro do saber absoluto (uma construção 

fantasística), representando, na verdade: 

 

Um buraco, um vazio. É possível delimitar esse buraco se nos ativermos a ler Hegel 

com Lacan, isto é, tendo por base a problemática lacaniana da falta no Outro, do vazio 

traumático em torno do qual se articula o processo significante. Nesta perspectiva, o 

saber absoluto revela ser o nome hegeliano do que Lacan tentou abarcar com a 

designação do ‘passe’, o momento final do processo analítico, a experiência da falta 

no Outro. (ŽIŽEK, 1988, p 14).      

 

Neste sentido fica delineado que Žižek (1988) pretende utilizar a fórmula lacaniana, 

Kant com Sade, para pensar a relação entre Hegel e Lacan: Hegel com Lacan. Ou seja, se Sade 

fornece a verdade de Kant, Lacan fornece a verdade de Hegel. 

Com efeito, essa intricada relação (Hegel e Lacan) por vezes se reduz ao início do ensino 

de Lacan, entre o final da década 1940, passando pela década de 1950 e desembocando num 

afastamento declarado no início de 1960. Ainda nas palavras de Žižek: 

 

Lacan tentou articular o processo psicanalítico nos termos próprios da lógica 

intersubjetiva do reconhecimento do desejo e/ou do desejo de reconhecimento. Já 

nesse momento, Lacan teve o cuidado de tomar distância em relação ao fechamento 

do sistema hegeliano no tocante ao saber absoluto, que ele assimilava ao ideal 

inacessível de um discurso perfeitamente homogêneo, consumado e fechado em si 

mesmo. Mais tarde, a introdução da lógica do não-todo e do conceito do Outro barrado 

tornaria caduca essa referência inicial a Hegel. (ŽIŽEK, 1988, p. 14).    

 

Com isso, se desenha o contorno dramático dessa oposição, por assim dizer, 

incompatível, que encontramos entre o saber absoluto hegeliano (“círculo dos círculos” 

fechado) e o Outro barrado lacaniano (saber irredutivelmente furado). Surgiria, portanto, um 

Lacan anti-hegeliano, por excelência?  

No entanto, a construção zizekiana procura não tornar o par Hegel e Lacan uma relação 

binômica, mas configurar um caráter inédito. O gênio de Žižek insere no interior dessa 

articulação uma torção, um avesso, uma retroação: Lacan não sabia onde realmente era 

hegeliano. 

                                                           
95 Aqui, é importante lembrar que a apresentação de uma dialética com matriz negativa já havia sido defendida por 

Adorno, que localizou na filosofia hegeliana uma espécie de processo dialético sem síntese (SAFATLE, 2006). 
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A nosso ver, Lacan é essencialmente hegeliano, mas sem o saber; certamente não o é 

onde se espera, ou seja, em suas referências explícitas a Hegel, mas precisamente na 

última etapa de seus ensinamentos, na lógica do não-todo, na ênfase colocada no real, 

na falta no Outro. E inversamente, a leitura de Hegel à luz de Lacan fornece uma 

imagem de Hegel radicalmente diferente da que é comumente aceita, do Hegel 

‘panlogicista’. Ela faz surgir um Hegel da lógica significante, de um processo auto-

referencial articulado como a positivação repetitiva de um vazio central. (ŽIŽEK, 

1988, p. 15).   

 

No entanto, Safatle (2006) lembra como é importante não confundir partilha de 

diagnóstico com a aceitação do sistema, ou seja, para Lacan, o recurso a Hegel configura uma 

espécie de trajetória que reconhece os inúmeros impasses da tradição crítica do racionalismo 

moderno aberta pela dialética hegeliana. Com efeito, a incursão lacaniana na “Fenomenologia 

do Espírito” posiciona uma concordância com determinados aspectos do diagnóstico hegeliano, 

dos quais destacam-se: a centralidade da negação na estruturação do pensamento; a 

irredutibilidade ontológica de um conceito não substancial de sujeito; a possibilidade em pensar 

um regime de identificação entre o sujeito e o objeto não baseado na assimilação simples do 

segundo pelo primeiro; um encaminhamento que privilegia uma forma subjetiva de alcançar 

uma experiência do Real que não se submeteria mais ao regime de verdade como adequação. 

Todavia, Lacan soube tomar “distância dos dispositivos de totalização sistêmica presentes em 

Hegel. Tal estratégia lhe teria permitido demonstrar a existência de um gênero de dialética 

negativa como pano de fundo da práxis analítica”. (p.25). Com isso, recusou aceitar o sistema 

filosófico hegeliano como norteador de sua leitura da “Fenomenologia do Espírito”.   

 

3.3 A fissura constitutiva do sujeito ($) na psicanálise 

 

Com efeito, após esse pequeno percurso nos apontamentos de Lacan sobre a construção 

de uma teoria do desejo (inconsciente), torna-se necessário indagar como o cogito inaugurado 

por Descartes, revela-se o correlato imediato do momento historicamente definido, que permitiu 

a categorização do sujeito da psicanálise. Pensar no sujeito da ciência a partir do cogito, 

significa reconhecer o esforço de Lacan em recuperar essa tese no interior de uma tradição 

filosófica que percorreu de Hegel a Heidegger. No entender de Hegel, por exemplo, Descartes 

marcava o início dos tempos modernos. E o próprio Heidegger indicava uma certa 

homogeneidade entre a ciência e a moderna metafísica, isto é, Descartes (SOLER, 1995/1997). 

Com esse raciocínio Lacan estava nos limites de uma tese bem desenvolvida no campo da 

filosofia.  
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No entanto, afirmar que o sujeito da psicanálise é o sujeito cartesiano (da ciência) 

necessita de um certo aprofundamento. O que Lacan destaca, na verdade, é uma espécie de 

inflexão que consiste em evidenciar tanto uma similitude quanto uma dissimetria entre Freud e 

Descartes (SOLER, 1995/1997). 

Com isso, cabe perguntar como o sujeito do cogito (cogito ergo sum), isto é, do “Penso, 

logo sou”, que é o sujeito do pensamento, pode apresentar uma relação com o sujeito da 

psicanálise? Essa problemática atinge, podemos dizer, níveis consideráveis quando se 

reconhece que esse sujeito do pensamento é um sujeito da certeza, já que a dúvida metódica 

cartesiana produz a certeza subjetiva. Portanto, a certeza do cogito aponta que o sujeito só pode 

estar certo de que pensa, pois mesmo que duvide disto, ainda continuará pensando. O pensar é 

aquilo que resiste à dúvida hiperbólica. 

Contudo, para Lacan esse sujeito visa sua existência ou melhor seu ser como presença 

real. Com isso, o sujeito cartesiano, ou sujeito do cogito, ou ainda sujeito da certeza, realiza 

uma disjunção com a verdade. O que importa, portanto, não é a verdade, mas o pensamento, 

que define o ser (SOLER, 1995/1997). 

Desse modo, pode-se afirmar que o “sujeito” freudiano é o sujeito cartesiano, no 

entanto, enquanto sujeito do pensamento subvertido, isto é, o sujeito do pensamento 

inconsciente. Portanto, ocorre uma passagem do sujeito como coisa pensante ao sujeito dividido 

pela linguagem. 

Nesta perspectiva, o que fica delineado é que o cogito inaugura a possibilidade de tratar 

os objetos pelo simbólico, através da linguagem, implicando que o “penso, logo sou” é, por um 

lado, o conteúdo do pensamento e, por outro, uma fala. Com isso, o que funda o ser é o dizer. 

O ser só é fundado pelo pensamento porque ali se vincula à fala. Só existe sujeito de um dizer 

e, portanto, não há ser fora da possibilidade de dizer “logo sou”, que afirma a existência por 

meio da linguagem. O pensamento depende da fala para se fazer valer no dito, daí o sentido 

fundamental do aforismo “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”. Dessa forma, 

privilegiando o simbólico, o cogito faz existir o sujeito como objeto do pensamento (ALBERTI; 

ERLICH, 2008).  

Soler (1995/1997) dirá que o sujeito da psicanálise, na verdade, é o sujeito do 

sofrimento, ou se quiserem do pathos, e sua máxima deve ser “Eu sofro, logo sou”, portanto, 

não é o sujeito da verdade, mas o sujeito do afeto. Desse modo, o sujeito da psicanálise é alguém 

que, ao invés da certeza, é marcado pela dúvida, mas que não é alheio à verdade, pois busca 

estabelecê-la, isto é, deseja saber a verdade do seu sofrimento. Portanto: 
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O sujeito não é o homem e tampouco é a mente suscetível de estar doente ou saudável. 

Ele não é o objeto da saúde mental nem da doença mental. O sujeito é patológico por 

definição, sujeito ao pathos, afetado pela estrutura que obedece a uma lógica: os 

significantes que o determinam e o gozo do sexo que o divide, fazendo-o advir como 

desejo... o sujeito é desejo. A existência do sujeito é correlativa à insistência da cadeia 

significante do inconsciente, porém como exterior a ela: é uma ex-sistência. Desejo 

logo ex-sisto. (QUINET, 2000/2008, p. 16). 

 

Mas vale lembrar que também existem similitudes entre o sujeito cartesiano e o sujeito 

freudiano, já que Freud, pela técnica da associação livre, transforma o sujeito de sofrimento em 

sujeito de pensamento. Portanto, o analista lança o paciente em uma situação em que seja 

produtor de pensamento, que Lacan seguindo a inspiração freudiana estabelecerá pela via do 

significante. O paciente ao duvidar de seus pensamentos apresenta uma similaridade com a 

dúvida hiperbólica cartesiana. No entanto, nesse processo, o sujeito da certeza é destituído de 

seu lugar proeminente, já que o discurso se sustenta pelo que manca, isto é, só existe causa do 

que manca (LACAN, 1964/2008). Com isso, na claudicação e nos equívocos emerge o sujeito 

como pensamento inconsciente marcado pelo significante. A hipótese freudiana guarda a 

especificidade de sustentar a dúvida do pensamento inconsciente que surge na fala do sujeito. 

O eu penso do sujeito freudiano no nível inconsciente mantém uma relação irruptiva como eu 

sou (SOLER, 1995/1997).   

Neste sentido, Freud é cartesiano apenas na inspiração, porque no entender de Lacan, 

ao abrir o caminho da descoberta do pensamento inconsciente, realizou uma subversão no 

sujeito de Descartes. O sujeito do pensamento inconsciente não ocupa o lugar da mestria e da 

certeza subjetiva, mas ao contrário é assujeitado ao efeito da linguagem, ocupando o lugar do 

escravo trabalhador na produção de gozo. É um sujeito subvertido pelo significante. Portanto, 

o sujeito freudiano (sujeito da psicanálise) surge como o sujeito cartesiano subvertido. O sujeito 

de que trata a psicanálise não é nada: ele é suposto na cadeia significante. Ou seja, é um efeito 

da linguagem, já que se constitui no campo do Outro – o lugar do significante e da fala (SOLER, 

1995/1997). 

Certamente, fica evidente que o sujeito não é causa sui, mas efeito do significante, isto 

é, da linguagem. Portanto, o Outro é a primeira causa do sujeito. E dessa forma, o sujeito não é 

uma substância, mas aquilo que um significante representa para outro significante. Logo, antes 

do significante não há sujeito, pois pode existir um ser vivo, uma intenção mítica, um pedaço 

de carne, que se constituirá em sujeito ao ser atravessado, ou cortado pelo significante. O 
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significante, então, representa o sujeito no campo do Outro96. Antes do surgimento do 

significante o que temos é a nadificação do sujeito (SOLER, 1995/1997), ou seja, “por nascer 

com o significante, o sujeito nasce dividido. O sujeito é esse surgimento que, justo antes, como 

sujeito, não era nada, mas que, apenas aparecido, se coagula em significante” (LACAN, 

1964/2008, p.188). 

Essa tese do sujeito como efeito do significante é apresentada no seminário 1197 com 

um problema central para a psicanálise, que consiste em compreender como o sujeito 

insubstancial da fala está ligado à única substância de que trata a psicanálise, isto é, o gozo. E 

a via escolhida por Lacan será pensar o sintoma, no nível dinâmico da experiência, em sua 

função libidinal (SOLER, 1995/1997). Ou seja: 

 

O sujeito não é substancial, mas o sintoma é. No sintoma, há sofrimento, ou seja, gozo. 

O corpo está envolvido, mas não apenas o corpo, todo o comportamento real. O sujeito 

não é substancial, mas a psicanálise se propõe a curar algo no nível do sintoma, que é 

um nível substancial, operando sobre o sujeito sem substância. (SOLER, 1995/1997, 

p. 57). 

 

Dessa forma, considerando o aspecto sintomal do sujeito, em sua operação de divisão 

pela linguagem, a psicanálise escapa ao humanismo e individualismo, presente em 

determinadas formas de terapêutica. Com isso, Freud recupera um sujeito suposto e eliminado 

pelo saber científico, inaugurando com ele a psicanálise pela ambiência clínica, com métodos 

específicos para tratar o sofrimento psíquico. Portanto, a psicanálise nasce, podemos dizer, dos 

furos do saber médico. E parafraseando Lacan podemos dizer que ela nasce como sintoma, isto 

é, como a verdade que retorna nas falhas do saber psiquiátrico. 

Neste sentido, se esclarece minimamente a afirmação de que a psicanálise surge a partir 

do discurso científico. Dito de outro modo, que é a partir do sujeito da ciência que ela encontrara 

seu campo epistemológico, permitindo-lhe, assim, postular seu próprio sujeito. Todavia, se ela 

parte do sujeito da ciência, é para realizar sua subversão. Vale lembrar que um texto importante 

de Lacan foi intitulado “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano” 

(LACAN, 1960/1998).  

Na visão de Freud (FREUD, 1933), a psicanálise se apresenta incapaz de construir por 

si mesma uma weltanschauung, e por isso, aceita a weltanschauung científica, considerada 

essencial, já que ela “dificilmente merece um nome grandiloquente, pois não é capaz de 

                                                           
96 Com efeito, a certeza está situada do lado do analista, sendo, portanto, o responsável pela presença do 

inconsciente. Dessa forma, a dúvida está para o sujeito dividido assim como a certeza está para o Outro. Portanto, 

no nível da certeza e da dúvida se estabelece a dissimetria entre Freud e Descartes.  
97 O seminário 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (LACAN, 1964/2008).  
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abranger tudo, é muito incompleta e não pretende ser auto-suficiente e construir sistemas” 

(p.123).  

Com efeito, a weltanschauung erigida sobre a ciência possui traços negativos. E por 

isso, diverge da tentativa de completude que é proposta pela weltanschauung tradicional, que 

se apresenta como uma construção intelectual que ambiciona solucionar todos os problemas da 

existência humana (uniformemente), com base em uma hipótese superior dominante, a qual não 

deixa nenhuma pergunta sem resposta e na qual tudo o que nos interessa encontra seu lugar 

fixo. Ao contrário, a weltanschauung científica, para Freud, interessa à psicanálise pelo fato de 

ser “simultaneamente muito pobre, sem esperança, e despreza as reivindicações do intelecto 

humano e as necessidades da mente humana” (FREUD, 1933, p.107).  

O sujeito do qual a psicanálise trata é um sujeito que surge como resto dessa 

weltanschauung pobre que é da ciência. Como nos aponta Lacan, “dizer que o sujeito sobre 

quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência talvez passe por um paradoxo” 

(LACAN, 1966a/1998, p.873).  

A weltanschauung científica deve manter seu sujeito solidário da precariedade, caso 

contrário pode se tornar um equivalente, por exemplo, de uma weltanschauung religiosa – 

destituída da precariedade, imperfeição, incompletude – correndo o risco de se tornar, portanto, 

um laço grupal religioso, fadada a se considerar absoluta em suas pretensões (OLIVEIRA, 

2004, p. 12).  

A questão que a psicanálise procura responder é: há alguma coisa que a ciência não 

responde e que retorna, como um sintoma, através das weltanschauung antigas? Dito de outra 

maneira, mesmo com o surgimento de uma weltanschauung científica, porque os homens ainda 

recorrem a formas de visão de mundo ligadas à arte, à filosofia, à magia e à religião? Portanto, 

a psicanálise, diferente da ciência, não pode ignorar essas outras formas de expressão 

(OLIVEIRA, 2004).  

Desse modo, a psicanálise não pode ignorar o sintoma, que em seu estatuto surge para 

subverter o sujeito da ciência, ou seja, faz objeção à ciência no que diz respeito ao sintoma, por 

exemplo: o sintoma neurótico. Podemos pensar nas histéricas do século XIX que derrogaram o 

saber psiquiátrico da época. Como também na formulação de Lacan, na qual o sintoma aparece 

como aquilo que perturba a bela ordem do mestre. 

 

É difícil não ver introduzida, desde antes da psicanálise, uma dimensão que 

poderíamos dizer do sintoma, que se articula por representar o retorno da verdade 

como tal na falha de um saber. Não se trata do problema clássico do erro, mas de uma 

manifestação concreta a ser ‘clinicamente’ apreciada, onde se revela, não uma falha 

de representação, mas uma verdade de uma referência diferente daquilo, 
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representação ou não, pelo qual ela vem perturbar a boa ordem. (LACAN, 

1966c/1998, pp. 234-235). 

 

Como já foi dito, o sujeito da ciência surge a partir do cogito cartesiano, pelo qual a 

psicanálise inaugura o sujeito reduzido ao significante, isto é, representado parcialmente, sendo, 

portanto, na não-representação que a vertente real pode comparecer. Dito de outro modo, ao ser 

incluído no simbólico pela operação significante, algo fica de fora: o objeto a (ALBERTI; 

ERLICH, 2008).  

Com efeito, é necessário considerar que a afirmação lacaniana de que o sujeito sobre o 

qual a psicanálise opera é o da ciência, também indica que “o sujeito está, se nos permitem dizê-

lo, em uma exclusão interna a seu objeto” (LACAN, 1966a/1998, p.875). Dessa forma, Santiago 

(2001a) entende que pela via do sujeito a psicanálise se aproxima da ciência, mas pela via do 

objeto se afasta definitivamente; nas palavras do autor: “no tocante ao objeto, observa-se, ao 

contrário, um ponto de disjunção essencial” (p. 147). Já que “esse resto da libido não-

assimilável à decifração leva Lacan a isolar, sob forma de conceito, o ponto de disjunção radical 

entre a ciência e a psicanálise, ou seja, o gozo” (p.147). Portanto, o gozo traduz o conceito de 

objeto em psicanálise.  

Portanto, o real que escapa às teorizações, sistematizações e formalizações aponta para 

o próprio limite do discurso da ciência, que em sua démarche segregativa caminha a passos 

largos para tentar colonizar o real pelo simbólico (formalismo significante). Na verdade, a 

ciência foraclui do real o gozo, para determinar um saber que seja estritamente conceituável. Já 

a psicanálise pretende ocupar-se do real do gozo, isto é, do impossível da totalização conceitual. 

Com efeito, se a ciência exclui o sujeito por ela inaugurado, a psicanálise, por outro lado, o 

inclui em seu campo operatório, pela subversão que o reconhece como sujeito do inconsciente 

(ALBERTI; ERLICH, 2008).  

A ciência faz um recorte ali onde o simbólico nomeia os fenômenos, na dimensão das 

representações, deixando de fora de seu campo o que não pode ser nomeado. No entanto, o 

sujeito busca análise quando, pela emergência do real, seu recurso simbólico falha. Para a 

psicanálise, se o simbólico serve ao sujeito para nomear, ele também falha, permitindo com que 

o furo real da estrutura psíquica apareça (ALBERTI; ERLICH, 2008).  

O tratamento analítico constata esse furo no simbólico como uma impossibilidade do 

ser falante. A operação da castração é justamente a operação simbólica que revela o real em 

jogo, da qual se encarrega a ética da psicanálise. E assim a práxis analítica é fundamentada na 

dimensão ética da experiência real do sujeito, daquilo que direciona tanto a escuta analítica 

quanto a própria condução do tratamento (ALBERTI; ERLICH, 2008). Dessa forma, a 
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psicanálise pretende-se incompleta, fundada no vazio e no buraco do real. E enquanto discurso 

do singular, abre espaço para questionar aquelas formas que se pretendem fechadas numa 

totalização normativa.  

Essa pequena digressão confirma que o ensino de Lacan é envolvido por uma 

complexificação elegante, isto é, por uma esquematização lógica de composição que por vezes 

deixa atordoados seus leitores. Todavia, ao adentrar nessa leitura labiríntica, encontra-se uma 

exuberância associativa, tal como um processo analítico produz em seu percurso. No entanto, 

vale a pena perguntar: o que esse estilo híbrido e retroativo, marcado por constantes 

remanejamentos de cunho teórico-clínico, pode apresentar de sequencial, sem, contudo, cair em 

uma cronologia explicativa? 

De acordo com Quinet (2006), é possível localizar no ensino de Lacan uma bipartição 

datável, que configura os desenvolvimentos do campo da linguagem nos anos 1950, a 

conceitualização do objeto a nos anos 60 e a formalização do campo do gozo no final da década 

de 60 e toda a década de 70. Contudo, é importante pontuar que os postulados anteriores não 

foram excluídos, mas retrabalhados em uma outra perspectiva. Na verdade, o que ocorre é uma 

inclusão impressionante, no campo do gozo, dos conceitos formulados no campo da linguagem, 

em uma espécie de lógica retroativa muito comum ao estilo de Lacan. Certamente não temos a 

pretensão de localizar todos esses aspectos retomados do campo da linguagem, pelo campo 

lacaniano, isto é, o campo do gozo.  

Todavia consideramos central para essa pesquisa abordar o conceito de sujeito em 

Lacan, principalmente, sua passagem do campo da linguagem para o campo do gozo. Dessa 

forma, o sujeito inicialmente “é definido como equivalente à falta de um significante que diga 

o que ele é: o sujeito é um significante pulado da cadeia, falta-a-ser” (QUINET, 2006, p. 25). 

Aqui fica evidente o emblemático aforismo lacaniano de que um significante é o que representa 

o sujeito para outro significante. Neste sentido, Lacan recorre às leis da linguagem para definir 

a constituição do sujeito do inconsciente – “o inconsciente é estruturado como uma linguagem” 

(LACAN, 1964/2008, p. 27). O sujeito é suposto na cadeia significante, sendo, portanto, 

representado no intervalo dessa cadeia, S1 e S2. Dito de outra maneira: o significante-mestre, 

S1, representa o traço unário, sinônimo da identificação simbólica do sujeito ao campo do Outro 

e o significante binário, S2, é o outro significante para o qual o sujeito está representado 

(QUINET, 2006). 

Seguindo a inspiração lacaniana, Quinet (2006) defende que com a formalização da 

teoria dos discursos como modos de aparelhamento do gozo – fundante dos laços sociais –, a 

conceitualização do sujeito sofre uma certa escansão. Desse modo, “o sujeito, aqui, não é 
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definido pela divisão (Spaltung). Mesmo sendo falta-a-gozar e falta-a-simbolizar, ele é efeito 

do objeto (...) é efeito do gozo da repetição significante que aparece como falasser. O sujeito, 

no campo do gozo, participa do real” (QUINET, 2006, p. 28). O sujeito, portanto, é resposta do 

real. 

Com efeito, se no campo da linguagem evidencia-se o jogo de possibilidades e 

impossibilidades escritas no próprio simbólico, por outro lado, no campo do gozo a articulação 

se desenha a partir do real como impossível, isto é, o real do sexo, impossível de ser escrito e 

suportado. Portanto, esse não-simbolizável retorna no laço social sob a forma de gozo, 

conferindo à estrutura, as impossibilidades que definem os laços sociais entre os homens 

(QUINET, 2006). Lacan com sua teoria dos discursos evoca os três impossíveis abordados por 

Freud (o governar, o educar e o analisar) e lhe acrescenta um quarto, a saber, o fazer desejar. 

Com isso, aborda os impossíveis que estruturam o ordenamento do gozo pela via dos laços 

sociais, expressos nas formas estruturais dos discursos: do mestre, do universitário, do analista 

e da histérica (LACAN, 1969-70/1992). Dessa forma:  

 

O campo do gozo, com seus discursos, é a resposta de Lacan ao mal-estar na 

civilização apontado por Freud, que afirma ser a relação entre as pessoas a maior fonte 

de sofrimento humano. O mal-estar é representado, nos discursos, por esse elemento 

heterogêneo, o objeto a, que significa a parte excluída da linguagem e aquilo a que a 

civilização exige do homem renunciar, ou seja, a pulsão, redefinida neste campo como 

‘a deriva do gozo’. (QUINET, 2006, p. 28). 

 

Vale lembrar que a estrutura do discurso analítico se fundamenta em uma matriz real, 

que consiste em notabilizar-se por um discurso sem fala. O que Lacan argumenta de forma 

precisa é que “o sujeito do campo do gozo não é propriamente o sujeito da fala, e sim o sujeito 

implicado no gozo do laço social. Se ele não é da ordem do dito, isto não quer dizer que ele não 

esteja na linguagem. O discurso é da ordem de um dizer” (QUINET, 2006, p. 30).  

Nesta perspectiva, o sujeito ($) abordado no campo do gozo ainda guarda a 

especificidade de ser definido como irrepresentável, isto é, o significante evanescente, barrado, 

riscado, pulado na cadeia. Ou seja, ele ex-siste em relação à cadeia que se coloca, isso quer 

dizer que é ex-cêntrico à rede significante (QUINET, 2006). Dito de outro modo, “o sujeito no 

campo do gozo é aquele que é produzido retroativamente pela insistência da cadeia de 

significantes como repetição. O sujeito é uma resposta do real da repetição significante do 

gozo” (QUINET, 2006, p. 32). 

A conceitualização do objeto a permitiu que Lacan realizasse uma intersecção entre o 

campo da linguagem (causa do desejo) e o campo do gozo (mais-de-gozar), bem como a 
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constituição da teoria dos discursos como formas de ordenação do gozo pelos laços sociais98 

(QUINET, 2006). Neste sentido, o itinerário de formalização do objeto a segue o conceito 

freudiano de Das Ding, a Coisa, passando pelo objeto ágalma da transferência, desembocando 

na constituição da dupla valência do objeto a: como causa do desejo e como mais-de-gozar 

(QUINET, 2006).    

Desse modo, o sujeito está preso em uma rede simbólica envolvida pelo desejo do Outro. 

Esse Outro, ao barrar o objeto a, confere uma função de estruturação da realidade para o sujeito. 

Portanto, o campo da realidade se sustenta e recebe seu enquadramento pela extração do objeto 

a (objeto real da pulsão). Com efeito, “a realidade é feita de imaginário e determinada pelo 

simbólico do qual o real está foracluído. A realidade é um esgar do real, formatado pelo 

imaginário e determinado pelo simbólico” (QUINET, 2004, p. 42).           

Dito de outra maneira, para que o campo da realidade se constitua para um sujeito é 

preciso que, juntamente com a entrada do sujeito no campo do Outro, o objeto a seja extirpado. 

O que corresponde por um lado à produção de um Outro barrado, furado e inconsistente, e por 

outro lado, à constituição de um sujeito de desejo que é falta-a-ser. No entanto, o objeto a 

retorna ao campo do Outro por meios e formas que a lógica da psicanálise nos permite 

apreender: o objeto a em sua dupla vertente, como causa do desejo (implicando a angústia) e 

como mais-de-gozar (QUINET, 2004).  Desse modo, o objeto a “nomeia o retorno no real do 

gozo esvaziado da Coisa pela lei simbólica, ou seja, o resto da operação simbólica promovida 

pela lei, tendo, no entanto, uma substância episódica de gozo” (QUINET, 2004, p. 59). Com 

isso, o sujeito pelo ordenamento do gozo recupera fragmentos dessa perda de gozo.  

 

3.4 O toxicômano e o mal-estar na castração 

 

Diante dessa conceituação, que articula o sujeito ao campo do gozo, pode-se reconhecer 

que as últimas considerações de Freud (1930/2011) apontam para uma espécie de técnica vital, 

na qual o toxicômano encontraria uma forma de lidar com o insuportável da renúncia ao gozo.     

Em “O mal-estar na civilização”, Freud (1930/2011) discorre sobre as respostas 

alternativas que o homem, por vezes, apresenta diante das vicissitudes da vida, ou seja, uma 

maneira de lidar com o sofrimento e a infelicidade inerentes ao existir humano99. Com efeito, 

                                                           
98 Com isso, remeto ao fato de que a conceitualização do objeto a permite um avanço na formalização de “um 

novo campo estruturado por aparelhos de linguagem que determinam as relações entre as pessoas. Pois é o objeto 

a que ‘tetraedra’ o campo do gozo em quatro discursos” (QUINET, 2006, p. 27).  
99 Segundo Freud (1930/2011): “A vida, tal como como nos coube, é muito difícil para nós, traz demasiadas dores 

[sofrimentos], decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos.” (p. 18). Dentre 
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diante da decrepitude do corpo, das forças da natureza (mundo material) e do Outro (cultura e 

sociedade), os homens desenvolvem algumas possibilidades de enfrentamento. E dentre as 

tantas alternativas relacionadas por Freud (1930/2011), encontramos o que ele chama a mais 

grosseira de todas, porém a mais eficaz: o uso de drogas, que tanto aumenta o prazer, como 

diminui a sensibilidade ao desprazer. De acordo com a teoria freudiana, a droga passa a 

funcionar para alguns sujeitos como um “amortecedor de preocupações”, afastando a pressão 

da realidade e proporcionando um refúgio em um mundo próprio e, dessa forma, evitando o 

sofrimento (FREUD, 1930/2011).   

Portanto, o homem fracassa em sua empreitada de alcançar a felicidade e obter o gozo 

absoluto, isto é, essa esperança humana apresenta-se como impossível. E dessa forma, o recurso 

ao uso de drogas surge com uma alternativa para compensar sua condição de fracasso, 

“protegendo”, assim, os sujeitos de “três condições humanas essenciais: o desamparo 

(Hilflosigkeit), a culpabilidade fundamental e a falta de provisões narcísicas (PACHECO 

FILHO, 2007, p.31).   

Dessa forma, o uso de drogas seria uma escolha na economia libidinal, que quando está 

configurado como toxicomania, considera-se mais seu efeito de fascinação do que seu efeito 

psicoativo, ou seja, uma resposta possível do sujeito ao mal-estar existente na civilização100. 

Com isso, pode-se indagar: esse posicionamento subjetivo redesenha uma espécie de volta ao 

estado de ausência de tensão e consequentemente de prazer absoluto, isto é, a suspensão 

momentânea do sujeito do desejo? 

Neste sentido, estabelece-se uma busca interminável para reencontrar o desde sempre 

perdido “objeto do desejo”, em uma tentativa impossível de reparar a rachadura do ser. O objeto 

que causa o desejo (a) é impossível de ser atingido e mesmo nomeado, e o próprio contato 

direto com ele seria mortífero, isto é, da ordem da pulsão de morte. É, portanto, inerente à 

condição humana ser atingida pela barragem do gozo absoluto e pela ordenação da lei 

(PACHECO FILHO, 2007).   

Portanto, a ascensão e a nomeação do pai simbólico representa a Lei e a ordenação das 

relações entre os sujeitos. Isto é, ele regula o gozo, que só pode ser parcial, conferindo o acesso 

aos objetos, que apenas simbolicamente, articulam-se ao objeto primordial, que constitui a 

                                                           
as medidas paliativas que visam auxiliar-nos a suportar a vida, Freud enumera a atividade científica, a arte e as 

substâncias tóxicas etc.  
100 Freud (1930/2011) considerou que as substâncias tóxicas assumem certa preferência de escolha, por agirem 

diretamente sobre a química do corpo humano e tornarem seus usuários insensíveis ao próprio desespero de viver 

a vida como ela é em suas contradições. 
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origem do próprio desejo. A falta estrutural da existência humana gravita ao redor (sem nunca 

atingir) daquilo que denominamos objeto causa do desejo [objeto a] (PACHECO FILHO, 

2007). Não obstante, o toxicômano é aquele que foi siderado pelo objeto droga: um mais-de-

gozar particular, um gozo cínico, ou ainda um gozo auto-erótico. Com efeito, a droga como 

gadget no mercado capitalista representa essa aceleração da tendência totalitária do capitalismo.  

Em Formulações sobre a causalidade psíquica, Lacan (1946/1998) reconhece no 

recurso ao tóxico um caráter tamponador da falta constituinte do sujeito, uma tentativa de 

buscar a unidade através de um complemento imaginário. Sendo que, “essa miragem das 

aparências em que as condições orgânicas da intoxicação101, por exemplo, podem desempenhar 

seu papel exige o inapreensível consentimento da liberdade” (p. 188). Não se pode deixar de 

lembrar que “por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis” (LACAN, 1966a/1998, 

p. 873). A liberdade surge no horizonte da discussão apenas em uma margem de mínima 

escolha, que representa um reposicionamento do sujeito diante da petrificação do gozo. Neste 

sentido, “a única coisa da qual se pode ser culpado é de ter cedido de seu desejo” (LACAN, 

1959-60/2008, p. 376). 

 

Realmente, quando a alienação da falta-a-ser não é mais suficiente para satisfazer o 

sujeito, o recurso a esse complemento imaginário da intoxicação pode significar essa 

busca da unidade do eu em sua exigência de liberdade. A imposição ao eu desse 

componente ilusório da intoxicação produz-se, como já foi dito, na tentativa de 

unilateralizar a divisão do sujeito, atenuando, assim, as incidências do Outro sobre 

ele. Segundo Lacan, na miragem de unificação, o sujeito procura o meio de 

terapeutizar a discórdia existente entre o eu e o ser orientado por seu ideal de 

liberdade. Assim, o exemplo da prática da intoxicação aparece, em seus Escritos, para 

expressar o ideal de auto-suficiência extrema do sujeito. Por meio dessa prática de 

automedicação, o sujeito consegue reduzir os efeitos do Outro do significante. Em 

resumo, essa vontade da fugidia liberdade encarnada pelo ato de se intoxicar traduz-

se, em termos analíticos, na ambição do sujeito de remediar e ‘mesmo de reduzir-se a 

zero o campo de ação do Outro’. (SANTIAGO, 2000a, pp.155-156).      

 

O ponto axial dessa problemática converge para o reconhecimento de que o uso 

metódico dos tóxicos delineia uma forma de tratamento médico sob a rubrica da autoprescrição 

de um artifício, uma espécie de estancamento dos efeitos insuportáveis da divisão subjetiva. 

                                                           
101 Em 1938 no texto Os complexos familiares na formação do indivíduo, Lacan (1938/2003) faz sua primeira 

referência ao tema das drogas. A temática da toxicomania aparece inicialmente na reflexão lacaniana relacionada 

ao complexo de desmame, isto é, à constituição do indivíduo no interior do seio familiar correlacionado a um 

traumatismo psíquico. O diagnóstico lacaniano, envolto pela concepção de uma tendência psíquica à morte, 

apresenta que a forma oral do complexo de desmame configura-se na greve de fome da anorexia mental, no 

envenenamento lento de certas toxicomanias pela boca e no regime de fome das neuroses gástricas (LACAN, 

1938/2003). Com isso, Lacan estava relacionando o complexo de desmame às “contingências operatórias que 

comporta”, pois, frequentemente apresenta-se como um “traumatismo psíquico cujos efeitos individuais” fazem 

correspondência com essas manifestações clínicas elencadas (LACAN, 1938/2003, p.37, grifos nossos). 
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Isto é, uma tentativa de produzir uma unificação da divisão peculiar à falta-a-ser pela via do 

mais-de-gozar particularizado da era da ciência. Neste sentido, a toxicomania configura-se 

como um remédio ilusório da unidade subjetiva, ou seja, um complemento de ser que no registro 

imaginário encontra seu funcionamento. Portanto, a suposta técnica toxicomaníaca do corpo 

revela que essa operação não encontra ressonância na função da causa (do desejo), mas, antes, 

como efeito nesse mais-de-gozar particular que implica a própria fascinação do consumo que 

conduz a consumição102.  

Dessa forma, a droga inserida no interior do discurso capitalista se apresenta como 

mercadoria, ou seja, funciona como um artefato do discurso. A droga, portanto, entendida como 

um produto da ciência, uma espécie de materialização do efeito real da ciência sobre o corpo. 

Pode-se dizer, o fruto do casamento da ciência com o capitalismo. Se durante o início do 

capitalismo, a ligação com a ética protestante foi fundamental para sua constituição e 

solidificação, atualmente, o capitalismo tem angariado forças para sua manutenção e expansão 

a nível planetário, através da união mais que estável com a ciência: dessa relação temos seus 

pequenos frutos: os gadgets. Assim, os tóxicos são relacionados a partir “dos diversos produtos 

que vão desde os tranquilizantes até os alucinógenos” (LACAN, 1966e/2001, p.4, grifo nosso).  

Com efeito, o campo lacaniano, delineia as formas de gozo em um mundo atravessado 

pelo capitalismo em copulação com a ciência. O recurso ao tóxico, portanto, pode ser 

enquadrado nesta lógica, sendo que, “a característica de nossa ciência não é ter introduzido um 

melhor e mais amplo conhecimento do mundo, mas sim ter feito surgir no mundo coisas que de 

forma alguma existiam no plano de nossa percepção” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 168). Com 

isso, as substâncias tóxicas são incluídas no bojo daquilo que se apresenta como os produtos da 

ciência (gadgets), em um mundo amplamente, dominado pelo discurso capitalista.  

No entanto, mais adiante analisaremos a última palavra de Lacan sobre a relação do 

sujeito com as drogas, que pela via do uso metódico dos tóxicos, procura instituir uma forma 

de tratamento contra as exigências imperiosas do Outro do sexo, bem como contra o aspecto 

desarmônico do gozo. Neste horizonte, o toxicômano estabelece uma estratégia de rompimento 

com o gozo fálico.      

 

 

 

 

                                                           
102 Defendemos que na verdade esse mais-de-gozar particular da toxicomania implica um efeito de fascinação 

diante da droga. 
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3.5 A operação de metaforização na formação sintomal 

 

Em seu célebre trabalho intitulado “O nascimento da clínica”, Michel Foucault 

(1977/2011) apresenta por um lado uma construção estruturalista do sintoma e por outro uma 

análise linguística de sua manifestação, na qual um significante tem como significado a doença. 

Isto é, os sintomas demonstram uma disposição que permite configurar a estrutura da doença 

no que ela comporta de visibilidade ou invisibilidade. Dessa forma, o conjunto forma o todo, 

ou seja, a tosse, a febre, a dor lateral e a dificuldade para respirar são sintomas que agrupados 

permitem identificar um certo estado patológico: a pleurisia (QUINET, 2000/2008). 

Com efeito, a doença em sua invisibilidade torna-se visível pela identificação do 

sintoma, isto é, o aspecto inaparente de um estado patológico é, por assim dizer, desvelado no 

transparecer sintomatológico de sua manifestação. Portanto, o sintoma corresponde a uma 

condição mórbida, como o avesso da saúde, já que “na clínica médica, o significado do sintoma 

como significante é sempre patológico” (QUINET, 2000/2008, p. 118).  

Vale, portanto, questionar: como a doença, entendida pela articulação significante dos 

sintomas em seu conjunto, define o estado patológico? Neste sentido, o próprio quadro da 

pleurisia anteriormente apresentado, de certa forma, é representativo desse agrupamento 

sintomatológico na definição do estado patológico. Ou seja: 

 

(...) o sintoma médico se vincula sempre a outros sintomas cujo conjunto define a 

doença. Na sua articulação significante com outros sintomas ele ‘faz’ a doença. A 

tosse (S) se articula com a febre (S’), dor lateral (S’’) e dificuldade de respirar (S’’’), 

e essa cadeia significante de sintomas (n) tem necessariamente um significado: a 

doença pleurisia. (QUINET, 2000/2008, p. 119).  

 

Nota-se, com isso, como a emergência do olhar médico efetiva os procedimentos da 

clínica fundamental. Os sintomas são reduzidos a sinais passíveis de observação técnica – os 

significantes que significam um quadro patológico –, o que permitirá determinar o significado 

da doença, ou seja, a verdade inerente da condição mórbida (QUINET, 2000/2008).    

Com isso, o sintoma como um signo indica aquilo que representa algo para alguém. 

Assim como a fumaça representa a existência do fogo, que só se tornará evidente quando 

alguém estiver presente para significar esse sinal, ou seja, para estabelecer a relação entre 

significante e significado – revestindo de significado o significante. No campo da medicina, 

portanto, o sintoma é o sinal que representa a doença para o olhar médico. Dessa forma, a 

apuração sintomatológica determina a racionalidade diagnóstica da condição patológica 

(QUINET, 2000/2008). 
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O ato médico constitui o saber através do olhar clínico, da composição do quadro 

clínico em sua minuciosa descrição, fazendo do visível o enunciado da doença. Ele 

aproxima assim o ver e o saber, o visível e o enunciável, tendo como resultado a 

produção da verdade da patologia. Essa clínica visual cede pouco a pouco o lugar a 

uma clínica ordenada pela anatomia patológica na era de Bichat103. (QUINET, 

2000/2008, p. 119, grifos do autor). 

 

Com efeito, ocorre o deslocamento da clínica do olhar (visibilidade) para uma clínica 

anatomopatológica. Desse modo, a operação médica consiste em transformar o sintoma em 

elemento significante, o que permite significar, precisamente, a doença como a verdade 

imediata do sintoma. Portanto, fazer do sintoma um sinal da verdade tornou-se um ideal da 

medicina (QUINET, 2000/2008). 

 

O que dá autoridade à medicina para se fazer passar como uma ciência – e isso cada 

vez mais hoje em dia – são as provas, em particular, as provas anatomopatológicas, 

químicas e neuronais. Encontra-se cada vez mais aparelhos para comprovar essa 

relação do sintoma com a doença (...) que tentam fazer passar aquilo que é do âmbito 

do psíquico para o protótipo médico de relação do sintoma com a doença (...). Por 

outro lado, a medicina, aliando a ciência ao capitalismo, cria também novos sintomas. 

(QUINET, 2000/2008, p.121). 

 

Contudo, a psicanálise se propõe a redefinir a conceitualização do sintoma nos limites 

da experiência clínica. Neste sentido, o sintoma é um significante, mas não com um significado 

patológico, bem como não é o sinal de uma doença. O que a psicanálise traz à luz do dia é o 

entendimento do sintoma, por um lado, como um significante que contém um significado 

sexual, e por outro, como um sinal do sujeito. Dessa forma, se a fumaça é o sintoma, o fogo é 

o sujeito – o sintoma aponta para o sujeito (QUINET, 2000/2008). Sintoma e verdade se 

articulam no ponto axial, o que leva Lacan a expressar que ambos são talhados na mesma 

madeira, isto é, o sintoma veicula uma verdade, que coloca em evidência a articulação 

significante (LACAN, 1966c/1998). Portanto, o sintoma pode ser tomado como verdade. 

Para a psicanálise, o saber sobre o sintoma encontra um caminho diverso do que foi 

proposto pela medicina, ou seja, não tem ressonância com um significado generalizável ou 

patológico, que confere um substrato anatomopatológico para a doença. Ao invés da verdade 

de uma doença orgânica, a psicanálise no campo da clínica evidencia a verdade do sujeito do 

inconsciente. Com isso, a descoberta do inconsciente não é fruto da abstração dedutiva do olhar 

de Freud, mas, antes, de suas formações – sonho, chiste, ato falho e sintoma – que se estruturam 

no campo da linguagem. Portanto, o saber sobre as formações do inconsciente é construído na 

                                                           
103 Aqui o autor aponta que o gesto particular de Bichat pretendeu fomentar um caráter, por assim dizer, objetivo 

e real, na descrição das doenças, que pela via da afecção dos órgãos estabelece uma nosografia invariável 

(QUINET, 2000/2008).   
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relação analítica pela via da transferência, isto é, o sujeito torna-se protagonista e responsável 

por sua condição de sofrimento (QUINET, 2000/2008). 

O caminho de Freud demonstra o esforço de alguém que procurou fundamentar a clínica 

psicanalítica com um rigor incontornável. E permeado pelo ideal cientificista de sua época, 

especificamente, referente à energética, Freud procurou aquilo que seria o “real derradeiro que 

comprovasse a veracidade do sintoma. Sua prova, porém, não era a autópsia, e sim a prova do 

trauma que se encontra na origem causal dos sintomas” (QUINET, 2000/2008, p. 122).  

No entanto, como localizar esse ponto traumático do sujeito que configuraria a base real 

do sintoma? Isso seria da ordem do vivido propriamente dito, ou uma posição dentro de uma 

cena fantasmática? Na primeira acepção, Freud tenta pensar o sintoma pela via de um real 

vivido, isto é, como um real da condição patológica que precisava ser desvelado. Na segunda 

ponderação, temos um deslocamento em seu entendimento, já que a psicanálise não aceita a 

foraclusão do sujeito, mas ao contrário, pelo dispositivo da escuta faz valer o sujeito no sintoma 

– inclusão e não exclusão –, ou seja, considera o sofrimento como uma manifestação subjetiva, 

que se estrutura na linguagem (QUINET, 2000/2008). 

Com isso, a fantasia é a via pela qual o sujeito estabelece o significado sexual do 

sintoma, uma vez que, padecendo do sexo, constrói uma resposta sintomática diante da 

interrogação do desejo do Outro. A verdade do sujeito não é a doença, mas, antes, que é um ser 

sexuado (QUINET, 2000/2008).  

Esse itinerário clínico conduziu Freud a uma passagem decisiva, que consistiu em ir de 

uma teoria do trauma universal (suposto) para uma teoria da fantasia particular, associada ao 

novo conceito de sintoma como formação de compromisso, isto é, pela via do retorno do 

recalcado. Agora, o trauma ligado à fantasia expressa uma realidade psíquica no sofrimento do 

sujeito. E a base de tal trauma é de origem sexual: a castração do Outro do sexo representa esse 

real traumático e incontornável. O fato de existir uma esperança em Freud de que um dia as 

ciências poderiam fundamentar um chamado substrato anatomofisiológico, de um real 

orgânico, para as teorias que estava desenvolvendo, pode sugerir uma fonte de erro. No entanto, 

seu compromisso ético com a clínica conservou a psicanálise em um terreno que entendia o real 

traumático do sintoma para além de qualquer ideal cientificista, permitindo, assim, sua 

transmissibilidade no campo do saber (QUINET, 2000/2008).    

A conceituação psicanalítica do sintoma revela um duplo aspecto do padecimento do 

sujeito. Em primeiro lugar na linguagem, da qual o sujeito é efeito, ou seja, divido pela operação 

significante ($). Em segundo lugar no sexo, pela forma representativa da satisfação sexual. O 

sintoma, então, passa a estar ligado à maneira de gozar do sujeito. E essa modalidade de gozo 



136 
 

– como um destino pulsional –, pode pelo percurso de uma análise, isto é, na decifração do 

inconsciente (pelas leis da linguagem), desvelar a verdade sexual da paixão pelo sintoma 

(QUINET, 2000/2008). Desse modo: 

 

Se o sintoma para a psicanálise não é a verdade da doença, como na medicina, nem 

por isso ele deixa de falar a verdade: o sintoma fala a verdade do sujeito. Eis uma 

grande diferença da interpretação da verdade do sintoma. O sintoma faz sofrer, ele é 

como uma barreira na estrada, que você esbarra e não consegue ultrapassar; é o que 

faz com que as coisas não funcionem. O sintoma é o lugar do sofrimento que 

proporciona satisfação sexual para o neurótico sem que ele o saiba. É um lugar que 

contém uma verdade para o sujeito [...]. (QUINET, 2000/2008, p. 122). 

 

Portanto, o sintoma como verdade implica o sujeito em sofrimento, que o faz demandar 

uma interpretação, com isso, se produz o encaminhamento do tratamento analítico. Com efeito, 

o endereçamento do saber de sua verdade para o analista leva o analisante a engajar seu 

investimento libidinal no desejo de saber. “Neste caso, seu sintoma tem algo da verdade que a 

psicanálise pode resgatar. O sintoma aparece, então, como um monumento da verdade que o 

sujeito deve decifrar”104 (QUINET, 2000/2008, p.123).  

Com efeito, é o caráter insuportável do sintoma que leva o sujeito a fazer uma demanda 

de análise. Eis, portanto, o aspecto transferencial do sintoma: o sujeito busca um encontro que 

na verdade revela a razão do mal-entendido dos outros encontros. Com isso, no início de seu 

ensino sob os fundamentos do campo simbólico, Lacan define o sintoma como metáfora. Dessa 

forma, Soler (1995) sustenta que: “o sintoma é uma mensagem que implica a estrutura da 

linguagem. O sintoma é uma metáfora (...). De fato, a definição de sintoma como metáfora é 

deduzida da prática de decifração” (p. 82).     

Contudo, mesmo apresentando uma característica comum de decifração, o sintoma não 

é uma formação do inconsciente similar ao sonho, ao lapso e ao ato falho.  

 

Desde o começo da teorização analítica sentíamos que havia um problema. Freud 

criara uma série: sintoma, lapso, ato falho, chiste. Elementos de série que têm em 

comum a estrutura da linguagem e o fato de todos fazerem um furo na cadeia de 

vigência e de mestria do sujeito. Mas existe entre eles uma grande distinção: lapso, 

ato falho e chiste são fenômenos evanescentes. O sintoma, ao contrário, é um 

fenômeno que tem constância, estabilidade, resistência e que, além do mais, diz 

respeito às funções do corpo do histérico ou do pensamento obsessivo. (SOLER, 1995, 

p.75). 

 

                                                           
104 Vale lembrar que entender o sintoma como uma disfuncionalidade orgânica leva o sujeito a procurar um médico 

a fim de eliminar a suposta condição patológica.   
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Sendo assim, o sintoma é um índice da articulação com a lei, é uma manifestação 

subjetiva do desejo, portanto, é “uma metáfora da estrutura edipiana onde se presentifica a 

articulação da lei com o desejo – desejo que aí se manifesta em suas impossibilidades” 

(QUINET, 2000/2008, p.17).  

 Dessa forma, Lacan ao prestar uma homenagem à descoberta freudiana da satisfação 

do desejo no sonho, ou melhor da encenação do desejo105 (QUINET, 2004), considera também 

a íntima ligação do sintoma com o desejo. Ele pontua que “ele [Freud] indicou, por outro lado, 

que no próprio sintoma há alguma coisa que se assemelha a essa satisfação, só que é uma 

satisfação cujo caráter problemático é muito acentuado uma vez que é também uma satisfação 

às avessas.” (LACAN, 1957-58/1999, p. 331).        

Neste sentido, o sintoma em seu aspecto paradoxal, expressa-se como máscara. Desse 

modo, Lacan dirá: “chamo aqui de sintoma, em seu sentido mais geral, tanto o sintoma mórbido 

quanto o sonho, ou quanto qualquer coisa analisável. O que chamo de sintoma é aquilo que é 

analisável” (LACAN, 1957-58/1999, p. 335). Com efeito, no entendimento de Soler (1995), 

essa especificidade do sintoma refere-se ao seu caráter de resistência às ações normalizadoras. 

Portanto: 

 

(...) eis o paradoxo: o sintoma, como tal, marca em um sujeito sua singularidade; é o 

que há de mais rebelde na universalização e, se a identificação cria o mesmo, o 

sintoma criará a diferença. Neste sentido, o sintoma tem algo real, nenhum outro é 

igual. Ele é um registro da separação quanto ao outro e tão afastado da dialética do 

sentido que não seria excessivo falar do autismo do sintoma, pelo menos, fora da 

análise. Esse autismo é tal que é frequente que o sintoma mesmo seja um obstáculo 

ao diálogo. (SOLER, 1995, pp.66-67). 

 

Nesse itinerário argumentativo, Lacan se pergunta: o que é o sintoma, então? É, senão, 

o “significante de um significado recalcado da consciência do sujeito. Símbolo escrito na areia 

da carne e no véu de Maia, ele participa da linguagem pela ambiguidade semântica que já 

sublinhamos em sua constituição.” (LACAN, 1953/1998, p. 282). 

A característica do sintoma na abordagem psicanalítica consiste em procurar interpretá-

lo além das aparências do mundo fenomênico. Isto é, “sua verdade está escamoteada na medida 

em que sua constituição utiliza a propriedade de equivocidade do significante” (QUINET, 

2000/2008, p.123). Vale lembrar, no entanto, que sua manifestação está escrita na carne, como 

                                                           
105 Dessa forma, Quinet (2004) propõe que a melhor tradução da expressão Wunscherfullung seja “encenação do 

desejo”, já que, “o sonho não pode satisfazer o desejo pois este nunca se sacia, estando marcado pela falta que o 

constitui. O sonho pode apenas figurá-lo, colocá-lo em cena conforme a exigência de figurabilidade da Outra Cena, 

Die Andere Schauplatz, que também pode ser traduzido por O Outro Palco” (p. 188, grifos do autor). 
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um símbolo da verdade do sujeito que demanda uma certa leitura interpretativa que resiste às 

formas de normatização e generalização. 

Desse modo, na função do significante inerente ao discurso do sujeito, “nenhum 

indicador basta, com efeito, para mostrar onde age a interpretação, quando não se admite 

radicalmente um conceito da função do significante, que capte onde o sujeito se subordina a 

ele, a ponto de por ele ser subornado” (LACAN, 1958/1998, p. 599). 

A equivocidade estrutural da linguagem, efeito maior da primazia do significante sobre 

o significado, faz a significação recuar, deixando, porém, uma marca na fala que indica a 

irredutibilidade do véu da verdade implicando o real do sexo. A verdade situa-se como o 

elemento representativo do padecimento (castração) do sujeito, no sexo e na linguagem 

(QUINET, 2000/2008).   

Diante da castração, todo sujeito se divide – seja neurótico, perverso ou psicótico –, 

independentemente de sua estrutura clínica, pois é um elemento universal para o ser falante. 

Com isso, ocorre uma passagem do nada-de-pênis (pas-de-pénis), isto é, a verdade da castração 

do Outro sexo, para o nada-de-saber (o pas-de-savoir) sobre esta verdade. Desse modo, a 

negação do saber corresponderá às negações estruturais da verdade da castração: recalque 

(Verdrängung) no neurótico, desmentido (Verleugnung) no perverso e foraclusão (Verwerfung) 

no psicótico (QUINET, 2000/2008). Então, a verdade do sujeito como castração apresenta sua 

negatividade correlacionada ao impossível da relação sexual. E aqui, “trata-se do nada-de que 

indica o ponto de falta próprio à verdade do sujeito106, ponte que corresponde ao irredutível do 

velamento. É verdade que existe uma falta no Outro como universo da linguagem, S(Ⱥ) [...]” 

(QUINET, 2000/2008, p.128, grifo do autor).  

O que a práxis clínica demonstrou, pela obra de Freud, ou pelo ensino de Lacan é que 

“a divisão do sujeito é incurável, pois nada mais é do que o correlato da castração. O sujeito é 

castração. Eis o ponto de verdade presente em todo o sintoma” (QUINET, 2000/2008, p.129). 

Com isso, a verdade do sintoma se manifesta, para o sujeito, como uma mensagem cifrada do 

Outro, pois o sintoma se expressa como um marco da história do sujeito, isto é, como uma 

mensagem histórica da alienação do sujeito aos significantes do Outro. Portanto, o movimento 

do sujeito em análise implica o deciframento do seu significado. No entanto, os significantes 

que constituem o seu sintoma, escapam ao sujeito, num deslizamento metonímico na própria 

cadeia linguageira (QUINET, 2000 /2008). Então, “o sintoma como uma mensagem do Outro 

                                                           
106 Em linhas gerais, observa-se que “no imaginário, o ponto da verdade do sujeito corresponde ao matema (-φ), a 

evocação da falta para o sujeito que se expressa como angústia de castração para o menino e penisneid para a 

menina” (QUINET, 2000/2008, p.128).  
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implica os significantes como um nó de significação” (QUINET, 2000/2008, p.130). Dessa 

forma: 

 

(...) o sintoma-mensagem é um memorial do Outro, é uma modalidade do sujeito fazer 

existir o Outro com seu sentido... O sintoma-mensagem faz o sujeito crer que o Outro 

não é barrado (...). O sintoma, significado do Outro, s(A), confere portanto, ao Outro 

um sentido sintomático. No sintoma, o sujeito recebe sua própria mensagem de forma 

invertida como vinda do Outro (...) daí a alteridade do sintoma que o sujeito 

experimenta. (QUINET, 2000/2008, p.131). 

 

Com efeito, ao abordar o sintoma, pode-se considerá-lo como metáfora, ou seja, em sua 

propriedade significante de antecipar a significação e precipitar o sentido. Contudo é necessário 

considerar que seu “significado é um outro significante e que, por ser metafórico, o sintoma 

apresenta um efeito de sentido que atravessa a barra do recalque” (QUINET, 2000/2008, p.131). 

Dessa forma, aceitar o sentido do sintoma, que não é apriorístico, leva o sujeito a buscá-lo no 

percurso de uma análise. Com isso, evidentemente, o sentido do sintoma é a atribuição que o 

sujeito confere aos ditos do Outro, isto é, àquilo que ele interpreta como desejo do Outro, sendo, 

portanto, uma resposta ao Che vuoi? Por certo, seguindo a inspiração lacaniana pode-se 

defender que:  

 

(...) o sujeito está conectado com a cadeia significante através do sintoma considerado 

como um significante. Essa definição aponta a estrutura de linguagem do inconsciente 

presente no sujeito como falta-a-ser: o sujeito nada mais é do que essa representação 

sintomática dentro da cadeia dos significantes. (QUINET, 2000/2008, p.131).  

 

Em linhas gerais, o diagnóstico no tratamento analítico deve evocar diante “do sintoma 

e de sua estrutura metafórica, a diagnóstica do mal-estar e sua estrutura nominativa” 

(DUNKER, 2015, p. 218). O sintoma organizado como metáfora remete especificamente a uma 

função de nomeação do significante do Nome-do-Pai. A metáfora paterna imbuída na formação 

dos sintomas neuróticos configuram “modos de problematização, de inscrição e de solução da 

relação do sujeito com a lei” (DUNKER, 2015, p. 213). Portanto, no Nome-do-Pai reside o 

âmbito de figuração da lei simbólica. Com efeito, sua função majoritária consiste em 

significantizar o falo no campo do Outro. Isto é, o Nome-do-Pai substitui o desejo da mãe na 

circulação do falo na dialética edipiana. Seria ele então, nesta estrutura quaternária, um terceiro 

elemento, que basteia o desejo devorador (fálico) do Outro materno?   
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Portanto, o Nome-do-Pai107 é, a um tempo, uma operação de negação (simbolizante), 

um basteamento da significação fálica (imaginária) e uma indução criativa de algo 

novo (real). Topologicamente, essa operação é descrita pelo esquema R, que articula, 

como Banda Moebius, o sujeito, o campo da realidade libidinal e a fantasia, [$◊a]. 

(DUNKER, 2015, p. 215).  

 

A propriedade de carência do significante indica que a problemática da metáfora paterna 

não gira em torno da ausência de um pai real, mas sim da particularidade da falta e do furo do 

sujeito, sob os quais o Nome-do-Pai exerce uma função de sutura e tamponamento (DUNKER, 

2015).  

Com isso, o psicanalista define sua prática clínica considerando seus meandros 

fundamentais, já que “o significante do sintoma é o que conota a relação do sujeito com a cadeia 

significante de seu desejo” (QUINET, 2000/2008, p.132). E diante desse cenário, desenha-se 

tanto a racionalidade diagnóstica quanto os protocolos de tratamento subsequentes. No entanto, 

quando se considera, por exemplo, a incidência terapêutica sobre o sintoma, qual seria a 

especificidade do procedimento analítico com relação a outras abordagens? 

Com efeito, é possível localizar no texto lacaniano sobre “A carta roubada”108, uma 

espécie de contraposição decisiva entre um método “exaustivo” e “descritivo”, e outro 

dedutivo-interpretativo, na tentativa de “resolver o enigma policial do lugar em que se encontra 

a carta-letra que voou, desapareceu, se furtou (lettre volée).” (QUINET, 2000/2008, p.126). Se 

por um lado, os policiais lançam o olhar sobre o espaço cartesianamente definido, na tentativa 

de uma varredura minuciosa, já que “eles procuram por toda a parte e não encontram em parte 

alguma” (QUINET, 2000/2008, p.126). De certo modo os policiais a veem, mas a carta-letra é 

o que faz furo na visão desse método, correlativo que é com o que Lacan qualifica de 

“imbecilidade realista”. Por outro lado, no entanto, o investigador Dupin109 “se situa no registro 

da verdade”, que permite um encontro com a carta que falta, isto é, “ele a depreende ao estudar 

as circunstâncias do furo e a subjetividade do ministro” (QUINET, 2000/2008, p.126). A carta 

desvelada pelo velamento “estava na cara, porém escondida não aos olhos de Dupin, e sim aos 

olhos dos policiais cegos pelo realismo da exatidão” (p.126). Portanto, o enigma revela, pela 

                                                           
107 Devido à complexidade e extrema problematização, não abordaremos a guinada lacaniana nos anos 1970 sobre 

a pluralização dos Nomes-do-Pai, em sua função de enodamento dos três registros: Real, Simbólico e Imaginário. 

Mas vale lembrar da revitalização que o conceito (Nome-do-Pai) recebe desde o seminário 16, isto é, articulado 

ao campo, propriamente, lacaniano do gozo.    
108 A carta roubada é um dentre uma série de conto de Edgar Allan Poe. Cf. Edgar Alan Poe. A carta roubada e 

outras histórias de crime e mistério. Porto Alegre: L&PM, 1845/2003.   
109 Em sua agudeza costumeira, Lacan, aponta uma espécie de “traço de feminização que transparece no sobrescrito 

modificado da carta em questão” (QUINET, 2000/2008, p. 126). Isto é, “a carta com odor di femina, com outro 

sinete e outro lacre, estava na cara, porém escondida não aos olhos de Dupin, e sim aos olhos dos policiais cegos 

pelo realismo da exatidão” (QUINET, 2000/2008, p. 126).   
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arte da interpretação, que aquilo que está ausente não deixa de estar presente, isto é, “seu ser 

de presença na ausência” indica “a propriedade do significante com a qual a verdade comunga: 

Logos e Alétheia” (p.126). Decididamente, o enigma da verdade convoca a disciplina do 

significante na própria interpretação do que se diz ao pé da letra. Quinet (2000/2008) conclui 

seu comentário da análise de Lacan enfatizando que:   

 

Dupin desvela o que estava velado (onde se encontra a carta), mas o conteúdo da carta 

continua velado, a carta não se diz toda. Ao tomarmos essa indicação para o sintoma, 

podemos dizer que o sintoma manifesta uma verdade que está na cara, apesar de 

velada, mas ao ser desvelada jamais é inteiramente apreendida. Aliás, é isso que 

proporciona umas das grandes frustrações da análise: quando a verdade passa de seu 

status do semi-dizer aos ditos que a contornam, ela continua sem ser totalmente 

apreendida. A psicanálise diverge assim de qualquer método iniciático ou religioso 

que se pretenda a uma revelação final. (p. 126-127).       

 

Neste sentido, é possível empreender uma associação entre o procedimento dos policiais 

(método exaustivo/descritivo) com a racionalidade diagnóstica dos manuais classificatórios? 

Ou seja, com sua metodologia descritivista e pretensamente ateórica, não fundamentam uma 

lógica que procura, por exemplo, evidenciar o quadro do transtorno de comportamento 

associado ao abuso de substâncias psicoativas pela apreensão de “sinais e sintomas”? E dessa 

forma, pela suposta objetividade, esfacelar aquilo que representa a diferença absoluta do sujeito 

toxicômano, isto é, sua relação singular com a droga, que implica modalidades de gozo? 

 Ao contrário, a psicanálise evoca justamente o que resiste ao enquadramento 

normativo. Já que a verdade do sintoma não pode ser toda decifrada, algo escapa à totalização 

diagnóstica ou terapêutica, a saber, o real do gozo. Portanto, “esse resto da libido não-

assimilável à decifração leva Lacan a isolar, sob forma de conceito, o ponto de disjunção radical 

entre a ciência e a psicanálise, ou seja, o gozo” (SANTIAGO, 2001a, p.147). 

     De acordo com Quinet (2000/2008), Lacan em seus apontamentos sobre a carta 

roubada, indica que “a verdade nos fornece sua pista lá mesmo onde ela nos despista (...) aí que 

o sujeito manifesta sua diferença: no real do sexo, lá onde o gozo se mostra implicado em sua 

verdade110” (p. 127). Dessa forma, Colette Soler (2012) afirma categoricamente que, ao 

considerarmos o ensino de Lacan, a interpretação analítica se mostra limitada, primeiramente 

pelas leis da combinatória do significante e, em seguida, pelas leis da lógica. Isto demonstra 

como a verdade do sintoma remete à própria estrutura da verdade, que em seu estatuto de semi-

dizer resiste à totalização do dito e do enquadramento diagnóstico. Com efeito: 

                                                           
110 Em outro lugar Lacan (1966d/1998) expressa que “o efeito de verdade culmina num velamento irredutível em 

que se marca a primazia do significante, e sabemos pela doutrina freudiana que nenhum real participa mais dele 

do que o sexo” (p.367-368). 
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(...) a especificidade do saber analítico se revela no esforço de operar com o que, no 

âmbito do gozo, é excluído, foracluído do discurso da ciência. É exatamente essa 

dimensão excluída da ciência que dá seu peso às surpreendentes considerações 

lacanianas sobre a droga (...) não se trata, absolutamente, de nenhuma descrição dos 

efeitos da droga (...). O interesse em privilegiar a questão do gozo não reside na 

construção de uma fenomenologia dos efeitos da droga, mas no desafio clínico, que 

ambiciona demonstrar que tais efeitos são, na verdade, requisitados pelo sujeito como 

um modo de resposta ao insuportável de sua divisão que age contra si mesmo. 

(SANTIAGO, 2001a, p.147). 

 

Diante de tais delineamentos pode-se indagar: será o diagnóstico da relação do sujeito 

com as drogas patológico? Sendo, portanto, necessário fazer um contradiagnóstico, ou seja, 

mudar o registro discursivo dessa racionalidade diagnóstica? 

Dessa forma, considera-se que as abordagens terapêuticas não podem reduzir suas 

intervenções ao conteúdo químico inerente a droga, pois como phármakon ela revela a 

insuficiência do enfoque neurobiológico. Portanto, o toxicômano intoxicado pelo significante 

droga concatena um efeito de fascinação. Certamente, não é a droga que faz o toxicômano 

(efeito psicoativo), mas o toxicômano que faz a droga (efeito de fascinação). Com efeito, o 

enunciado “Sou toxicômano” ou “Sou dependente químico” configura o posicionamento 

resignado do sujeito a uma sentença determinativa. 

No entanto, é possível ponderar na práxis clínica, que uma análise começa com o 

reordenamento dos sintomas na transferência. Portanto, a aposta do psicanalista é no sujeito do 

inconsciente, como responsável por seu ato – neste caso pelo ato toxicomaníaco. E, com isso, 

o discurso analítico pretende fazer o sujeito do desejo advir, ou seja, fazer com que o sujeito 

toxicômano (assujeitado às drogas) constitua uma demanda de análise pelo desejo de saber.   

 

3.6 Variações na nomeação do sintoma: a toxicomania como um mais-de-gozar particular 

 

No percurso de seu ensino Lacan desenvolve uma modificação na metaforização do 

sintoma, diferente da clássica acepção freudiana da formação de compromisso. Dessa forma, o 

que se pode inferir sobre as articulações do sintoma com o gozo é que o sintoma não se reduz 

à sua dimensão simbólica, isto é, há um núcleo que reconhece a dimensão da verdade que 

retorna nas falhas de um saber (LACAN, 1966c/1998). Contudo, o sintoma, apesar de dizer do 

real, traz a sua inscrição no simbólico. Com efeito, as reformulações na concepção do sintoma, 

em sua dimensão de verdade, articulada ao campo do gozo “incide na relação entre significante 

e gozo, que é uma relação de causalidade” (QUINET, 2000/2008, p.142).  
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De acordo com Quinet (2000/2008), no texto “A ciência e a verdade”, Lacan apresenta 

sua leitura sobre as quatro causas aristotélicas descritas no livro II da Física111. Neste momento, 

a verdade é definida como causa. Portanto, para Lacan a essência aristotélica (ousia, a 

substância) é da ordem do gozo para os seres falantes, já que “o significante é a causa do gozo”. 

Desse modo, Lacan realiza uma declinação perspicaz das quatro causas aristotélicas, 

permitindo, assim, situar o significante como causa do gozo (QUINET, 2000/2008). 

Com isso, na causa material, temos o significante como a materialidade que permite 

abordar o gozo do corpo: “o corpo gozante tem como material o significante” (QUINET, 

2000/2008, p.142). Já na causa eficiente o significante canaliza e efetua o gozo, é a chamada 

abertura dos canais por meio dos quais o corpo goza. A causa formal é o estreitamento que 

incide sobre o gozo. O significante estreita o gozo na gramática. “A causa formal promovida 

pelo significante produz uma gramática de gozo, cuja melhor ilustração encontramos no verbo. 

A gramatização do gozo como causa formal não deixa de evocar uma gramática pulsional” 

(QUINET, 2000/2008, p.142, grifos do autor). E por fim, a causa final, na qual o significante 

é o limite interno que exerce uma barreira ao gozo. Contudo, isto desvela que a estrutura do 

significante, própria ao poder e ao comando, convoca o retorno de um gozo que encarna o 

próprio Ideal, pois indica o imperativo de comando do supereu: goza! (QUINET, 2000/2008). 

Pensar o sintoma pela via da verdade do sujeito consiste em se opor a uma clínica 

cientificista que tenta objetivar o sintoma, conferindo a este uma formalização de sua verdade, 

isto é, na tentativa de colonizar o real pelo simbólico. Neste sentido, a ciência foraclui a verdade 

do sujeito por se interessar, apenas, em formalizar os objetos: o que fica explícito através da 

constituição de tabelas de verdade (conectores lógicos) e, de certa forma, pelo movimento de 

fazer surgir objetos que antes não existiam no nosso campo de percepção, as chamadas latusas, 

que se apresentam aos sujeitos como candidatas a objetos do desejo (LACAN, 1969-70/1992). 

Contudo, “é no registro da verdade do sujeito e da subjetivação da verdade que se situa a ética 

que se vincula à clínica psicanalítica na abordagem do sintoma” (QUINET, 2000/2008, p.123).   

Nesta esteira argumentativa, nota-se que Lacan já apontava que “a linguagem do 

homem, esse instrumento de sua mentira, é atravessado de ponta a ponta pelo problema da 

verdade” (LACAN, 1946/1998, p.167). Dessa forma “a verdade do sintoma é correlativa à 

                                                           
111 Aristóteles propõe um certo funcionamento para a operação das quatro causas, e para tanto, utiliza a confecção 

de uma estátua por um escultor. Isto é, a causa material é a matéria, no caso o bloco de mármore; a causa eficiente 

é o agente-escultor, que atua sobre a matéria transformando-a em um objeto estético; já a causa formal é a ideia, 

ou seja, o modelo que o escultor tem da estátua, um a priori que se efetiva no ato da causa eficiente sobre o bloco 

de mármore; e por fim, a causa final é a finalidade da operação, e o que se pretende alcançar, a posteriori, é um 

efeito do Belo (QUINET, 2000/2008). 
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própria estrutura do inconsciente, ou seja, por mais que ele seja dito (decifração do sintoma), 

algo dele permanece na ordem do não-dito. O recalque primário é uma face da verdade do 

sintoma, compreendido como velamento-desvelamento” (QUINET, 2000/2008, p.127). 

Essa temática da verdade ligada ao sintoma aponta para uma inspiração heideggeriana 

no projeto teórico-clínico lacaniano – além é claro da herança freudiana. Ou seja, é extraída de 

Heidegger essa ideia de que a verdade só pode ser dita pela metade, de que ela nunca pode ser 

toda dita, mas, apenas, em seu semi-dizer. Na última lição do Seminário 17 (O avesso da 

psicanálise), Lacan (1969-70/1992) expressa que essa dimensão da verdade que implica um 

ocultamento, não é de sua lavra. O termo usado por Lacan, Verborgenheit, é o termo alemão 

com o qual Heidegger pensa a essência da verdade como velamento (Verborgenheit), já que a 

própria verdade é pensada como desvelamento. Portanto, a concepção de verdade implica um 

desvelamento que carrega em sua essência um velamento imanente (OLIVEIRA, 2007). Com 

efeito, corolariamente:  

 

(...) a verdade do inconsciente é tributária da linguagem, pois a descoberta do 

inconsciente (estruturado como uma linguagem) é a descoberta da verdade que está 

em jogo nos sonhos, nos lapsos, nos chistes e nos sintomas e que não deixa, no entanto, 

de continuar encoberta. O umbigo do sonho é um dos nomes do encobrimento 

estrutural da verdade, que é devido em última instância ao recalque originário. A 

verdade é não-toda. (QUINET, 2000/2008, p.125). 

 

Dessa forma, a verdade em sua dimensão real é não-toda desvelada, já que faltam as 

palavras para inferir sua totalização, portanto, sua emergência se sustenta em um semi-dizer. 

Neste sentido, a psicanálise se situa como um discurso sem fala, isto é, a própria essência do 

discurso analítico implica a irredutibilidade da enunciação ao enunciado, do dizer ao dito.  

O real que orienta a práxis clínica se manifesta como o impossível do discurso. O real 

é, portanto, refratário ao conceito totalizador, manifestando, assim, um impasse à formalização 

conceitual. No entanto, é ele (o real) que sustenta o caráter ficcional da verdade. A verdade não 

se manifesta apenas na pura negatividade do indizível, mas, ao contrário, surge estreitamente 

conectada à superfície do dizer, ou precisamente, em sua estrutura não-toda que se expressa no 

semi-dizer (IANNINI, 2013).  

Com efeito, qualquer enunciado não tem outra garantia a não ser sua própria enunciação. 

O sujeito da enunciação não se resume a uma mera categoria de análise linguística, pois 

expressa um ato que está além de todo o cálculo simbólico (determinativo) que direciona as 

coordenadas do sentido, sendo, portanto, a própria impossibilidade, digamos real, de determinar 

os efeitos de sentido do dizer. Com isso, não se deve eliminar a enunciação em proveito da 
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estabilidade do enunciado, um procedimento metalinguístico que coincide com o afastamento 

do sujeito em relação aos efeitos de seu dizer (IANNINI, 2013). 

Corroborando com esse argumento, Checcia (2015) defende que no seminário 16 (De 

um Outro ao outro) Lacan realiza um deslocamento decisivo em seu conceito de discurso112, 

não mais entendido apenas como um campo de enunciados proferidos, ou seja, do que é falado, 

mas, antes, àquilo que remete o que estrutura a fala, isto é, o que evidencia a função do discurso. 

Portanto, o interesse passa a ser o de investigar a “relação do discurso com a fala na eficiência 

analítica” (LACAN, 1968-69/2008, p.16).  

Desse modo, no final da década de 1960, Lacan formaliza os laços sociais através de 

sua teoria dos discursos, ou seja, o modo pelo qual os seres falantes promovem o ordenamento 

do gozo, já que “o mais-de-gozar é uma função da renúncia ao gozo sob o efeito do discurso” 

(LACAN, 1968-69/2008, p.19). Com efeito, Lacan complexifica sua teoria do objeto, 

ponderando sobre o desejo inconsciente através do objeto inscrito no campo do gozo, portanto, 

uma referência à dupla valência do objeto a113. Com isso, temos uma espécie de passagem do 

objeto como a perda de vida para o objeto como mais-de-gozar (SOLER, 2012). De acordo 

com Soler (2012), o que se observa no ensino de Lacan são as retomadas e os constantes 

remanejamentos, que seguem a chamada lógica dos trilhamentos.  

Neste itinerário lacaniano, nota-se uma passagem da falta fálica ao objeto-perda, ou 

seja, é “a perda produzida no campo de gozo real pela incidência do significante sobre esse 

real” (SOLER, 2012, p.73). Essa tese desembocará nos seminários 10 (A angústia) e 11 (Os 

quatro conceitos fundamentais da psicanálise) pela formalização do objeto a como causa do 

desejo. Isto é, uma teoria do objeto conectada ao real, já que é a parte de vida perdida (a libra 

de carne) que constitui o objeto causa, a partir do qual o desejo se sustenta.  

Colette Soler (2012) ainda lembra que esse caminho de construção e formalização 

presente no ensino de Lacan, torna clara sua proposta de falar, no seminário 16 (De um Outro 

ao outro), que já havia em seu ensino uma pré-história do objeto a – mesmo antes de formalizá-

lo. Nas palavras de Lacan: “como é pré-histórica essa época em relação à emergência como tal 

                                                           
112 Vale lembrar que a formalização dos discursos, inclusive do discurso analítico, Lacan (1969-70/1992) formaliza 

no seminário seguinte “O avesso da psicanálise”, no qual os discursos são apresentados como modos de 

aparelhamento do gozo. 
113 O objeto a inicialmente é entendido por Lacan como o resto da relação do sujeito com o Outro. O 

atravessamento do significante, portanto, da linguagem que incide sobre o sujeito dividindo-o ($) e dessa relação 

sobra um resto: o objeto a. Neste contexto teórico do ensino de Lacan, o objeto a é entendido como causa do 

desejo (LACAN, 1962-63/2005). Porém, em desenvolvimentos posteriores, o objeto a aparece em sua vertente: 

mais-de-gozar. Lacan, então, realiza uma homologia entre a mais-valia (de Marx) e o mais-de-gozar (LACAN, 

1968-69/2008). 
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do objeto a! Este ainda não estava prefigurado senão na função do objeto metonímico, mas o 

estava de maneira incontestável, para quem entendeu o que veio depois” (LACAN, 1968-

69/2008, p.49). 

Surge, portanto, uma dupla vertente do objeto, falta e perda, em uma articulação com o 

desejo. No entanto, a permanência do desejo é duplamente sustentada: por um lado, pela falta-

a-ser, que a articulação significante na cadeia traz à tona ($) – incluindo o falo em seu aspecto 

de simbolização para o sujeito. E por outro, o próprio desejo, do “qual podemos dizer em 

imagem sua alma pesada dos rebentos vivazes da tendência ferida” (LACAN, 1958/1998, 

pp.635-636). Daí, pode-se inferir que “seu empuxo rumo a um objeto substitutivo está ligado à 

perda constituinte inerente à entrada na linguagem” (SOLER, 2012, p. 74). Com efeito, Lacan 

expressa que “o desejo se esboça na margem em que a demanda se rasga da necessidade” 

(LACAN, 1960/1998, p.828). Desse modo, se escreve a fórmula, N - D = d, isto é, “o desejo é 

o resto da operação de subtração da demanda à necessidade” (QUINET, 2008/2000, p.90). 

Neste sentido, com extrema coerência, Soler (2012) apresenta a marca principal do ser 

falante inserido na linguagem, na medida em que “o que caracteriza o desejo humano é 

simultaneamente seu caráter de infinitude, essa marca de impossível de satisfazer, e a 

proliferação quase sem limite das formas variadas de seus objetos. Hiato entre aquilo que o 

causa e aquilo que ele visa” (p. 57). O eco dessa tese freudiana incide, sem dúvida, no modo 

privilegiado com o que Lacan realiza a chamada guinada do campo simbólico para o campo do 

gozo. Ora, nessa articulação, Lacan diz que:  

 

(...) pelo início do funcionamento do organismo, constata-se que o objeto pode 

assumir a imagem das entidades evanescentes cuja lista já forneci, que vão do seio à 

evacuação e da voz ao olhar. Essas são outras tantas fabricações do discurso da 

renúncia ao gozo. O que impulsiona essa fabricação é isto: em torno delas pode 

produzir-se o mais-de-gozar. (LACAN, 1968-69/2008, p. 22).  

 

Essa apresentação, muito familiar aos leitores do seminário 10, demonstra como o 

esforço empreendido por Lacan converge para situar o que anos depois ele próprio designará 

como o movimento pelo qual “o sujeito cria a estrutura do gozo, mas tudo o que podemos 

esperar disso, até nova ordem, são práticas de recuperação. Isso quer dizer que aquilo que o 

sujeito recupera nada tem a ver com o gozo, mas com sua perda (LACAN, 1968-69/2008, 

p.113). 

Desse modo, a psicanálise desenvolveu um dispositivo próprio para o tratamento 

analítico: com Freud emergiu a escuta analítica e com Lacan a própria estrutura desse campo é 

evidenciada. O saber psicanalítico, ao se situar no registro simbólico, no entanto, não deixa de 
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considerar o real, o que implica uma variada gama de conceitos e matemas, bem como a 

elaboração e a construção de casos clínicos. Portanto, é um saber que está na antípoda do 

conhecimento intuitivo, perceptivo e imaginário. E isso é evidente na própria radicalidade de 

não responder à demanda, já que não se tem acesso inteiramente à verdade sintomal. 

 

O analista não desvela inteiramente a verdade do sintoma não porque esta esteja 

recalcada, mas por ser impossível dizer toda a verdade. A impotência do sujeito em 

conhecer sua verdade e, por conseguinte, a verdade do sintoma revela-se no final 

como impossibilidade estrutural imanente à questão da verdade. (QUINET, 

2000/2008, p. 127). 

 

Como já foi dito, algo da verdade, próprio de sua estrutura, permanece na ordem do 

semi-dizer. Sendo, portanto, correlativo à interpretação analítica a impossibilidade de totalizar 

sua intervenção sobre o sintoma. Dessa forma, “a ética da psicanálise no registro sintomal pode 

assim ser resumida: passar do semi-dizer do sintoma ao bem-dizer o sintoma” (QUINET, 

2000/2008, p.127). 

Portanto, a conceitualização do sintoma acompanha a famosa incursão lacaniana no 

campo da lógica, uma vez que no campo clínico ela representa um passo além da combinatória 

significante. Com isso, o campo psicanalítico, propriamente freudiano, agora passa a ser 

entendido como o campo lacaniano, isto é, o campo do gozo.  

Essa pequena digressão sobre as reformulações conceituais do sintoma, pretende situar 

suas novas formas de nomeação – as manifestações sintomáticas – no interior do debate clínico. 

Com efeito, a toxicomania surge como uma nova forma de nomeação do sintoma, sendo uma 

maneira de lidar com os impasses da castração e do mal-estar, sem, contudo, recorrer ao 

elaborado trabalho de simbolização114. Certamente, surge um questionamento sobre uma 

possível equivalência entre as determinadas manifestações do ato toxicomaníaco e o sintoma 

no sentido propriamente freudiano, isto é, em sua acepção mais clássica de retorno do recalcado. 

Dessa forma, se é possível implicar a droga no âmbito do sintoma, deveríamos, no entanto, nos 

perguntar: em qual concepção de sintoma? 

Nota-se, porém, que o projeto clínico lacaniano indica cada vez mais que “o sentido do 

sintoma é o real, o real enquanto pedra que se põe no caminho para impedir que as coisas 

funcionem de tal forma que sejam satisfatórias para os mestres” (SANTIAGO, 2001a, p.60). 

                                                           
114 Santiago (2001a), ao questionar a toxicomania como uma exclusividade da estrutura perversa, defende que a 

prática toxicomaníaca não remete à recuperação de gozo e nem a uma forma de lidar com as vias complicadas do 

fantasma. Pelo contrário, produziria um atalho que permitiria evitar o fantasma. Por isso, defende que pelo uso 

metódico dos tóxicos, a toxicomania seria considerada um mais-de-gozar particularizado, uma espécie de gozo 

cínico. 
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Portanto, o toxicômano que usa a droga para se subtrair ao gozo fálico pode fazer dela sintoma, 

gozando de tal forma em um insustentável mais-de-gozar particular.  

Vale lembrar, por exemplo, como a efervescência do ambiente psicanalítico pós-

freudiano, reunido sobre a temática da toxicomania, não reconheceu o esforço empreendido 

pelo próprio Freud, que ao elaborar o além do princípio do prazer, “constata a resistência de um 

sintoma em ceder apenas pela via da decifração do material simbólico que lhe é consubstancial” 

(SANTIAGO, 2001a, p.11). E, como Santiago (2001a) coloca, esse descaso com a inspiração 

freudiana se deu tanto pela via de uma “pesquisa centrada no papel econômico da droga” (p.11) 

– a função da droga na economia libidinal do sujeito, examinada, apenas, pelas relações de 

objeto –, quanto na “fundamentação da toxicomania como um quadro clínico autônomo” (p.11). 

Com isso, o próprio estatuto do ato toxicomaníaco é questionado quando examinado 

pela via delimitada das convencionais formações do inconsciente. Já que, “para as formações 

do inconsciente, nas quais se inclui o sintoma, a operação do recalque [verdrangüng] equivale 

ao retorno do recalcado, retorno provocado pela pressão astuciosa da censura” (SANTIAGO, 

2001a, p.12). Portanto, a via da verdrangüng, na clínica, encontra um manejo transferencial 

sólido, bem como uma teoria que dá conta de seus mecanismos formadores. Nesta perspectiva, 

como entender a articulação da problemática da droga no interior desse escopo teórico? Ou seja, 

é possível inferir uma reflexão sobre a atual conjectura da manifestação toxicomaníaca pela 

clássica definição freudiana do sintoma? 

 

No entanto, para isso seria preciso pergunta-se se essa prática da droga equivale a um 

efeito qualquer de desvendamento, próprio à função significante, em ação no retorno 

do recalcado. Na obra de Freud, o sentido clássico do sintoma remonta à vertente 

interpretável, mensagem da produção inconsciente. Nesse sentido, o sintoma não é 

simplesmente um derivado, porém a própria encarnação do retorno do recalcado. A 

satisfação, no caso do sintoma, produz-se pela substituição significante, efetuada no 

retorno deformado do objetivo da pulsão. Assim, pode-se afirmar que a concepção 

clássica do sintoma mantém a estrutura primordial do mecanismo da metáfora, pelo 

qual se processa a substituição significante própria da ordem simbólica. (SANTIAGO, 

2001a, p. 30). 

 

Contudo, Santiago (2001a) localiza na teoria lacaniana uma sutileza fundamental para 

entender essa problemática, que consiste em reconhecer que o estatuto próprio da 

Unterdrückung115 implica uma ocorrência momentânea de uma “passagem por baixo” das 

exigências do próprio recalque. E, com isso, essa via de canalização da economia libidinal 

produz uma nova configuração sintomal, isto é, uma variabilidade no invólucro formal do 

                                                           
115 Termo usado por Freud que significa a supressão tóxica, amplamente utilizado no contexto das práticas de 

intoxicação (RIBEIRO, 2008). 
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sintoma, mesmo que sua estrutura permaneça invariável, resistindo à incidência histórica das 

épocas. 

 

Tomando-se como ponto de partida o terreno conceitual da Unterdrückung tóxica, 

pode-se preconizar o ato toxicomaníaco como uma tentativa de lidar com os efeitos 

insuportáveis do retorno do recalcado por uma via distinta daquela do sintoma, 

concebido como uma formação do inconsciente substitutiva. (SANTIAGO, 2001a, 

p.12). 

 

Dessa forma, pode-se questionar qual via sintomática corresponderia, então, à 

toxicomania. Isto é, quando consideramos a hipótese majoritária de que o recurso à droga é uma 

forma de fazer sintoma, o que se quer dizer com isso?  

Neste sentido, a droga desempenha um outro papel na economia libidinal do 

toxicômano, já que sua construção não se faz, simplesmente, por meio de sua redução ao 

material significante. E dessa forma a via sintomática propriamente toxicomaníaca 

corresponderia, portanto, “em outro funcionamento do processo de substituição que se pode, 

seguramente, apreendê-la como signo da relação problemática do sujeito com a satisfação 

pulsional” (SANTIAGO, 2001a, pp.30-31). Dessa forma, por um lado, a droga passa a ser 

entendida “como um substituto de tipo especial, diretamente submetido ao gozo” (p.31), por 

outro lado, “a prática da droga é considerada uma ‘construção substitutiva’ 

[Hilfskonstruktionen]” (SANTIAGO, 2001a, p. 31, grifos do autor), já que abre um caminho – 

pela economia libidinal – para que o toxicômano possa lidar tanto com os impasses inerentes à 

castração quanto com os efeitos do gozo do corpo.     

Portanto, essa tese preconiza uma característica fundamental da toxicomania, no 

caminho de uma “construção substitutiva”, isto é, uma “técnica vital” [Lebenstechnik], 

diferente do clássico regime de satisfação do sintoma neurótico. Com isso, a droga surge no 

limite do fracasso dessa via sintomática, em sua insuficiência de responder como formação de 

compromisso. Deste modo, o “uso metódico da droga” configura-se, por assim dizer, em uma 

espécie de tratamento do gozo do corpo, ou seja, uma maneira particular de lidar com o aspecto 

estruturalmente desarmônico do gozo. A toxicomania, então, manifesta sua presença 

propriamente por um ato de substituição [Ersatzhandlungen]. Dito de outra maneira, na 

toxicomania é pelo ato toxicomaníaco que se derroga a intermediação do retorno do recalcado 

(SANTIAGO, 2001a).   

Contudo, essa questão somente foi bem delineada através do remanejamento decisivo 

no ensino de Lacan acerca da concepção de sintoma, que revelou que as vias do campo 

simbólico precisavam de uma outra formalização. Com isso, o campo do gozo fornece as bases 
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para escrutar uma nova perspectiva da dimensão sintomal. O saber como meio de gozo 

fundamenta-se, precisamente, no laço evocado entre o gozo e o saber. Se por um lado, em um 

primeiro momento, o gozo está interditado ao ser falante pela operação do significante – a 

palavra que mata a coisa e a Coisa padece do significante –, por outro lado, em um segundo 

momento, reconhece-se que para gozar é preciso um corpo, e o próprio significante participa 

dessa substância gozosa (QUINET, 2006).  

A relação entre o saber e o gozo e seus efeitos sobre o corpo, efetivamente, insere um 

novo estatuto à “função do sujeito e do Outro nas estruturas clínicas” (SANTIAGO, 2001a, 

p.14). Isto é, “o Outro deixa de ser apenas o lugar do significante e passa a se representar pelo 

corpo, definindo-se assim, como meio de gozo” (p.14) – mudança diríamos no próprio estatuto 

do campo do saber (S2) que se define como meio de gozo. E “esse destaque dado ao corpo, não 

anula absolutamente o Outro do significante, mas coloca-o a serviço do gozo (...) o significante 

se torna, a partir daí, mais um fator de gozo” (p.14). 

Assim, a acepção inicial que consiste em formular o gozo interditado ao ser falante 

(LACAN, 1959-60/2008) transita, no campo do gozo, para o fato de que para gozar é preciso 

um corpo, isto é, o corpo é feito para gozar. Žižek (1992) ao analisar a 4ª forma do grafo do 

desejo esclarece essa passagem, na qual o vetor do gozo corta o vetor do desejo que é 

estruturado pelo significante. Com isso, apresenta dois níveis complementares: em um 

primeiro nível, o saber é a interseção entre a cadeia significante e uma intenção mítica (∆) que 

produz o efeito de significação, com toda a sua articulação interna, já que o caráter retroativo 

desta significação, isto é, a função do Outro, de certa forma, é condicionada pela chamada 

bateria significante. Já em um segundo nível, o saber desponta quando o próprio campo da 

ordem significante, do Outro, “é perfurado, penetrado por uma corrente real pré-simbólica de 

gozo, isto é, o que acontece quando a ‘substância’ pré-simbólica, o corpo como gozo 

materializado e encarnado, faz-se apreender na rede do significante” (ŽIŽEK, 1992, p. 119). 

Desse modo, o corpo é filtrado pelo significante, ou seja, esse corpo (deserto de gozo) é 

submetido à castração (o esvaziamento do gozo). No entanto, este (corpo) sobrevive, mas 

desmembrado e mortificado116. A ordem do significante (Outro) e a do gozo (Coisa) são 

radicalmente heterogêneas e, portanto, qualquer acordo entre elas é estruturalmente impossível. 

                                                           
116 Com efeito, “o objeto a, por sua vez, é o conceito lacaniano que aponta e nomeia o retorno no real do gozo 

esvaziado da Coisa pela lei simbólica [Nome-do-Pai], ou seja, o resto da operação simbólica [significante] 

promovida pela lei.” (QUINET, 2004, p. 59). No entanto, o objeto a apresenta uma substância episódica de gozo. 

Dessa forma, ao ser circundado pela pulsão, corresponde à recuperação de fragmentos do gozo renunciado. O 

objeto a, portanto, em sua vertente mais-de-gozar (QUINET, 2004). 
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Desse modo, é representativo à interseção entre o gozo e o S (Ⱥ) – a falta e a inconsistência do 

Outro. Neste sentido: 

 

(...) o campo do significante é penetrado pelo gozo, ele se torna inconsistente, poroso, 

perfurado – o gozo é aquilo que não pode ser simbolizado, sua presença no campo do 

significante só pode ser detectada pelos furos e faltas de consistência desse campo; o 

único significante possível do gozo é, pois, o significante da falta no Outro, o 

significante de sua inconsistência. (ŽIŽEK, 1992, p. 120).  

 

Com efeito, ao considerarmos os três níveis do vetor que desce do lado esquerdo do 

grafo do desejo, localizamos a própria lógica de sua sucessão. No primeiro nível está o S (Ⱥ): 

ou seja, “a marca da falta no Outro, da inconsistência da ordem simbólica, quando ela é 

penetrada pelo gozo” (ŽIŽEK, 1992, p. 120). Em um segundo nível, encontra-se o $◊a: “a 

função da fantasia é servir de anteparo para ocultar essa inconsistência” (p. 120). E por fim, em 

um terceiro nível, há a s(A): “o efeito de significação como dominado pela fantasia ($◊a)” (p. 

120), já que a fantasia funciona como uma significação absoluta, que “constitui o contexto pelo 

qual percebemos o mundo como consistente e dotado de sentido, o espaço a priori em cujo 

interior tem lugar os efeitos particulares da significação” (p. 120). 

Vale lembrar que a escrita $◊D está localizada no ponto de interseção entre o gozo e o 

significante. Neste sentido, “o significante desmembra o corpo e evacua o gozo para fora do 

corpo” (ŽIŽEK, 1992, p. 120). Porém, como diz Žižek (1992), “essa evacuação nunca é 

totalmente consumada – dispersos pelo deserto do Outro simbólico, sempre subsistem oásis de 

gozo, chamados ‘zonas erógenas’, fragmentos ainda embebidos de gozo; é a estes resíduos que 

está ligada a pulsão freudiana” (p. 120). Portanto, a pulsão circula em torno desses fragmentos 

de gozo. Essas zonas erógenas designadas pela demanda simbólica (D), por não representarem 

um estatuto natural ou biológico, configuram que “a parte do corpo que resta depois da 

‘evacuação do gozo’ não é determinada pela fisiologia, mas pela maneira como o corpo foi 

dissecado através do significante” (ŽIŽEK, 1992, p. 120).  

Nesta perspectiva, Lacan (1968-69/2008), em seu seminário 16 “De um Outro ao 

outro”, anuncia a substituição de um modelo energético, propriamente freudiano, pela 

referência à economia política via concepção marxista da mais-valia. Dessa forma, Lacan vê 

um outro caminho, mais propício para o desenvolvimento do campo do gozo. “Na verdade, a 

conceitualização do gozo leva-o a acentuar ainda mais o ponto de vista econômico; apenas 

procura realizá-lo levando em conta a contribuição marxista da economia política” 

(SANTIAGO, 2001b, p.6).  
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Com isso, pode-se modificar a apreensão do problema da toxicomania, abordando a 

função da droga do ponto de vista econômico, ou seja, um modo de gozar particular: um 

insustentável mais-de-gozar, que implica o efeito de fascinação diante do gozo do corpo. 

Portanto, pode-se ponderar que os fundamentos do campo econômico do marxismo 

possibilitaram a Lacan um avanço importante em seu desenvolvimento do campo do gozo. 

Dessa forma:  

 

(...) as configurações econômicas da termodinâmica, que se ofereciam a Freud para 

tratar as trocas libidinais do sujeito, têm, em Lacan, o estatuto do mais-gozar... Lacan 

lança mão da mais-valia marxista, justamente, para sublinhar a função de extração do 

gozo, função dificilmente apreensível na ótica da termodinâmica. Toda a 

complexidade da relação do gozo com o objeto a está subjacente a ela. O recurso à 

mais-valia intervém na tentativa de isolar uma outra função do objeto a, distinta 

daquela de causa do desejo. (SANTIAGO, 2001a, p.152).   

 

Neste sentido, Marx é o inventor do sintoma! Mas, como isso pode ter acontecido no 

campo da economia política? Por certo, é no que se refere à descoberta da dimensão do sintoma 

que se situa seu ato fundador. Já que, “de acordo com esse ponto de vista, o sintoma edifica-se 

à maneira de uma superestrutura, de uma construção, ou seja, de uma sobreposição de 

significantes que se extraem do real mediante o ‘retorno da verdade como tal na falha do 

saber’”117 (SANTIAGO, 2001a, p. 13, grifos do autor). 

Esse diagnóstico auspicioso de Marx no século XIX, por certo, foi retroalimentando-se, 

reciclando-se, em meio a crises, para chegar em um mundo pós-globalizado com uma nova 

roupagem. O capitalismo de produção do século XIX, sustentado pela revolução industrial, foi 

substituído pelo capitalismo de consumo, que faz girar o mercado em uma circularidade 

impressionante. Nesta, três tempos são fundamentais para sua lógica: primeiro tempo a 

produção, segundo tempo a distribuição, e por fim, o terceiro tempo do consumo. Contudo, o 

capitalismo ainda passou por uma financeirização, o chamado capitalismo financeiro, em um 

intervencionismo preponderante do Estado e do sistema bancário.  

Contudo, se o capitalismo modifica sua roupagem, sua estrutura continua a mesma: a 

exploração dos meios de produção através da expropriação da mais-valia. Isto reflete uma 

mercadorização de tudo, inclusive o próprio trabalhador se torna uma mercadoria. Ou seja, há 

um mercado para o trabalho, um trabalho vendido no mercado, ou como Lacan qualifica: há 

uma absolutização do mercado na era capitalista (LACAN, 1968-69/2008).  

 

                                                           
117 Expressão aforismática que Lacan utiliza em “Do sujeito enfim em questão” (LACAN, 1966c/1998, p. 234).  
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Marx, disse Lacan, foi o primeiro a ter a ideia do que é um sintoma. O sintoma, relativo 

ao discurso capitalista, é a conhecida jornada de trabalho, onde se revela a mais-valia, 

sintoma que revela um ‘apetite’, uma cupidez cega, que não há lei que barre, pois, 

segundo Marx, parece ser para muitos fabricantes uma tentação grande demais para 

que possam resistir a ela. (QUINET, 2000/2008, p. 150).  

    

Nesta perspectiva, em pleno século XXI, a ciência nunca foi tão próxima dos interesses 

do capitalismo como antes. A própria medicina, em sua atual configuração, até parece um 

produto da copulação entre a ciência e o discurso capitalista. 

Esse diagnóstico não é arbitrário, já que se observa um longo processo de biologização 

nas pesquisas, que culminam, por assim dizer, na chamada medicalização tanto da doença 

quanto da própria saúde. No entanto, quais são os meios de financiamento destas pesquisas 

chamadas de científicas no campo da medicina, que revestem de “autoridade” os médicos-

cientistas, “fazendo-os aparecer como figuras do mestre moderno, quando, de fato, estão a 

serviço do discurso do capitalista, que constitui, como mostra Lacan em televisão, o discurso 

dominante de nossa civilização, responsável portanto por seu mal-estar” (QUINET, 2000/2008, 

p. 150). 

Surge a necessidade de uma crítica vivaz a esses protocolos da medicina contemporânea 

vinculada à estética e à cosmetologia. Este procedimento está presente em algumas práticas 

médicas, como por exemplo, na dermatologia, na endocrinologia e na cirurgia plástica. Desta 

forma se estabelece um paralelo com a maneira da psiquiatria biologizante intervir sobre o 

corpo dos toxicômanos, reduzindo-os a meros organismos passíveis de serem regulados. Com 

isso, ocorre um profundo processo de recusa ao aporte teórico-clínico da psicanálise, que pela 

ambiência da clínica demonstra que “o corpo do humano não se desvincula do sujeito do 

inconsciente. É no corpo humano que o simbólico toma corpo, pois o corpo ao ser levado a 

sério é, primeiramente, aquilo que pode trazer a marca para ser colocado em uma sequência de 

significantes” (QUINET, 2000/2008, p.151, grifos do autor).  

Corroborando com esse argumento, entende-se, por exemplo, que o paradoxo da 

satisfação extraída de um objeto, que pelo uso dos tóxicos implica a nocividade para o 

organismo, revela, no entanto, “que essa indiferença quanto ao objeto coincide com a definição 

do gozo como satisfação da pulsão, que solicita, necessariamente, a presença do corpo, 

concebido como uma estrutura secundária, exatamente, porque, nele, está implicada a 

linguagem e não, o organismo” (SANTIAGO, 2001a, p.153). 

O corpo reduzido à organismo transforma o toxicômano num consumidor de drogas e 

num objeto da indústria farmacêutica, já que no discurso da ciência não passa de um corpo 

doente a ser tratado. Ora, “a medicina, com seus medicamentos, cirurgia ou hormônios, não 
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detecta que toda a demanda é demanda de complementação de ser do sujeito, que é pura falta-

a-ser118” (QUINET, 2000/2008, p. 152). 

Na atualidade, a toxicomania consiste no efeito da ciência sobre o corpo, pois a ciência 

foraclui do real a dimensão do gozo, isto é, o efeito de fascinação da droga, que encanta ao 

sujeito toxicômano em uma insustentável repetição. Neste sentido, Lacan (1966e/2001) procura 

inserir-se na reflexão sobre os meandros do recurso ao tóxico, defendendo que o fator 

econômico, ou seja, sua dimensão ética de gozo, é inerente à relação do sujeito com a droga. 

Com isso, a concepção do ato toxicomaníaco não encontra ressonância no aspecto estritamente 

repreensível do problema em seu âmbito social. 

Com efeito, a ciência ramifica em sua práxis as especializações, na tentativa de reduzir 

o corpo a um mero organismo, que funcionando a exemplo de uma máquina, pode ser 

decomposto em quantas partes forem necessárias. Na verdade, ocorre a lógica do 

esquartejamento, que permite fundamentar uma técnica de instrumentalização do corpo, uma 

espécie de exclusão da dimensão ética do gozo do corpo. Portanto, a ciência fomenta a ação de 

operadores químicos, que se apresentam como capazes de constituir uma regulação na 

economia libidinal, cuja única finalidade é extrair satisfação no nível do corpo. Desse modo, o 

corpo é tecnificado e colonizado pelos operadores e dispositivos do discurso científico, que 

dimensionam um mais-de-gozar particular. Dito de outro modo, o uso da droga configura um 

modo de gozar particularizado, que coincide com uma técnica corporal na era da ciência.  

 

Com efeito, a adesão profunda do toxicômano à droga não pode se explicar senão pelo 

corpo submetido à ação do significante e inseparável do gozo. Abordar a toxicomania 

sob o ponto de vista ético do gozo do corpo, como sugere Lacan, em ‘Psicanálise e 

medicina’, leva, certamente, a concebê-la como um modo particular de satisfação, 

distinta da dependência biológica. Esse modo de satisfação que cativa certos sujeitos 

é considerado uma tentativa de enfrentar as perturbações do gozo do corpo. Diante do 

corpo inseparável do gozo, a toxicomania poderia, talvez, ser vista como um mais-

gozar particular, correlativo a uma mudança operada, pela ciência, no Outro. 

(SANTIAGO, 2001a, p.153). 

 

Contudo, nomear essa manifestação toxicomaníaca não significa que estejamos diante 

de uma nova estrutura sintomática, mas que apenas o envelope formal do sintoma segue sua 

variação histórica, ou seja, a época em que o sujeito está inserido. Portanto, a invariabilidade 

estrutural do sintoma indica que algo no sujeito sempre resiste às formas de dominação, 

amplamente expressas, nas instrumentalizações tecnológicas, que intervém sobre o sujeito em 

                                                           
118 Então, essa insistente e insuportável demanda de complementação é impossível, pois isso significaria tornar 

possível a relação sexual, que em sua lógica “não cessa de não se escrever” (impossível), sendo apenas atenuada 

por aquilo que “não cessa de se escrever”, a saber, o sintoma (necessário) (SOLER, 2012). 
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sua condição sintomal. O domínio da ciência sobre o corpo, por um lado, pretende garantir a 

autoridade avaliativa do campo da medicina, mantendo, assim, ativo o grande negócio que o 

Mestre moderno (médico) baliza, como agente no discurso capitalista (QUINET, 2000/2008).      

 

Por outro lado, condicionado pelo discurso da ciência, a medicina foraclui de seu 

âmbito a dimensão do sujeito por lidar com um real que não é o mesmo real da 

psicanálise. Enquanto para esta o real em jogo é relativo à castração e à falta no Outro, 

o real para a ciência é tudo aquilo que ainda não foi simbolizado por seu discurso. O 

projeto da ciência de colonizar todo o real com seus significantes lhe confere um 

aspecto de loucura ao rejeitar de sua esfera qualquer subjetividade. (QUINET, 

2000/2008, p.151). 

 

Portanto, a sintomatologia descrita na psicopatologia contemporânea é um sucedâneo 

da estrutura sintomática, tal como propõe a psicanálise, ou melhor, é uma nova roupagem, um 

apanágio privilegiado das novas formas de nomeação da condição sintomal. Neste sentido, “a 

psicanálise recebe os rebotalhos do discurso da ciência lá onde desponta o sintoma-verdade na 

falha do saber médico. É o que sempre acontece quando a medicina reduz a um organismo o 

sujeito – este se manifestará então no sintoma mostrando o furo no saber” (QUINET, 

2000/2008, p.156). A toxicomania, portanto, surge como efeito de discurso, que resulta 

propriamente da foraclusão da dimensão do gozo pelo discurso da ciência. Dito de outra 

maneira, o gozo retorna como dimensão abolida nas falhas do saber científico. 

 

O que se fabrica, na singularidade dessa nova relação do sujeito com a droga, é a 

toxicomania considerada, pela clínica psicanalítica, como uma nova forma de 

sintoma. A parte do sintoma que varia com o decurso dos tempos pode ser enfocada 

pelo pensamento de Marx, na perspectiva de uma relação com o real e não, 

simplesmente, na função significante própria do retorno do recalcado. Trata-se 

precisamente do que Lacan atribui a Marx como sendo a concepção de sintoma 

enquanto irrupção de uma verdade que retorna nos intervalos de um saber (...). Com 

base nessa definição da dimensão do real do sintoma, pode-se considerar a 

toxicomania como um efeito de discurso. Mais exatamente, como um encontro dos 

efeitos do discurso da ciência com o gozo, enquanto este é dele excluído. E como 

excluído, como dimensão banida do domínio da ciência, que o gozo permite o acesso 

do saber analítico à prática das drogas. (SANTIAGO, 2001a, p. 60). 

 

Com isso, ao articular a toxicomania como efeito de discurso, pretende-se pensá-la 

“como uma nova forma de nomeação do sintoma”. E aqui, ao concordar com a tese de que o 

gozo é a dimensão abolida do discurso da ciência, pode-se, portanto, definir a toxicomania 

como uma tentativa de rompimento do gozo fálico. Isto é, pode-se dizer que, na tentativa de 

expandir os limites do simbólico, o toxicômano toca em pontas do real? 

Neste sentido, fica evidente a única definição possível que Lacan confere à droga, ou 

seja, como aquilo que rompe o equacionamento fálico, ou melhor “o rompimento do casamento 



156 
 

com o pequeno-xixi”119. Assim se dá, pois, o toxicômano em seu curto-circuito com a droga 

faria oposição às formações do inconsciente, principalmente se considerarmos o aspecto 

simbólico do sintoma como formação de compromisso. Com efeito, a clínica da toxicomania 

estaria estritamente ligada ao gozo, resistindo às formações do inconsciente como formas de 

simbolização da experiência traumática da castração. Portanto, é colocado em evidência o signo 

da ruptura do ato toxicomaníaco com o gozo fálico.  

Nesta perspectiva, o psicanalista Éric Laurent (1990/2014) desenvolve essa tese de 

Lacan sobre a relação do sujeito com as drogas, pouco lembrada, mas decisiva em seu ensino 

nos anos 1970. Após considerações esparsas em sua obra, Lacan (1975/1976), no 

pronunciamento que fez nas “Journées des cartels de l’École Freudienne de Paris”, falou sobre 

o casamento do sujeito com o seu falo. Em suas palavras: “é porque falei de casamento que falo 

disso; tudo o que permite escapar desse casamento é evidentemente muito bem vindo, donde o 

sucesso da droga, por exemplo; não há nenhuma outra definição da droga que esta: é o que 

permite romper o casamento com o pequeno-pipi” (p. 268 – tradução nossa)120. 

Portanto, o que Laurent (1990/2014) resgata da tese lacaniana é que: 

 

A droga, única forma de romper o matrimônio do corpo com o “pequeno-pipi”; 

dizemos: com o gozo fálico. É uma indicação preciosa. Além disso, ela suporta, creio, 

toda uma reflexão que muitas pessoas que se ocupam de toxicômanos fizeram, a de 

considerar que a toxicomania não é um sintoma no sentido freudiano e que não é 

consistente. Nada na droga nos introduz a outra coisa que não seja um modo de ruptura 

com o gozo fálico, não é uma formação de compromisso, mas uma formação de 

ruptura. (pp. 20-21, grifos do autor). 

 

Com efeito, surge no interior desse diagnóstico lacaniano a problemática de como 

escrever a ruptura com esse gozo fálico. Isto é, como determinar, diferencialmente, “se se trata 

de um novo modo de gozo, ou de um buraco de gozo?” (LAURENT, 1990/2014, p. 21, grifos 

nossos). O que Laurent (1990/2014) indaga é que a problemática da toxicomania pode 

configurar a produção da “ruptura com o gozo fálico, sem que haja, no entanto, foraclusão do 

Nome-do-Pai” (p. 21).  

                                                           
119 A questão do gozo fálico se apresenta ao longo do desenvolvimento do ensino de Lacan sobre a conceitualização 

do gozo, que guarda um apontamento em torno do casamento com o pênis real, extraído de sua leitura do caso do 

pequeno Hans. Portanto, a expressão Wiwimacher criada pelo pequeno Hans, por vezes, é traduzida em francês 

por fait-pipi (faz-xixi), que, no entanto, é retomada por Lacan como petit-pipi (pequeno-xixi ou pequeno-pipi). 

Vale lembrar que a consideração maior de Lacan posiciona o que seria pensar, por um lado, as vias do casamento 

do sujeito com o gozo fálico, e por outro, a vontade de ser infiel a esse gozo, tal como aparece na clínica da 

toxicomania (SANTIAGO, 2001a). 
120 Em francês: “(...) c’est parce que j’ai parlé de mariage que je parle de ça; tout ce qui permet d’échapper à ce 

mariage est évidemment le bienvenu, d’où le succès de la drogue, par exemple; il n’y a aucune autre définition de 

la drogue que celle-ci: c’est ce qui permet de rompre le mariage avec le petit-pipi” (p. 268). 
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No entanto, vale lembrar, apesar de a neurose ser a estrutura clínica presente na maioria 

dos casos de toxicomania, não há uma estrutura particular dos toxicômanos e dos alcoolistas. 

O fenômeno da toxicomania se aloja nas estruturas neurótica, psicótica e perversa. O lugar que 

a droga e o álcool ocupam na economia psíquica do sujeito nos orienta na direção do tratamento. 

Portanto, se a droga é a solução que o sujeito encontra para lidar com a castração, isto é, com 

os impasses do Outro do sexo, logo se perceberá intoxicado pelo objeto (GROSSI, 2001).  

O sujeito toxicômano parece estar submetido a uma grave crise subjetiva e ao desvario 

do gozo. Com isso, a toxicomania não se constitui como um sintoma entendido nos moldes em 

que classicamente os sintomas neuróticos se estruturam. Desse modo: 

 

(...) a tese de Lacan a propósito da toxicomania é, pois, uma tese de ruptura. Sua breve 

observação, nesse sentido, por mais breve que ela seja, é, no entanto, uma tese que 

engaja forçosamente toda sua teoria do gozo, assim como a do lugar do pai e o futuro 

do Nome-do-Pai em nossa civilização. (LAURENT, 1990/2014, p. 21). 

 

Nesse momento, Laurent (1990/2014) localiza nessa tese lacaniana pelo menos três 

consequências. Em primeiro lugar, “a ruptura com o Nome-do-Pai121” (p. 23). Em segundo 

lugar, surge um apontamento importante para a designação do diagnóstico estrutural 

diferencial, principalmente, alertando o clínico sobre a perigosa associação entre toxicomania 

e perversão, pois aparece uma certa: 

 

(...) ruptura com as particularidades da fantasia. Ruptura com o fato de que a fantasia 

supõe o objeto de gozo na medida em que ela inclui a castração. Ela [toxicomania] 

supõe um uso muito específico da fantasia: ela não toma os caminhos complicados da 

fantasia. É um curto-circuito. A ruptura com o ‘pequeno-pipi’, como diz Lacan, tem 

como consequência que se possa gozar sem a fantasia. (LAURENT, 1990/2014, p. 

23). 

 

E por fim, em terceiro lugar, um comentário que delineia melhor essa relação com o 

gozo. Ou seja, que: 

 

(...) se pode tratar a toxicomania como o surgimento, em nosso mundo, de um gozo 

uno. Enquanto tal, não sexual. O gozo sexual não é uno, está profundamente fraturado, 

não é apreensível, senão pela fragmentação do corpo. Enquanto, na toxicomania, 

apresenta-se como único. Nesse sentido, está seguramente o futuro. A relação de nossa 

civilização ao gozo se dará em torno desse ponto. (LAURENT, 1990/2014, p. 24).     

 

                                                           
121 Nota-se o termo ruptura e não foraclusão do Nome-do-pai. Mais adiante, ao considerar a toxicomania na 

estrutura psicótica, ampliaremos essa questão.   
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Com isso, a droga pode ser entendida como um produto de substituição articulada com 

o revestimento de angústia que se tece em torno do gozo fálico. Desta feita, o recurso à droga 

é uma forma que o toxicômano encontrou para lidar com a angústia derivada do embate dos 

sujeitos com essa parte do gozo que deveria ser absorvida pelo significante fálico (SANTIAGO, 

2001a).  

De certa forma, pode-se conceber como assinatura da contribuição lacaniana a 

ponderação sobre os modos de gozo do sujeito, bem como sobre os impactos do discurso da 

ciência sobre o corpo. Com efeito, é localizada uma manobra de limitação dos efeitos do gozo 

nas vicissitudes dos produtos da ciência, também conhecidos como gadgets, já que a droga é 

concebida como o resquício da civilização na era da ciência, isto é, um objeto capturado nas 

margens do Outro. Ou seja, no entendimento de que o Outro comporta o lugar dos significantes, 

o próprio estatuto de referência aos ideais e valores da civilização. Nesta perspectiva, considera-

se que essa tese lacaniana, decerto: 

 

(...) tornou possível situar a posição subjetiva do toxicômano no próprio impacto das 

incidências do discurso da ciência sobre o corpo. A contribuição lacaniana torna 

possível inscrever o recurso metódico à droga como uma construção que permite ao 

sujeito tolerar os efeitos imprevisíveis e angustiantes do gozo do corpo. (SANTIAGO, 

2001a, p. 12).  

 

De certo modo, a teoria dos discursos como aparelhamento do gozo, isto é, como 

organização dos laços sociais, permite compreender a conexão entre “a droga entendida como 

um artefato de discurso e o que Freud concebeu como a dimensão ética do ato toxicomaníaco” 

(SANTIAGO, 2001a, p. 14), já que, “a droga aparece como uma técnica substitutiva que auxilia 

o sujeito frente aos percalços insuportáveis da vida” (SANTIAGO, 2001a, p. 14). 

Convém assinalar, o que já foi discutido nesse trabalho, que a toxicomania, ou o recurso 

às drogas, configura-se como um sucedâneo para a insuficiência da formação de compromisso 

do sintoma, no trato do mal-estar inerente ao ser falante. E assim, a toxicomania implica para o 

sujeito numa operação de construção, na qual a recusa do inconsciente e de suas formações 

sintomáticas se realiza. Com isso, sua configuração engendra uma perturbação da demanda, 

isto é, uma dificuldade de operar como articuladora do desejo e do gozo, trazendo 

consequências, principalmente, para a entrada no tratamento. Essa problemática é amplamente 

expressa na sentença “eu sou toxicômano”, ou “eu sou alcoólatra”, ou ainda “eu sou viciado”, 

que seria uma espécie de assinatura desses sujeitos (GROSSI, 2001). Decididamente, “essa 

forma de “construção substitutiva” auxiliar122 [Hilfskonstruktion], que é a toxicomania, 

                                                           
122 Assim Freud se refere ao estatuto da toxicomania frente ao mal-estar na civilização (FREUD, 1930/2011). 
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intervém exatamente no ponto em que o sintoma neurótico se revela uma saída insuficiente para 

as dificuldades do sujeito diante do mal-estar do desejo” (SANTIAGO, 2001a, p.14). 

A sustentação presente nesse enunciado “Sou toxicômano”, confere, por vezes, o núcleo 

de muitas abordagens terapêuticas da toxicomania. Através do recurso à droga, o toxicômano 

encarna sua insubmissão ao problema sexual, isto é, torna-se um opositor do Outro sexo. 

Portanto, o enunciado “Sou toxicômano” deslinda como o sujeito pela via de uma identificação 

ao ideal do Outro se vê confrontado com suas exigências imperiosas. Diante desse cenário, a 

prática toxicomaníaca configura-se numa técnica artificial, no sentido de uma prótese química, 

a fim de atenuar o fracasso no trato com os efeitos do gozo fálico no sujeito. A droga, portanto, 

em seu estatuto de gadget, torna-se “um artefato reparador da ruptura almejada no plano do 

gozo fálico” (SANTIAGO, 2001a, p.183). Nota-se, portanto, como o efeito provocado pelo 

recurso às drogas, na clínica da toxicomania, fomenta um método ordenado e grosseiro para 

lidar com as consequências dessa formação de ruptura. 

Dessa forma, a toxicomania encarna uma situação paradigmática, sendo que, sua prática 

evidencia uma espécie de lado autístico do sintoma. Isto é, em seu ato toxicomaníaco, o sujeito 

procura um modo de gozar que o afasta do Outro. Essa problemática reside na complicada 

relação estabelecida entre o sujeito toxicômano e o Outro, já que sua resposta sintomática 

notabiliza uma manifestação do autismo contemporâneo do gozo123.  

 

 O uso metódico da droga, de alguma forma, singulariza o que afirmei antes, a 

propósito do corpo, pois é possível mostrar que o corpo do toxicômano se institui, 

para ele, enquanto Outro. A toxicomania é um sintoma da moda, na medida em que 

se constitui como exemplo de um gozo que se produz no corpo do Um, sem que, com 

isso, o corpo do Outro esteja ausente (...) esse gozo é, no contexto clínico, sempre 

auto-erótico, sempre autístico, mas, ao mesmo tempo é alo-erótico, pois também 

inclui o Outro. (SANTIAGO, 2001a, pp.14-15). 

 

Portanto, o mundo contemporâneo em sua configuração engendra práticas de 

espetacularização, já que encontra no apelo ao imperativo de gozo uma forma de atalho cínico 

para o enfrentamento do mal-estar do desejo. Contudo, longe dessa manifestação do Outro 

seguir o que em outras épocas dava-se pela via de referências simbólicas e identificatórias, 

consistentes ou não, o que se têm hoje é o sentimento de vazio, de infertilidade notória, que é a 

marca vertiginosa de um sujeito desbussolado. 

         

                                                           
123 Em seu seminário sobre a angústia, Lacan (1962-63/2005) se referiu à experiência do narcisismo primário de 

caráter auto-erótico como de um gozo autista (gozo auto-centrado).    
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Como comprova as toxicomanias, o sintoma manifesta-se, nesse particular, sob a 

forma de obtenção de um gozo monótono, repetitivo, sem adiamento, ou seja, ele visa 

a uma satisfação quase sempre fabricada, de forma direta, no circuito fechado entre o 

consumidor e o produto. Trata-se, portanto, de um sintoma que, em seu aspecto 

essencial, não é ocasionado pelas exigências tortuosas e contingentes da fantasia, o 

que não quer dizer que não se mostre permeável às solicitações e demandas, muitas 

vezes angustiantes, de uma parceria amorosa e sexual. (SANTIAGO, 2001a, p. 16). 

 

Ou seja, mesmo sendo um sintoma particularizado, um modo de gozar particular, 

distinto do enquadre elaborativo da fantasia, não está imune ao insuportável da alteridade do 

Outro do sexo, isto é, da inexistência da relação sexual que inscreve no falante o impossível 

que “não cessa de não se escrever”. Todavia, o que ameniza o insuportável deste impossível é 

a inscrição do necessário que “não cessa de se escrever” pela via do sintoma. O sintoma pode 

ser identificado como o memorial do desencontro sexual, o retorno da verdade da castração. 

Desse modo:  

 

(...) o sintoma vem suprir a relação sexual que não pode ser escrita na estrutura (...). 

O sintoma ocupa, portanto, a função de suplência da relação sexual de 

complementariedade entre os sexos. Neste sentido, podemos dizer com Lacan que o 

sintoma, como aparece nesse caso, é um parceiro sexual do sujeito. O gozo, aí 

encontrado, não pode ser experimentado de outra forma senão pela via sintomática. 

Eis o sentido (sens) do sintoma: é o sentido de gozo (jouissance). (QUINET, 

2000/2008, pp.133-134). 

 

Nisto temos duas formas de apreender o sentido do sintoma. Em primeiro lugar, 

apreende-se pelo entendimento de seu sentido significante, uma vez que, retroativamente, um 

segundo momento significará um primeiro, ou seja, o sentido só é conferido a posteriori. Em 

segundo lugar, o sentido do sintoma se apreende em termos libidinais, pois é um sentido de 

gozo (jui-sens). Em suma, o sentido do sintoma é o real que comporta o impossível de se 

escrever a relação sexual – “ele vaza como o tonel das Danaídes” (QUINET, 2000/2008, p.134, 

grifos nossos). O sentido está sempre vazando, escapando, pois ao se chegar a ele percebe-se 

que é furado. Portanto, “o sentido do sintoma é o real do gozo como aquilo que não pode ser 

escrito” (QUINET, 2000/2008, p.134).  

Essa problemática, portanto, deve ser cotejada na historicidade do lugar do Outro, 

principalmente porque acentua que essas formas assumidas pela droga, na era da ciência, 

implicam tanto sua posição no Outro quanto seu lugar de inscrição. 

 

Nesse lugar do Outro, o valor da droga mostra-se suscetível de variações, que resultam 

das trocas e transformações no sistema dos significantes e dos ideais, apoiados pela 

ação do discurso. É assim que as formas do sintoma mudam ao longo do tempo, 

obedecendo ao processo de metamorfose das configurações dominantes do mal-estar 

na civilização. Segue-se que a toxicomania assume o lugar de um efeito de discurso, 
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justamente como produto das mudanças operadas pela emergência do discurso da 

ciência no mundo. (SANTIAGO, 2001a, pp.28-29, grifos do autor). 

 

Dessa forma, no campo da racionalidade diagnóstica, nota-se o interesse das 

intervenções terapêuticas sobre o fenômeno toxicomaníaco, diríamos, a nível quase profilático. 

Com efeito, “constata-se, assim, que o elemento de historicidade e a própria universalização do 

fenômeno clínico da toxicomania se mostram, forçosamente, coextensivos à disseminação, em 

escala planetária, do discurso da ciência” (SANTIAGO, 2001a, p. 51). No entanto, o dito 

toxicômano estabelece uma relação litigiosa com esse Outro, e com isso sustenta um 

posicionamento decisivo de afronta aos ideais civilizatórios. Neste sentido, o paradigmático ato 

masturbatório de Diógenes encarna o preceito ascético da renúncia ao Outro, já que o 

diagnóstico cínico da civilização concebe qualquer mal-estar como sendo mal-estar no Outro 

(SANTIAGO, 2001a). 

Tendo em vista a técnica cínica do corpo, o uso metódico dos tóxicos torna-se uma 

espécie de tratamento médico do mal-estar inerente ao desejo. Isto é, o recurso às drogas como 

uma função preventiva contra as exigências do Outro. No entanto, esse modo de gozar cínico 

da contemporaneidade científica é diferente do gesto opositor de Diógenes, já que este se 

opunha de forma veemente aos ideais civilizatórios da Cidade-Estado (pólis). “Atualmente, a 

oferta do mercado é a única a ditar os imperativos da felicidade, na medida da proliferação dos 

produtos da ciência. Assim, só se pode conceber o toxicômano como um cínico da era da ciência 

porque ele concorda com esse mandamento universal do gozo, preconizado na sua devoção à 

satisfação incondicional da droga” (SANTIAGO, 2001a, p. 159). Com efeito, nas toxicomanias 

observa-se como o produto torna-se um parceiro para o toxicômano124, na medida em que se 

interpõe entre ele e o Outro do sexo. Portanto, com o modo cínico de gozar o toxicômano 

procura destituir o Outro do sexo para obter satisfação imediata, já que o gozo, nessa técnica, 

não passa pelo corpo do outro, mas pela via direta do próprio corpo.  

O ato cínico contemporâneo, portanto, constitui-se, por assim dizer, pela busca do gozo 

do corpo fora do laço social, ou seja, ele satisfaz-se com sua própria maneira de gozar. No 

entanto, de um modo diferente o sábio cínico se propõe a fazer uma lei ética de seu modo 

opositor de gozar. Talvez, o que pode delinear-se em comum, é que ambos não estão atrelados 

à suas reputações, mas, antes, encarnam um modo de vida rebelde aos referenciais da 

civilização, ou seja, colocam obstáculo a démarche do discurso do mestre, seja ele antigo ou 

moderno (SANTIAGO, 2001a).  

                                                           
124 Um exemplo paradigmático é a relação do alcoolista com a garrafa, sua fiel parceira. 
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Neste sentido, o toxicômano, em sua adesão libidinal ao produto tóxico, toma distância 

do Outro a fim de obter uma satisfação pela via de um gozo autístico. Portanto, “sua parceria 

cínica com a droga consiste mais na vontade de curto-circuitar os efeitos do Outro, por crer que 

ela pode lhe trazer a conformidade entre o gozo e o corpo” (SANTIAGO, 2001a, p. 160). Dessa 

forma, esse modo de gozo particularizado acarreta um obstáculo quase intransponível para o 

trabalho analítico, isto é, para fazer uma demanda de análise endereçada ao analista. E com isso, 

a demanda de análise quando se esboça, acaba se manifestando sempre de “maneira difusa e 

em nome de um anseio de obter os mesmos efeitos que a droga ainda lhe proporciona, ou 

proporcionou um dia” (SANTIAGO, 2001a, p. 160).  

Com efeito, o gozo cínico, marcado pelo gesto masturbatório e contestador de Diógenes, 

representa uma ligação complicada com o gozo fálico. Pois, em sua manifestação pública, o 

cínico faz um obstáculo ao que o Outro do sexo encarna. Ou seja, com esse modo de gozo, 

procura encarnar o ideal de constituir o um da relação sexual, isto é, pela via do gozo um. 

Portanto, esse gozo masturbatório está atrelado ao Outro fantasístico, que evidencia “a ilusão 

de poder atingir o outro sexo pela dimensão puramente imaginária da fantasia” (SANTIAGO, 

2001a, pp.166-167). Todavia, essa reconciliação com o gozo fálico, pela via da fantasia de um 

Outro, que representa o Um, é que marca a diferença do gozo masturbatório para a abordagem 

do gozo na toxicomania que, na tentativa de harmonizar o gozo e o corpo, desencadeia uma 

ruptura com gozo fálico, sendo uma tentativa de reconciliação que estancaria a abertura e a 

fratura próprias ao gozo fálico (SANTIAGO, 2001a). 

 

A especificidade dessa nova forma de sintoma revela-se na força da parceria que 

prende o sujeito a esse produto da ciência. O tratamento médico opera-se não em 

consequência da renúncia voluntária aos prazeres do corpo, como acontece com o 

sábio cínico, mas do valor de remédio que esse produto da ciência toma para ele, se 

bem que seja um veneno para outros. A força da aderência da libido, manifesta na 

relação de parceria do toxicômano com a droga, é suficiente para apontar o quanto a 

ciência, por seus gadgets, favorece o que se pode designar como a saída masturbatória 

para o gozo do corpo, ausente no passado. É tal saída que fixa o caráter de auto-

suficiência do relacionamento do toxicômano com o gozo do corpo, ou seja, torna 

possível a chamada parceria cínica com esse modo de gozo. A certeza do toxicômano, 

nesse modo de satisfação autística, solitária, dá, às vezes, a impressão de uma posição 

subjetiva de auto-suficiência extrema. Essa posição subjetiva do toxicômano quanto 

a esse lado autístico de seu modo de gozo explica-se por sua capacidade de fazer da 

droga uma causa de gozo, mas em nenhuma circunstância, uma causa do desejo. 

(SANTIAGO, 2001a, pp. 159-160). 

 

Desse modo, Santiago (2001a) procura desenvolver e ampliar o alcance dessa tese 

lacaniana lançada em 1975, sustentando que a prática metódica dos tóxicos consiste na vontade, 

do toxicômano, de ser infiel ao casamento fálico. Dito de outro modo, seu posicionamento 



163 
 

diante do efeito de fascinação da droga evidencia as dificuldades de ser fiel ao casamento um 

dia contraído com o parceiro-falo. Portanto, o ato toxicomaníaco implica uma ruptura 

fundamental como o gozo fálico. 

Diante de sua relação com a droga em seu modo de gozar particularizado, o toxicômano 

parece trilhar uma outra via, diferente daquela que envolve os caminhos complicados e sinuosos 

da fantasia. O posicionamento toxicomaníaco diante do efeito de fascinação da droga reflete a 

própria monotonia de uma insustentável repetição. No entanto, seu caminho para lidar com o 

aspecto estruturalmente desarmônico do gozo não indica exclusivamente o reduto próprio da 

estrutura perversa. Nesta, o sujeito se colocaria como instrumento do gozo do Outro e a droga 

numa função que ocasionaria um modo singular de recuperação desse gozo do Outro. Ao 

contrário, a droga funciona como uma espécie de prótese química na tentativa de atenuar os 

efeitos insuportáveis do gozo do corpo. Dessa forma, após uma longa argumentação, por assim 

dizer, bem fundamentada, que questiona a inclusão da toxicomania no campo da perversão, 

Santiago (2001a) defende que, na verdade, pode-se considerar a temática da prática metódica 

dos tóxicos por uma via nebulosa para o trabalho analítico: as perturbações do ato.  Pode-se, 

com efeito: 

 

(...) considerar o uso da droga no registro de uma perturbação do ato, configurada em 

função de um curto-circuito operado no gozo fálico. Nessa prisão celibatária do 

toxicômano numa satisfação ruinosa, não se trata de uma formação de compromisso, 

mas de uma formação de ruptura com o gozo fálico. O aspecto crucial da dimensão 

do ato, nesse caso, não vai na direção de uma formação do inconsciente – como é caso 

do ato falho –, mas reside no fato de que o sujeito, em seu ato, faz uma aposta sem o 

Outro. (SANTIAGO, 2001a, p. 173).  

 

Todavia, o caráter imediato e direto que comanda a busca de satisfação no ato 

toxicomaníaco coloca em questão sua inserção no circuito da fantasia. Portanto, diferente de 

outras perturbações do ato, que envolve o caminho da fantasia, o uso metódico dos tóxicos em 

sua dimensão de excesso e de imediatismo – na satisfação compulsiva – suspende os modos 

complicados de obtenção da satisfação da pulsão.  

Santiago (2001a) apresenta seu desacordo com autores125 que procuram unificar 

determinados fenômenos clínicos pela rubrica das patologias do ato, tais como: as 

caracteropatias (distúrbios de caráter) e as impulsões (recurso às drogas, bulimia, anorexia etc.). 

Ou seja, se por um lado o autor reconhece uma especificidade no recurso aos tóxicos, que 

                                                           
125 Neste momento o autor faz uma ressalva aos desenvolvimentos empreendidos por Diana Rabinovich em suas 

famosas conferências, publicadas pelo título: Una clínica de la pulsión: las impulsiones (RABINOVICH, 

1989/1992). Aqui registro meu agradecimento ao Prof. Dr. Ronaldo Torres por essa preciosa sugestão de leitura.   
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remete ao ato toxicomaníaco, por outro, não compartilha da ideia de uma unificação que inclua 

todas as chamadas patologias do ato no percurso elaborativo da fantasia. Em suas palavras: “A 

especificidade da perturbação do ato, na toxicomania, situa-se na impossibilidade da renúncia 

a uma forma de satisfação compulsiva, que insiste em ser direta e imediata” (SANTIAGO, 

2001a, p. 173).    

Certamente, torna-se necessário apresentar, resumidamente, os apontamentos da 

psicanalista Diana Rabinovich (1989/1992) sobre essa questão. Tendo em vista as incidências 

de determinados fenômenos clínicos que fazem obstáculo ao trabalho analítico, a autora aborda 

algumas de suas manifestações na clínica, como por exemplo as caracteropatias e as impulsões. 

Isto é, explora uma articulação, no campo do gozo, que envolve, por um lado, as estruturas 

clínicas (neurose, psicose e perversão), e por outro, os conceitos de ato, de desejo e de pulsão.  

As caracteropatias seriam aquelas manifestações assintomáticas, as chamadas neuroses 

de caráter. Já as impulsões estariam relacionadas às bulimias, às anorexias e às toxicomanias. 

Ambas indicam a presença de uma certa satisfação pulsional que coloca obstáculo ao trabalho 

clínico, ou seja, inibe a experiência do desejo e da transferência. Com efeito, é possível, a 

posteriori, empreender uma designação das impulsões e das caracteropatias como formas em 

que a pulsão se faz presente na clínica. O que está delineado é um problema clínico frequente 

para os psicanalistas, que enfrentam a demanda de um sujeito cujo padecer se apresenta em 

termos vagos e imprecisos – onde a demanda subjetiva é elidida (RABINOVICH, 1989/1992). 

O que fica evidenciado é a relação de certos sujeitos com o objeto sem a intermediação 

do Outro – uma espécie de destituição do Outro de sua função –, que pode ser considerada uma 

espécie de patologia do ato, ou seja, a expressão de um tipo de satisfação corporal autoerótica, 

muito presente na clínica das impulsões. Dessa forma, manifesta-se algo da ordem não do 

sintoma ou do desejo propriamente dito, mas sim da pulsão, a qual, ao se satisfazer, deixa o 

sujeito sem lugar, já que o sujeito desejante é relegado a esse sujeito mudo da pulsão. Neste 

sentido, não há uma demanda de análise articulada pelo desejo de saber, no entanto, esse sujeito 

que não endereça sintoma algum faz uma mostração em ato (RABINOVICH, 1989/1992). 

Com efeito, o fenômeno clínico da impulsão apresenta uma característica própria de 

obtenção de satisfação, que procura destituir o Outro de sua função. Portanto, o que caracteriza 

as impulsões é sua implicação como dimensão do ato, mas “não no sentido do ato logrado como 

ato falho, mas nesse outro sentido que dá Lacan quando diz que o ato, como tal, implica que o 

sujeito aposte sem o Outro”126 (RABINOVICH, 1989/1992, p.19, tradução nossa). Essas ditas 

                                                           
126 O texto em espanhol: “(...) no en el sentido del acto logrado como el acto fallido, sino em ese otro sentido que 

da Lacan cuando disse que el acto como tal implica que el sujeito apueste sin Otro” (p.19). 
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patologias do ato, tais como bulimia, anorexia, toxicomania apresentam, na visão da autora, 

uma certa correlação com os fenômenos clínicos do ato, da passagem ao ato e do acting-out.  

O sujeito permeado nessa forma libidinal de obter satisfação, ao permanecer em posição 

de objeto, se identifica com ele. Com isso, as impulsões do lado do fantasma remetem ao auto-

erotismo e não são compreendidas como sintomas, pois estes implicam um certo 

endereçamento. Com efeito, nos atos de impulsão se observa o prejuízo no trabalho analítico, 

pois as impulsões emudecem o sujeito em uma espécie de gozo auto-erótico (ou autístico), 

permanecendo do lado da pulsão e não do desejo (RABINOVICH, 1989/1992). O apanágio 

dessas manifestações clínicas (impulsões) evidenciam um impasse, no que concerne à direção 

do tratamento analítico. No entanto, cabe uma ressalva importante para essa discussão, já que:  

 

(...) o que me parece mais importante é que frente a esta necessidade, de vez em 

quando, recuperar forças com a impulsão, começa a produzir-se uma virada da 

passagem ao ato (...) ao acting-out (...). Recordem que no acting-out o objeto está 

indicado, dirige-se a um Outro, da ordem de uma transferência selvagem, plenamente 

estabelecida, e este se assemelha, então, com o sintoma.127 (RABINOVICH, 

1989/1992, p.71, tradução nossa). 
 

Rabinovich (1989/1992) visualiza no Seminário 16 como a conceitualização do objeto 

a, em sua vertente mais-de-gozar, pode lançar luz sobre essas manifestações clínicas que 

apresentam dificuldades consideráveis em fazer uma demanda de análise.  

Desse modo, torna-se de suma importância localizar o objeto a em sua dupla valência, 

que articula o desejo (resto) e o gozo (produção). Portanto, o mais-de-gozar envolve o objeto 

articulado ao gozo. Isto é, “a importância da articulação do objeto a, como real, oscilará entre 

duas dimensões: a dimensão da causa, a causa do desejo e a dimensão do mais-de-gozar”128 

(RABINOVICH, 1989/1992, p. 8, tradução nossa). Ou seja: “desejo e gozo, desejo e pulsão se 

apresentam, pois, tendo como dobradiça essa dupla articulação do objeto a, por um lado com a 

função de causa do desejo, por outro com a função do mais-de-gozar. Vale lembrar, que ambas 

funções remetem ao objeto a em sua dimensão real129” (RABINOVICH, 1989/1992, pp.7-8, 

tradução nossa). 

                                                           
127 O texto em espanhol: “(...) o que me parece más importante es que frente a esta necessidad de cada tanto 

recuperar fuerzas con la impulsión, impieza a produzirse un viraje del pasaje al acto (que Lacan sitúa precisamente 

del lado del “yo no pienso”) al acting-out (que está de lado del “yo no soy”). Recuerden que en el acting-out el 

objeto está indicado, se dirige a un Otro, en el orden de una transferência selvaje, plenamente estabelecida, y éste 

se emparenta entonces con el sítoma” (RABINOVICH, 1989/1992, p.71).      
128 O texto em espanhol: “La importancia de la articulación del objeto a, como real, oscilará entre dos dimensiones: 

la dimensión de la causa, de la causa del deseo y la dimensión del plus de gozar” (RABINOVICH, 1989/1992, p. 

8).  
129 O texto em espanhol: “Deseo y goce, deseo y pulsión se presentan pues teniendo como bisagra esa doble 

articulación del objeto a, por un lado con la función de causa del deseo, por outro con función del plus de gozar. 
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Portanto, o objeto a como causa do desejo, remete ao desejo tanto em Freud quanto em 

Lacan, isto é, o objeto perdido e a inerente repetição. Já o objeto mais-de-gozar é uma forma 

particular de elaboração, que Lacan propõe ao conceito de objeto pulsional, inseparável como 

tal da definição do gozo como “satisfação” de uma pulsão. Com efeito, a definição do gozo 

como satisfação de uma pulsão (parcial) remete àquilo que recobre o corpo. Dito em outros 

termos, este corpo atravessado pelo significante não remete ao organismo biológico, mas 

estabelece a diferença entre a necessidade biológica e a pulsão. Este corpo inseparável do gozo 

recebe de Lacan uma rearticulação com o objeto da pulsão (RABINOVICH, 1989/1992).  

Nesta perspectiva, o conceito de mais-de-gozar exige a reformulação de outros, tais 

como o saber (S2), isto é, o saber inconsciente, por assim dizer, um saber furado. Saber que 

limita o gozo e transmite os efeitos de sua perda. Esse furo no saber (S2) altera a concepção de 

sujeito, que deixa de ser pensado apenas como suposto na cadeia significante, para emergir pela 

noção da coexistência de significantes, cujo foco é o gozo, sua perda e a subsequente 

recuperação de fragmentos dessa perda de gozo. Desse modo, a relação entre desejo e gozo, 

que encarna as duas vertentes do objeto a, agora recebe outro estatuto. Essa formalização 

lacaniana, de certa forma, modifica os operadores da direção da análise, que no campo 

lacaniano se dá pela aposta na renúncia ao gozo todo (mítico)130, já que o neurótico acredita 

que o saber é o gozo. Portanto, o efeito analítico evidencia a impossibilidade de fazer unidade 

com o Outro (RABINOVICH, 1989/1992).  

Nas trilhas desse engano, o neurótico espera esquivar-se do saber inconsciente, pois está 

envolto pelos enigmas da castração, da qual nada quer saber. Contudo, no percurso de uma 

análise, o neurótico percebe que o saber não está no analista e que, na verdade, se dirige ao 

Outro que é inconsciente. Assim, o analista, pelo dispositivo analítico da escuta, possibilita que 

o analisante associe, fazendo emergir no tropeço, no discurso que manca, às formações do 

inconsciente – o trabalhador ideal. Dessa forma, o analista, no lugar do objeto a, faz emergir a 

cisão entre saber e gozo, ou seja, com seu silêncio encarna o semblante do objeto a, que implica 

tanto a função causa do desejo quanto a função mais-de-gozar, evidenciando com isso o furo 

no saber (RABINOVICH, 1989/1992). 

                                                           
Cabe no olvidar que ambas funciones remiten al objeto a en su dimensión de real” (RABINOVICH, 1989/1992, 

pp.7-8). 
130 Vale lembrar que o analista era considerado um significante qualquer no decorrer da análise (SsS). A partir do 

seminário 16, a função analítica passou a corresponder ao mais-de-gozar, à perda de gozo, fazendo o inconsciente 

trabalhar, e com isso, barrando o Outro e provocando a renúncia ao gozo. Ou seja, ao passo que o saber se apresenta 

furado, também se posiciona como meio de gozo. De acordo com Rabinovich (1989/1992), o mais-de-gozar não 

é somente o objeto a, porque também se recupera o mais-de-gozar pelas formas evanescentes do objeto a (olhar, 

voz, seio, excremento), bem como pelos outros elementos dos discursos (S1, S2, $) quando estes ocupam o lugar 

da produção no quarto de giro discursivo.  
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Diante de tais delineamentos, Rabinovich (1989/1992) empreende uma análise 

consistente do conceito de ato. Ou seja, é reiterado o fato evidente de que o ato recebe uma 

designação a posteriori, que sempre implica um posicionamento do sujeito, sendo, portanto, 

seu sentido conferido, apenas, retroativamente.  

Com efeito, as formas da racionalidade diagnóstica, pelo menos aquelas herdeiras do 

DSM e da CID encontram na descrição de sinais e “sintomas” seu suposto respaldo “clínico”, 

uma vez que respeitam uma “objetividade” apriorística à experiência. Neste sentido, quando 

se opta pelo termo ato toxicomaníaco, ao invés de uso, claramente recorremos ao conceito 

lacaniano, no qual um ato não se deduz aprioristicamente, mas sempre a posteriori (aprés-

coup), o que permite ao analista considerar o outro como um sujeito. Essa observação refere-se 

ao fato de que somente se pode inferir qualquer especulação diagnóstica e terapêutica a partir 

do relato que o sujeito (e não apenas o toxicômano) faz de sua relação com o Outro – mesmo 

quando se tenta romper com esse Outro. O que implica que não estamos ouvindo sinais ou 

sintomas, mas o próprio sujeito como sintoma, considerando suas modalidades de gozo, ou seja, 

sua forma sintomal e de mal-estar diante da castração. 

Após essa pequena digressão, torna-se necessário posicionar o desacordo de Santiago 

(2001a) referente tanto a uma unificação de determinados fenômenos clínicos, apresentados 

anteriormente, sob o sintagma de patologias do ato – as caracteropatias, as impulsões, o acting-

out, a passagem ao ato etc. –, como também de inserir a toxicomania sem considerar sua 

resistência ao processo de elaboração da fantasia. Contudo, o autor reconhece que a designação 

do ato toxicomaníaco possibilita fundamentar uma clínica que não se reduz às formas 

apriorísticas de abordar a problemática relação do sujeito com as drogas. No sentido específico 

de que a toxicomania não pode ser entendida como efeito de um déficit da maturação libidinal, 

situando o toxicômano nas bordas e limites das estruturas clínicas. 

Por fim, toda a complicação que envolve o ato toxicomaníaco na era da ciência, 

principalmente relacionado a essa formação de ruptura com o gozo fálico, situa como essa 

modalidade de discurso equaciona o problema do declínio da imagem do pai na 

contemporaneidade. Desse modo, “a acepção da droga como o que permite romper o casamento 

do toxicômano com o gozo fálico leva, infalivelmente, à questão do pai. Somente a função do 

pai pode explicar essa vontade inevitável e incoercível de evitar o encontro com o gozo fálico” 

(SANTIAGO, 2001a, p. 174). Assim, de forma decisiva, a própria prática toxicomaníaca, como 

um tratamento médico, visa separar o corpo das consequências perturbadoras do gozo fálico.  

Considera-se, pois, que o Nome-do-Pai realiza uma função de limitação do gozo em 

geral, em que pese sua operação de metaforização do desejo da mãe, isto é, uma interdição do 
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desejo de gozar-com-a-mãe (LACAN, 1968-69/2008). Com isso, se por um lado o significante 

fálico proíbe o gozar da mãe, por outro ele também torna possível um modo de gozo, dito fálico. 

Portanto, “a acomodação do sujeito com o gozo fálico advém de uma relação possível entre o 

desejo da mãe e o lugar ocupado pelo Nome-do-Pai. É nesse sentido que se concebe a 

metaforização, pelo pai, do desejo da mãe como o fator determinante do destino da sexualidade” 

(SANTIAGO, 2001a, pp.174-175). 

Com isso, de forma análoga, a toxicomania é um fator clínico que evidencia o curto-

circuito do problema sexual, que envolve, por assim dizer, a chamada ruptura com o gozo fálico 

e não um efeito de empuxo-à-mulher, ou seja, uma moção ao empuxo homossexual. Portanto, 

ao considerar a temática da toxicomania pela via de uma ruptura (com o gozo fálico), isso não 

quer dizer necessariamente uma foraclusão do Nome-do-Pai. 

  

Nessa perspectiva, é essencial precisar-se que o apanágio dessa solução, que se 

dissemina de maneira incontrolável na época atual, se faz a partir não de uma exclusão 

do problema sexual, mas da ruptura, da fuga diante do fato de sua apresentação. A 

propósito, lembrem-se a proposta de Jacques-Alain Miller de se instituir, para a 

toxicomania, uma solução do tipo não-fálica, no que concerne ao problema sexual, ou 

à relação do sujeito com a castração, e a circunstância de que, para se captar tal 

solução, é preciso propor uma espécie de contraponto à foraclusão, a saber, a categoria 

da ‘insubmissão’. (SANTIAGO, 2001a, p.180).  

 

Todavia, vale lembrar que é fundamental evidenciar as considerações pertinentes à 

circulação da toxicomania, dentro das estruturas clínicas, isto é, não privilegiando uma estrutura 

em detrimento de outras, o que remete às modalidades de gozo implicadas no posicionamento 

do sujeito diante do efeito de fascinação da droga. Se por um lado pode-se “considerar que a 

especificidade da toxicomania reside na evocação, em primeiro plano, do gozo sexual enquanto 

fálico”131 (SANTIAGO, 2001a, p.180), isto é, neste “registro fálico que traduz corretamente a 

Bedeutung132 do real em jogo no gozo sexual” (p.180). Por outro lado:  

 

(...) a exclusão desta Bedeutung do sistema simbólico do sujeito psicótico faz surgir o 

real do gozo sexual enquanto algo que não é simbolizado e nem simbolizável. Isso 

                                                           
131 O gozo fálico está estritamente determinado pela linguagem, isto é, é tributário do significante fálico. Desse 

modo, “o gozo fálico, supondo a falta-a-ser ancorada na linguagem e não se ligando ao corpo senão pelo fino fio 

da imagem falicizada do órgão sexual, representa o fator crucial do tratamento médico, peculiar ao uso da droga 

na toxicomania” (SANTIAGO, 2001a, p.179). 
132 Aqui Santiago (2001a), por certo, está se referindo a Bedeutung em sua designação de significação fálica. Frege 

utiliza o termo Bedeutung em seu famoso artigo intitulado “Sobre o sentido e a significação”, ou melhor, “Sobre 

o sentido e o referente”. O termo, por vezes, é traduzido ou por significação ou por referente. No entanto, Lacan 

utiliza as duas acepções para se referir tanto à significação fálica, quanto ao objeto em psicanálise, 

respectivamente. Com efeito, uma das conferências de Lacan, publicada no Escritos, recebe o título “Significação 

do falo”. Ao objeto a designa um referente lógico, que ao invés de um valor empírico ou fenomenológico, recebe 

a atribuição de um valor de verdade (RABINOVICH, 1989/1992).  
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significa que a função autopreventiva da droga, nas psicoses, aparece como uma 

tentativa, inventada pelo sujeito, para não ter de se defrontar com esse elemento nem 

simbolizável, nem simbolizado do gozo. (SANTIAGO, 2001a, p.180).  

 

A toxicomania, portanto, configurada na psicose, pode apresentar, ao invés de uma 

função de suplência estabilizadora – como geralmente observa-se no campo da psicose –, uma 

tentativa de moderação dos efeitos do gozo do Outro. Como também pode-se exercer, através 

dela (droga), uma operação de desencadeamento da atividade alucinatória e delirante do sujeito. 

Com isso, nota-se, como a droga pode conferir: 

 

(...) uma função medicamentosa (...) como uma espécie de anteparo contra um gozo 

não-regulado e ameaçador, visivelmente implicado no seu retorno no real. Pode-se 

dizer que essa dimensão de autopreservação, de automedicação do delírio, se inscreve 

no ato toxicomaníaco de sujeitos psicóticos como uma tentativa de cura diante do 

assalto do gozo do Outro. Esse gozo fora da linguagem e parassexuado, situado além 

do falo, constitui o suporte do corpo como tal, quer dizer, o corpo antes vivo do que 

morto. (SANTIAGO, 2001a, p. 179). 

 

Portanto, a questão da toxicomania não envolve apenas a ruptura com o gozo fálico, 

próprio da neurose, mas também uma verdadeira exclusão da função fálica, uma foraclusão do 

Nome-do-Pai, próprio ao campo das psicoses – uma falha, ou precisamente um buraco na 

significação fálica. Torna-se, portanto, contraproducente do ponto de vista clínico considerar 

“a toxicomania no âmbito de uma homogeneização que desconhecesse a especificidade dos 

casos em que a foraclusão do significante do Nome-do-Pai prevalece. Sabe-se bem que esse 

retorno do pai, no real, como se acabou de evocá-lo, pressupõe a não-simbolização da 

castração” (SANTIAGO, 2001a, p. 179). Aqui delineia-se o papel fundamental conferido à ação 

do significante do Nome-do-Pai sobre a ordem simbólica, que na psicose, por estar foracluído 

implica, por um lado, uma exclusão do gozo sexual e, por outro, o seu auspicioso retorno no 

real, efeito, por vezes, insuportável para o sujeito psicótico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A atualidade de certo modo propõe reflexões consideráveis sobre os efeitos causados na 

“desejabilidade” dos objetos, pelo suposto casamento entre a ciência e o capitalismo133. A 

ciência se reduz àquilo que ela oferece? Ou seja, aos artefatos de consumo? As reflexões de 

Lacan sobre os efeitos do discurso capitalista em sua ligação com a ciência apontam diretamente 

para seus produtos, denominados de latusas134. Com isso, a lógica do mercado fomenta uma 

estratégia renovada para capturar e siderar o sujeito. Neste sentido, “quanto aos pequenos 

objetos a que vão encontrar ao sair, no pavimento de todas as esquinas, atrás de todas as vitrines, 

na proliferação desses objetos feitos para causar o desejo de vocês, na medida em que agora é 

a ciência que o governa, pensem neles como latusas.” (LACAN, 1969-70/1992, p. 172).   

Seriam, atualmente, os gadgets o auge do consumo? Esses objetos fabricados pela 

ciência com utilidade e durabilidade momentâneas que, contudo, mantêm a lógica capitalista 

de consumo135. Ora, para manter o consumo em um ritmo frenético é necessário que o objeto 

se torne obsoleto, a fim de que se produza um novo modelo, que capture o desejo do sujeito – 

mantendo assim, o movimento do consumo numa circularidade. Nesta perspectiva, o que Lacan 

pondera sobre a ciência refere-se aos efeitos que ela engendra, que circulam e pululam em uma 

escala planetária. Ou seja: 

 

[...] em um mundo onde emergiu, de maneira que existe de fato, sendo uma presença 

no mundo, não o pensamento da ciência, mas a ciência de algum modo objetivada, 

refiro-me a essas coisas inteiramente forjadas pela ciência, simplesmente essas 

coisinhas, gadgets e coisa e tal, que por enquanto ocupam o mesmo espaço que nós 

no mundo em que essa emergência teve lugar [...]. (LACAN, 1969-70/1992, p. 157).  

 

Dessa forma, o consumidor se encontra envolvido pelas mercadorias que ocupam o 

mesmo espaço no mundo. Isto é, um mundo em que cada vez mais a relação entre consumidor 

e objeto de consumo denuncia contornos de “perversão” no estabelecimento do laço social. O 

sujeito está inserido em mundo de apelos “irresistíveis” ao seu desejo. 

                                                           
133 Abordando os efeitos da ciência sobre o mundo, Lacan (1969-70/1992) diz: “Com efeito, não deveríamos 

esquecer, de qualquer modo, que a característica de nossa ciência não é ter introduzido um melhor e mais amplo 

conhecimento do mundo, mas sim ter feito surgir no mundo coisas que de certa forma alguma existiam no plano 

da percepção” (p. 168).  
134 Lacan (1969-70/1992) apresenta as latusas como acoisa (lachose), esses pequenos objetos que estão à mostra 

no pavimento de todas as esquinas, atrás de todas as vitrines. Ou seja, um neologismo criado por Lacan para 

considerar os efeitos da ciência sobre o mundo. 
135 Os gadgets são esses objetos tecnológicos que circulam no discurso capitalista e no circuito do mercado. O fato 

de serem extremamente provisórios e substituíveis revelam sua futilidade e inutilidade.  
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A atualidade é marcada pelo infortúnio da lógica capitalista de consumo, onde os objetos 

adquirem uma existência cada vez mais presente no mundo em que vivemos. Cada vez mais as 

consequências do império do consumo atingem os ditos consumidores. E a delimitação do 

espaço entre o consumidor e os objetos de consumo parece dissolver-se pela aceleração da 

tendência totalitária à alienação no discurso capitalista. O que o discurso capitalista produz é a 

tentativa de evaporação do sujeito castrado, tamponando sua falta estrutural pelo consumo de 

objetos que funcionam como artefato do discurso (gadgets).   

O sujeito, portanto, se encontra na condição de dejeto. Sendo que na lógica de consumo 

ocorre uma mercadorização de tudo pelo discurso capitalista, inclusive o próprio sujeito 

consumidor é inserido em uma inversão, na qual se torna um objeto consumido136. O desejo 

não é apenas alienado, mas também capturado pelo capitalismo em um efeito de fascinação. 

Com isso, pode-se pensar os modos de gozo do sujeito, em sua relação com os objetos de 

consumo. A consequência inevitável é a obtenção desesperada de tais objetos, por vezes, 

efêmeros e inúteis do ponto de vista do valor-de-uso. De acordo com o diagnóstico de Lacan, 

ocorre uma espécie de homogeneização em uma estrutura de identificação.  

 

Essa fórmula designa um processo cujo aspecto dialético podemos exprimir 

sucintamente, observando que, numa civilização em que o ideal individualista foi 

alçado a um grau de afirmação até então desconhecido, os indivíduos descobrem-se 

tendendo para um estado em que pensam, sentem, fazem e amam exatamente as 

mesmas coisas nas mesmas horas, em porções do espaço estritamente equivalentes. 

(LACAN, 1950/1998, p. 146). 

 

Neste contexto, Pacheco Filho (2008) pondera sobre os efeitos do discurso capitalista 

para o estabelecimento do laço social, ressaltando a existência de “um adicional de alienação 

específico do laço social implicado pelo capitalismo, que está para além da alienação estrutural 

(...) e que responde por uma aceleração exponencial da referida ‘inércia totalitária’, nesta forma 

histórica de sociedade” (p. 303).  

A finalidade é manter a circularidade da lógica do mercado de consumo, na qual se 

extrai a mais-valia do trabalhador no tempo-produção, o produto pronto invade o mercado de 

forma ampla através do tempo-distribuição, e finalmente atinge o consumidor como uma onda 

                                                           
136 Ramos (2007), ao apresentar a encruzilhada alienante em que o sujeito se encontra na lógica do consumo, 

aponta que “posicionado como consumidor, tem que lidar, por um lado, com uma resposta ao Outro que lhe dita o 

gozo e com a ideologia que sustenta a sociedade do consumo e, por outro, com a inadequação radical e mal 

adaptada de seu desejo e a consequente queda da posição de ‘consumidor’” (p. 104). Ainda nesta perspectiva, 

Lustosa (2009) apresenta que o sujeito inserido na lógica capitalista da acumulação de mais-valia encontra-se em 

um estado de insatisfação constante sempre acompanhado pelo gozo de algum gadget. As relações sofrem uma 

mercadorização, na qual o sujeito passa a habitar um mundo previamente condenado a tornar-se dejeto.  
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devastadora no tempo-consumo. Portanto, essa engrenagem precisa de dispositivos 

permanentes para seu funcionamento ininterrupto: a obsolescência dos objetos e a produção 

crescente da demanda, pois o objeto precisa ir de encontro ao desejo falta-a-ser-completado.  

Diante de tais delineamentos, é possível considerar a toxicomania, talvez, como o 

paradigma da lógica capitalista de consumo. Nesta lógica, a escolha do tóxico como suposto 

“objeto de satisfação” apresentaria uma rigidez na escolha e uma plasticidade na satisfação137. 

Sendo que, o contexto atual, aparentemente, propõe o contrário, ou seja, o consumo capitalista 

caracterizado pela insatisfação do consumidor com o objeto, despertando o desejo de obter 

outro produto – na programada obsolescência do objeto. Contudo, de acordo com os 

apontamentos de Quinet (2006), “a sociedade regida pelo discurso capitalista se nutre pela 

fabricação da falta de gozo, produz sujeitos insaciáveis em sua demanda de consumo. Consumo 

de gadgets que essa mesma sociedade oferece como objetos do desejo. Promove assim uma 

nova economia libidinal.” (p. 39). 

Nesta perspectiva, com efeito, a toxicomania estaria inserida ainda que paradoxalmente 

na lógica capitalista de consumo. A droga como produto da ciência é elevada à categoria de 

mercadoria no discurso capitalista (gadget), e a toxicomania se mostra como uma forma de 

gozo do sujeito, isto é, é uma nova forma de sintoma – em uma época marcada pela 

mercadorização dos objetos. O impasse se apresenta diante do objeto droga, na tentativa do 

sujeito de evitar a castração. Portanto, o efeito de fascinação da droga é uma forma encontrada 

pelo dito toxicômano de atenuar o sofrimento decorrente do mal-estar da renúncia ao gozo. E o 

sujeito toxicômano, mergulhado no gozo que incide no corpo, encontraria dificuldade na sua 

mediação fálica e no estabelecimento do laço social. 

 

Essa nova forma de sintoma [a toxicomania] resulta, pois, de uma transformação 

substancial da relação com o saber, na medida em que este é determinante para a 

posição do sujeito. Em resumo, trata-se de uma outra manifestação do novo 

utilitarismo, responsável pela geração de toda uma série de produtos da ciência, 

qualificados, antes, como gadgets. (SANTIAGO, 2001a, p. 62) 

 

A toxicomania, portanto, encontra-se solidificada na contemporaneidade em uma junção 

recíproca entre ciência e capitalismo, que conduz o sujeito ao imperativo de um gozo cínico, 

em contraposição com o ordenamento do laço social, isto é, uma vontade de ser infiel ao gozo 

                                                           
137 Explicitamente há uma distinção nos posicionamentos de Freud e de Lacan sobre a toxicomania. Percebe-se 

como em ambos a problemática gira em torno do significante casamento, que implica a relação do sujeito com a 

droga. Freud aborda o que denominou “casamento feliz” do bebedor com o vinho; Lacan, por sua vez, postula 

outro aspecto significativo, que se refere à infidelidade de determinados sujeitos para com o falo (SANTIAGO, 

2001a). A droga, para Lacan, poderia apenas ser definida como o que permite ao sujeito romper o casamento com 

o gozo fálico – ou o pequeno-xixi (LACAN, 1975/1976).  
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fálico. Nesta perspectiva ainda podemos conceber a toxicomania como uma tentativa 

desesperada de lidar com o excedente de violência simbólica e real do capitalismo. A 

globalização representa sua forma mais concreta, que assumiu uma configuração universal, 

produzindo efeitos preocupantes na relação do sujeito com o laço social: um adicional de 

violência simbólica. Mas o capitalismo, a seu turno, procura envolver e contaminar tudo e todos 

que ameacem sua lógica econômica universalizante (PACHECO FILHO, 2007). 

Vale lembrar que a droga sempre encontrou ao longo da história campo para o consumo, 

porém, na forma de organização capitalista, a sociedade contemporânea se torna fundamentada 

no imperativo do consumo, ou seja, em um mercado que convoca ao imperativo do gozo. 

Portanto, ao inferir sobre os laços sociais formados pelo capitalismo – laços perversos ou 

pervertidos –, a toxicomania tornou-se, talvez, o modo privilegiado de articulação entre objeto 

e pulsão, já que, por um lado, atesta o sucesso do ideal de consumo e, por outro, demonstra a 

falência do que esse ideal insinua como promessa. A prática toxicomaníaca oferece consistência 

ao modelo social que a gerou.  Isto é, uma prática que não implica, obrigatoriamente, a presença 

de uma estrutura perversa do sujeito, mas que, no entanto, mimetiza as condições da perversão 

(PACHECO FILHO, 2007). 

Dessa forma, Pacheco Filho (2007) aborda a toxicomania como um modo do sujeito 

lidar com aspectos estruturais do existir humano e com as contradições da sociedade. Isto é, o 

autor procura de forma lúcida e coerente tratar da problemática relação entre o sujeito e as 

drogas, considerando tanto a dimensão social quanto o aspecto estrutural do sujeito. Ou seja, o 

toxicômano tenta conquistar o “objeto do desejo” por meio da redução do enigma implicado na 

relação entre o desejo e o objeto (objetos simbólicos), vislumbrando um pretenso gozo das 

propriedades reais do objeto-droga (objeto real). Com efeito, a toxicomania surge de forma 

paradigmática no interior das reflexões sobre o consumismo, isto é, se notabiliza pela 

radicalidade do ato do consumo. Como bem apontou Žižek (2013), o drogado seria um 

verdadeiro sujeito de consumo, pois inteiramente consome-se a si mesmo em seu gozo 

desenfreado.  

Aqui delineia-se uma forma de entender o capitalismo, em seu eixo histórico, pela 

produção da aceleração de uma tendência totalitária à alienação. O sujeito está alienado na 

linguagem, uma alienação estrutural e trans-histórica. Contudo, “o capitalismo encontrou uma 

maneira de fixar, estabilizar e ancorar num mesmo quantum de valor-desejo todos os membros 

de um determinado corpo social” (PACHECO FILHO, 2009, p. 157). E ainda, neste sentido, 

“o mais perigoso no capitalismo é essa aceleração da tendência totalitária à alienação, na 
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medida em que o sujeito não representa mais um enigma, mas é reduzido ao valor-desejo” (p. 

160). 

O itinerário proposto pela psicanálise, diante desse cenário, consiste em reiterar que não 

existem remédios definitivos para os males provocados pelo capitalismo. Não obstante, a única 

saída possível da lógica capitalista aponta para transformações profundas e substanciais na 

própria sociedade. Por exemplo, na toxicomania (um problema focal) é insuficiente buscar, 

apenas, soluções particulares, sem fomentar modificações abrangentes e consistentes na própria 

sociedade. Com efeito, a psicanálise propõe outra forma de laço social, diferente daquele que 

produz e acelera o curto-circuito do sujeito com o objeto de gozo, o qual elide, de modo 

definitivo, qualquer possibilidade de mudança, seja no sujeito, seja na sociedade (PACHECO 

FILHO, 2007). 

Diante de tal exposição, vale pensar como o sujeito pode desenvolver um 

reposicionamento no que se refere ao lugar que ocupa em um mundo amplamente dominado 

pelo discurso capitalista. Percebe-se um aspecto capital que indica que para sair (do discurso 

do capitalista) é necessário entrar (no discurso do analista). Sendo, portanto, o discurso do 

analista uma saída possível do discurso do capitalista. Esta consideração feita por Alberti (2000) 

aponta que o discurso do analista reinstaura a verdade do sujeito, sua referência à castração, ou 

seja, ao mal-estar na cultura. Ao contrário do discurso do capitalista, que tenta foracluí-la, 

seguindo o modelo da perversão do laço social. 

Desse modo, uma observação muito pertinente consiste em indagar sobre o dito 

progresso da medicina e de seus supostos benefícios terapêuticos. Ou seja, endereçar uma 

crítica àquelas modalidades da medicina que não consideram o sujeito em sua singularidade. 

Ao contrário, o discurso do analista se propõe tanto a sustentar a singularidade absoluta, quanto 

sua inserção no laço social. Neste sentido, Lacan (1974/2003) diz que “o discurso que digo 

analítico é o laço social determinado pela prática de uma análise” (p. 517). E a advertência 

lacaniana consiste em reconhecer “que a psicanálise é essencialmente o que reintroduz na 

consideração científica o Nome-do-Pai” (LACAN, 1966a/1998, p. 889). Isso considerado, é 

preciso apontar o furo inerente ao universo do discurso, pois dizer que não existe 

metalinguagem também significa dizer que não existe universo do discurso fechado e, neste 

sentido, “o corpo é o lugar privilegiado do princípio da castração para o sujeito que é basteado 

no simbólico pelo Nome-do-Pai” (QUINET, 2000/2008, p. 152). E o princípio de castração é 

que faz objeção ao Um totalizador do imaginário do corpo, que o próprio sujeito do 

inconsciente, como sujeito de desejo, denuncia em sua formação sintomal. Com efeito, 
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“introduzir aqui o Nome-do-Pai é reafirmar o materialismo dos significantes que determinam o 

sujeito atrelando-o ao desejo do Outro” (QUINET, 2000/2008, p. 153). 

Em virtude de uma corrosão ética no universo terapêutico, a crença nos psicofármacos 

não estaria correlacionada com uma mitologia cerebral, amplamente celebrada pela psiquiatria 

de orientação biológica? Afinal, seus procedimentos foracluem a dialética do desejo e degradam 

o Nome-do-Pai. Nisto, o próprio sujeito toxicômano é reduzido a um patrimônio do 

intervencionismo da saúde mental, concebido, portanto, como um dependente químico. Em 

outros termos, o sujeito toxicômano é colocado como o sofredor de um transtorno de 

comportamento associado ao abuso de substâncias psicoativas, com seu avatar descritivo: a 

alteração neuroquímica no Sistema de Recompensa Cerebral, que “confirmaria” uma base 

orgânico-cerebral138 para o desencadeamento dessa entidade nosográfica. Contudo, o que 

escapa é que essa banalização faz do homem uma máquina neuronal de onde o desejo e o 

inconsciente estão excluídos. Dessa forma: 

 

Reintroduzir aqui o Nome-do-Pai é reafirmar que o sexo caminha pelas suas 

impossibilidades e que o corpo não é só feito para gozar. Ele está preso ao registro 

simbólico das palavras e alienado à imagem do semelhante. O gozo próprio ao corpo 

se situa fora dele, em um objeto pulsional que toma corpo episodicamente em qualquer 

objeto do mundo empírico. A angústia, como excesso de gozo que retorna sobre o 

sujeito, denota a presença desse objeto que o remete à sua própria castração. E para 

esta não há remédio, só desejo. Não é possível medicalizar a angústia, que é, segundo 

Freud, sempre angústia de castração. (QUINET, 2000/2008, p. 156). 

 

Desse modo, o corpo não é equivalente a uma máquina, que na estrutura do seu cérebro 

poderia ser codificado, programado e formatado, determinando, assim, seu comportamento no 

mundo da vida (Lebenswelt). Com efeito, a medicina aliada com a ciência ramifica, em sua 

ação (falha epistemo-somática), as especializações na tentativa de reduzir o corpo a um mero 

organismo, que funcionando a exemplo de uma máquina, pode ser decomposto em quantas 

partes forem necessárias. Ou seja, uma técnica de instrumentalização do corpo, “objetivando” 

uma exclusão da dimensão ética do gozo do corpo. Portanto, “atualmente, a ciência fornece 

operadores químicos capazes de se constituir em reguladores da própria economia libidinal, 

cuja única finalidade é extrair satisfação no nível do corpo.” (SANTIAGO, 2001a, p. 152).  

                                                           
138 Nesta perspectiva, aqui também reside um longo debate sobre a chamada pré-disposição genética do sujeito 

alcoolista. Isto é, como se houvesse uma hereditariedade determinativa que desencadeasse o impulso a beber, 

mesmo que isso seja proposto pela via da suscetibilidade ou compatibilidade do organismo ao álcool. No entanto, 

“com a psicanálise aprendemos que o órgão é significantizado, pois o corpo enquanto tal é tomado pelo corpo 

simbólico, não sendo portanto objeto de troca a ser mercantilizado ou posto à disposição do Outro social” 

(QUINET, 2000/2008, p. 154). 
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Neste sentido, não apenas o aparato médico é reduzido, mas também seu novo objeto 

de estudo: o corpo. No entanto, o que é proposto é uma instrumentalização do corpo através de 

uma estratégia de controle da química corporal – os resquícios da abordagem 

psicofarmacológica. Com o domínio sobre o corpo, a ciência pretende reduzi-lo a uma máquina 

composta de circuitos hormonais, neurônicos, imunológicos ou genéticos (SANTIAGO, 

2001a). Ou seja, por tornar-se um alvo privilegiado da ciência, o corpo, portanto, é 

“inteiramente fotografado, radiografado, calibrado, diagramado e passível de ser condicionado” 

(LACAN, 1966e/2001, p. 4). 

 Com isso, o corpo tecnificado e colonizado pelos operadores e dispositivos do discurso 

científico dimensionam um mais-de-gozar particular. Dito de outro modo, “essa seria a técnica 

do corpo que poderia ser considerada como um mais-de-gozar especial, em razão do modo de 

captação dos excedentes do gozo gerado pelo uso da droga” (SANTIAGO, 2001a, p. 152). 

Portanto, a psicanálise, através de sua ética (do desejo), se contrapõe a qualquer forma 

de naturalização ou biologização do ato toxicomaníaco, que sob a rubrica do fisiológico, 

pretensamente demonstrável, por indicadores de substâncias endógenas, reduz o corpo ao 

organismo passível de controle por meio dos psicofármacos. Ou seja, o que a Psicanálise tem a 

oferecer ao dito sujeito toxicômano é a proposta de levá-lo a se interrogar a respeito de sua 

prática de consumo. Acolher algo dessa ordem é o desafio para qualquer tratamento que não 

queira estar submetido à bandeira do reducionismo e da adaptação, e que entende que resgatar 

o sujeito em sua singularidade não são meras palavras vazias.  
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ANEXO A - Critérios do DSM-IV para Dependência de Substâncias1 

 

Um padrão de uso disfuncional de uma substância, levando a um comprometimento ou 

desconforto clinicamente significativo, manifestado por três (ou mais) dos seguintes 

sintomas, ocorrendo durante qualquer tempo, num período de 12 meses. 

  

1. Tolerância, definida por um dos seguintes critérios: 

a. Necessidade de quantidades nitidamente aumentadas de substâncias para 

atingir intoxicação ou o efeito desejado.  

b. Efeito nitidamente diminuído com o uso contínuo da mesma quantidade da 

substância.  

2. Abstinência, manifestada por um dos seguintes critérios: 

a. Síndrome de abstinência característica da substância.  

b. A mesma substância (ou outra bastante parecida) é usada para aliviar ou 

evitar sintomas de abstinência.  

3. A substância é frequentemente usada em grandes quantidades, ou por período 

maior do que o intencionado. 

4. Um desejo persistente ou esforço sem sucesso de diminuir ou controlar a ingestão 

da substância. 

5. Grandes períodos de tempo utilizados em atividades necessárias para obter a 

substância. 

6. Reduzir ou abandonar atividades sociais, recreacionais ou ocupacionais por causa 

do uso da substância. 

7. Uso continuado da substância, apesar do conhecimento de ter um problema físico 

ou psicológico persistente ou recorrente que tenha sido causado ou exacerbado 

pela substância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cf. BORDIN, S.; FIGLIE, N. B.; LARANJEIRA, R. Sistemas diagnósticos em dependência química: conceitos 

básicos e classificação geral. In: BORDIN, S.; FIGLIE, N. B.; LARANJEIRA, R. (Orgs.). Aconselhamento em 

dependência química (p. 3-11). São Paulo: Roca, 2004. 
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ANEXO B - Critérios da CID-10 para Dependência de Substâncias2 

 

O diagnóstico de dependência deve ser feito se três ou mais dos seguintes critérios são 

experienciados ou manifestados durante o ano anterior: 

 

1. Um desejo forte ou senso de compulsão para consumir a substância. 

2. Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância em 

termos de início, término ou níveis de consumo. 

3. Estado de abstinência fisiológica, quando o uso da substância cessou ou foi 

reduzido, como evidenciado por: síndrome de abstinência característica para a 

substância, ou o uso da mesma substância (ou de uma intimamente relacionada) 

com a intenção de aliviar ou evitar os sintomas de abstinência.    

4. Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da substância 

psicoativa são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por 

doses mais baixas.  

5. Abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do uso 

da substância psicoativa: aumento da quantidade de tempo necessário para obter 

ou tomar a substância ou recuperar-se de seus efeitos. 

6. Persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de 

consequências manifestamente nocivas, tais como dano ao fígado por consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas, estados de humor depressivos consequentes a 

períodos de consumo excessivo da substância, ou comprometimento do 

funcionamento cognitivo relacionado com a droga: deve-se procurar determinar 

se o usuário estava realmente consciente da natureza e extensão do dano.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Cf. BORDIN, S.; FIGLIE, N. B.; LARANJEIRA, R. Sistemas diagnósticos em dependência química: conceitos 

básicos e classificação geral. In: BORDIN, S.; FIGLIE, N. B.; LARANJEIRA, R. (Orgs.). Aconselhamento em 

dependência química (p. 3-11). São Paulo: Roca, 2004. 
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ANEXO C – Apontamentos gerais dos critérios do DSM-V para os transtornos 

relacionados a substâncias3 

1. Elimina-se a distinção entre as categorias de abuso e dependência do DSM-IV 

que são agrupadas pelo sintagma de Transtornos relacionados a substâncias. 

O diagnóstico se faz quando o usuário tem 2 ou mais sintomas de 11 

especificados ao longo de um período de tempo de 12 meses.  

2. Aparece o nível de gravidade em função do número de critérios diagnósticos: 

baixo (2-3), moderado (4-5) ou grave (6 ou mais). Com efeito, é sugerido que 

a categoria de baixa equivalência corresponde ao quadro de abuso do DSM-IV 

e as categorias moderado e grave correspondem ao de dependência do DSM-

IV.  

3. Os 11 critérios unificam as categorias abuso e dependência do DSM-IV com as 

seguintes exceções:  

a) Elimina-se o item do DSM-IV que se refere aos problemas legais  

b) Acrescenta-se o item craving.   

4. Os Transtornos relacionados a substâncias se dividem em dois grupos:  

a) Os transtornos por consumo de substâncias. 

b) Os transtornos induzidos por substâncias (intoxicação, abstinência, 

outros transtornos mentais induzidos por uma substância ou 

medicação). Mantem-se a maioria das síndromes psiquiátricas 

induzidas por substâncias do DSM-IV (por exemplo, depressão 

induzida por consumo de substâncias) e ampliam-se a outros (por 

exemplo, transtorno bipolar induzido por consumo de substâncias).  

5. Aparece pela primeira vez no DSM-V o transtorno de jogo (considerado 

patológico) dentro da categoria de transtorno por consumo de substâncias. 

6. As substâncias passam de 11 do DSM-IV a 10 do DSM-V, que se propõe a fazer 

uma reordenação das mesmas. Permanecem as seguintes: álcool; cafeína; 

cannabis; alucinógenos; inalantes; opioides; sedativos; hipnóticos e 

ansiolíticos; estimulantes (substância anfetamínica, cocaína e outros 

estimulantes); tabaco e outras substâncias (ou substâncias desconhecidas).  

7. Introduz-se a síndrome de abstinência do cannabis (que não aparecia no DSM-

IV). A síndrome de abstinência para a cafeína não se inclui, mas aparece 

destacada no manual.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Cf. BECOÑA, E. Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Cuadernos de medicina 

psicosomática y psiquiatría de enlace: Revista Iberoamericana de psicosomática, n. 110, p. 58-61, 2014. 

Disponível em http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4803011.pdf. Acesso em 7 de jan. 2016 (Tradução 

nossa). 

 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4803011.pdf
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ANEXO D – Quadro comparativo entre o DSM-IV e o DSM-V para os 

transtornos por uso de substâncias4 

  

 

 

 

DSM-IV 

Abuso 

1 ou mais critérios  

 

DSM-IV 

Dependência  

3 ou mais critérios  

DSM-V 

Transtorno por 

uso de substâncias  

2 ou mais critérios  

Uso 

nocivo/abusivo 
X  X 

Problemas sociais 

relacionados ao uso 
X  X 

Abandono das 

principais 

atividades pelo uso 

X  X 

Problemas legais X   

Síndrome de 

abstinência 
 X X 

Tolerância  X X 

Aumentar 

significativamente 

o padrão de 

consumo 

 X X 

Tentativas 

repetidas de 

interromper o uso 

ou controlá-lo 

 X X 

Muito mais tempo 

de uso do planejava 

 X X 

Problemas físicos e 

psicológicos 

relacionados ao uso 

 X X 

Deixar de fazer 

outras atividades 

devido ao uso 

 X  

Craving   X 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Cf. BECOÑA, E. Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Cuadernos de medicina 

psicosomática y psiquiatría de enlace: Revista Iberoamericana de psicosomática, n. 110, p. 58-61, 2014. 

Disponível em http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4803011.pdf. Acesso em 7 de jan. 2016 (Tradução 

nossa). 

 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4803011.pdf

