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RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

Investigamos, neste artigo, questões relativas ao diagnóstico que faz o psicanalista diante
de indivíduos usuários de drogas. Há uma tendência geral a se tentar vincular tais fenô-
menos a uma determinada estrutura, na maioria das vezes a estrutura perversa. O que se
buscou foi realizar um certo distanciamento desta maneira de conceber o fenômeno,
relativizando essas aproximações, às vezes apressadas, que podem prejudicar a escuta
do sujeito em questão. Baseados na formulação principal de Lacan sobre o uso da droga,
apresentamos nossa interpretação do que seria sua aplicação clínica.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Droga; drogadição; uso de drogas; perversão; diagnóstico.

Quando falamos de diagnóstico estrutural com relação ao fenômeno da
drogadição, devemos proceder com bastante atenção e cautela, pois
esse é um fenômeno que pode operar sobre qualquer estrutura clínica

– neurose, psicose ou perversão. Soma-se a isso o fato de que, diante da
drogadição ativa, não é fácil chegar-se a um diagnóstico, em função da própria
montagem da droga.

Entretanto, há autores que em, uma ambição classificatória – a nosso
ver, desmedida – e, diante da dificuldade em suportarem o tempo necessário
para a devida compreensão das bases sobre as quais se dão tais fenômenos,
apressam-se em vinculá-los a uma determinada estrutura, geralmente a per-
versa. É essa vinculação do fenômeno da drogadição à estrutura perversa que
examinaremos no presente trabalho.

Sem dúvida, o estatuto do diagnóstico em Psicanálise é algo de questio-
nável. Se não almejamos nada da ordem de um prognóstico exato, mas pre-
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servamos um desconhecimento produtivo como aquilo que possibilita o traba-
lho analítico, o diagnóstico em Psicanálise nada pode ter em comum com o do
modelo psiquiátrico. A emergência significativa de fenômenos de adição, de-
pendência às drogas e ao álcool, convoca o clínico a dispor de um tempo para
compreender; tempo este que se faz necessário na clínica psicanalítica em
geral. Por que então, diante da drogadição, o clínico freqüentemente se apres-
sa em classificar o sujeito como perverso ou “borderline”, de acordo com sua
orientação teórica? Ou mesmo apenas como dependente químico, como se
isso fosse uma categoria monolítica, e não apenas o nome de um fenômeno,
cuja presença não nos libera de ouvir os sujeitos, como sempre, um a um?

A Psicanálise funda grande parte de sua originalidade, desde seu adven-
to, na atitude de atenção flutuante e na escuta e valorização da fala do anali-
sando como meio para se obter o entendimento daquilo que determina seu
sofrimento. Ancorá-lo precocemente em um diagnóstico reducionista seria
contribuir para a fixação de sua posição que, no caso da adição, já comparece
impregnada de um empobrecimento da capacidade simbólica. Estaríamos, com
isso, reforçando a já tão intensa dimensão imaginária, como também cedendo
a preconceitos que agem como barreira de resistência à emergência do novo.

Caberá àqueles que, diante desse fenômeno assustadoramente presente
na clínica contemporânea, quiserem se aventurar na análise de um sujeito que
se queixa de algo como um intenso e recorrente uso de drogas, um esforço
adicional visando resgatar o espírito paciente do pesquisador, de quem sabe
que ainda não compreendeu e, assim, pode se manter aberto ao novo, ao ainda
não-dito, ao inédito.

As patologias do ato e a perversão

A Psicanálise vem se aproximando, cautelosamente, da consideração dos
chamados “atos-sintoma” (Mc Dougall, 1980) ou “patologias do ato” (Rabino-
vich, 1989), ou seja, quando fantasias tendem a se transformar em atuações –
por vezes perigosas não só para a continuidade do processo analítico, como
também, por vezes, para a própria vida do paciente.

É importante assinalar que essa saída “ativista”, embora característica
das perversões (Khan, 1979), não é privilégio destas. Tampouco são privilé-
gios das perversões os diversos mecanismos com que a Psicanálise abraça teo-
ricamente. Fiel ao seu caminho de reduzir o fosso entre normal e patológico,
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de mostrar sempre a contrapartida, no plano da “psicopatologia da vida coti-
diana”, de qualquer quadro clínico, Freud dá à cisão do eu e à recusa à castra-
ção – com os quais caracteriza o fetichismo – um papel geral na constituição
do psiquismo de todos nós.

Autonomia das pulsões parciais diante do primado genital, regressão
com conseqüente fixação a fases ditas precoces do desenvolvimento, recusa
(Verleugnung) da diferença sexual diante da angústia de castração no comple-
xo edipiano, transgressão e desafio à Lei, divisão (Spaltung) do ego como pro-
cesso de defesa, não podem ser tomados como processos exclusivos das per-
versões. Podem ser encontrados regularmente na infância, assim como no adulto
neurótico ou psicótico (Peixoto, 1999, p. 221; Costa, 1992, p. 90).

Esse pensamento tem levado muitos autores a questionarem a adoção
de um enfoque estrutural das perversões (Costa, 1999; Calligaris, 1993,
p. 449-450). De forma mais geral, tem sido admitido que, ao lado da produti-
vidade de que a influência do Estruturalismo na Psicanálise se mostrou capaz,
uma de suas conseqüências negativas foi o tratamento esquemático e
descontinuista que imprimiu na consideração dos quadros clínicos. Nas Con-
versações de Arcachon, por exemplo, Miller conclui que a nítida e clara oposi-
ção entre neurose e psicose, baseada no critério binário da presença/ausência
do Nome do Pai, não se sustenta desta maneira quando são ouvidos os casos
clínicos específicos (Ribeiro, 2001). Nesse caso, o que encontramos nos reme-
te mais a uma gradação, a uma continuidade, do que a uma oposição definida.

Com razões ainda mais fortes, isso se aplica à perversão, que entretém
com a neurose relações muito estreitas, de vez que a angústia de castração é,
em ambas, o pólo central ao redor do qual as várias estratégias defensivas se
elaboram. Além do mais, não se pode tomar a recusa à castração como um
operador exclusivo, em oposição ao recalque, já que, necessariamente, esses
mecanismos coexistem.

A perversão e o sujeito diante da droga

A relação especial entre a perversão e a drogadição é bastante difundida
na literatura analítica. Alguns autores consideram que “os toxicômanos se ins-
crevem na estrutura psíquica da perversão, em que a droga funciona como
objeto fetiche” (Birman, 1999, p. 224). Outros sustentam que a adição tem
como seu fundamento a busca inconsciente de desempenhar fantasias perver-
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sas (Hopper, 1995). Também autores lacanianos estabelecem esta relação pri-
vilegiada entre a drogadição e a perversão1.

Os toxicômanos “trabalham” na sua busca pelas drogas, como o perver-
so na sustentação da recusa à castração, seja por meio de um fetiche ou de
alguma outra manobra que lhe permita evitar a angústia. Trabalham de forma
a que possam consegui-las, desfrutar de seus efeitos, e se mantêm nessa dinâ-
mica. O sujeito do gozo produzido por tal fenômeno se apresenta realizando
um incessante trabalho que, às vezes, passa pela mentira e pelo furto, pela
desconsideração das normas sociais, rompendo com o Outro da linguagem e
da Lei, o que, sem dúvida, evoca a atitude de permanente desafio à Lei, com
que tantos autores caracterizam a perversão (Assoun, 1995; Clauvrel, 2000).

Entretanto, essa aproximação é sempre sujeita a certas qualificações.
Em artigo de 1923, Sachs (1986) esclarece que os casos de dependência, tanto
ao álcool quanto à cocaína, morfina, e outras drogas fortes, tendiam a ser
classificados, na época, como neuroses obsessivo-compulsivas, já que nas duas
condições a compulsão está presente e o ego é dominado pelos impulsos
libidinais. O autor sublinha que, na verdade, são formas diferentes de compul-
são. Na neurose obsessiva, a compulsão diz respeito a cerimoniais inconse-
qüentes e desconfortáveis; enquanto, nas adições, os atos compulsivos são,
por vezes, tidos como muito satisfatórios. Nisso, a adição se aproxima da per-
versão. Por outro lado, entretanto, a adição à droga também se aproxima de
um sintoma neurótico, na medida em que parece ser, para o autor, uma forma-
ção substitutiva de um prazer originalmente sexual que foi recalcado, e porta-
dora de um cunho aparentemente inócuo, no sentido em que os laços com o
sexual estão velados.

Para Lacan, que não chega a apresentar uma elaboração especial sobre o
tema, a função da droga é exatamente a de promover uma ruptura com o falo,
pois é o regime do desejo que nos sujeita à angústia; a droga liberta deste
afeto, pois “permite romper o casamento com o peruzinho” (Lacan, 1975, p.
117). Isto pode ser atrelado a uma tentativa de se visar um outro tipo de gozo:
o gozo da ausência de angústia. “Perinde ac cadaver”, diz Lacan, expressão
com que Santo Inácio de Loyola recomenda aos jesuítas, nas Constituições, a
obediência aos superiores “como um cadáver”.

Assim, compreendemos a assertiva de Miller (1995, p. 13-21) de que a
droga não pode ser aproximada a um objeto-causa de desejo, mas sim a um
objeto de gozo ou de demanda, que permite, como a pulsão, anular o Outro. A
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droga é, então, o shiboleth2 para se atingir um gozo que não passa pelo Outro
– especialmente pelo corpo do Outro como sexual.

Alguns autores diriam que o dependente torna-se, assim, um instru-
mento do gozo do Outro, uma posição bem próxima à definição, proposta por
Lacan, da perversão como “uma reconstituição do sujeito da alienação, ao pre-
ço de não ser senão o instrumento do gozo” (Lacan, 1966, p. 775). Ocorre que,
nas dependências, o falo parece não estar em jogo, enquanto que, nas perver-
sões, ele é o centro de sua organização e uma referência permanente, mesmo
quando se apresenta na forma de um fetiche.

É assim que ele surge na construção freudiana sobre o fetichismo, que
substitui o falo materno em falta. Em Lacan, a escolha do fetichismo como
paradigma das perversões já não é mais tão exclusiva. A partir de Kant com
Sade, um dos nomes privilegiados da perversão será o sadismo, sempre redutível
ao masoquismo3, o que está de acordo com o pensamento exposto por Freud
em O problema econômico do masoquismo (1924). Isto pode ser claramente
reconhecido ao nos debruçarmos, por exemplo, como faz Lacan, sobre a litera-
tura e a vida do Marquês de Sade, que termina seus dias na prisão, sofrendo a
compulsão de “tudo dizer” por seus escritos, em um papel de “servo de um
imperativo absoluto de gozo” (Andre, 1995, p. 24).

A recusa à castração do Outro, que é típica da perversão, exige que “o
sujeito coloque a si mesmo a serviço do Outro, superego cruel, na vassalagem
fálica que o reduz a um objeto, um processo que mostra o fundamental papel
do masoquismo na perversão” (Rudge, 1999, p. 720).

A vontade de gozo, veículo do superego cruel, visa, em última instância,
dividir um sujeito colocado na posição de vítima, provocando-lhe angústia
extrema. Nesta montagem, o papel desempenhado pela fantasia é importan-
tíssimo. Ou seja, a montagem perversa em Kant com Sade se apóia em uma
encenação da fantasia primordial masoquista.

Vejamos, então, o que falha na identificação da toxicomania à perversão.
Na toxicomania, a pobreza da atividade fantasmática é freqüente. Muitos au-
tores concordam em que é difícil afirmar que a satisfação obtida pela via da
droga se dê por uma mediação da fantasia (Laurent, 1997; Miller, [s.d.]). Ao
contrário, baseados na sintética formulação de Lacan sobre a droga, afirmam
que o gozo com a droga, como alternativa ao gozo fálico, rompe com a fanta-
sia. A satisfação imediata, auto-erótica, do uso da droga, é um curto-circuito
que economiza o caminho da fantasia. Portanto, apesar da dimensão de
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compulsividade no ato de uso da droga, este se faz nas antípodas da monta-
gem fantasística. O isolamento requerido por certas práticas da droga respon-
de por essa caracterização.

A ruptura com o gozo fálico é uma ruptura com o Outro, uma “insubmis-
são ao serviço sexual” (Miller, [s.d.], p. 137), um não querer saber da inexis-
tência da relação sexual. Visa, em última análise, o gozo do Um. Desvencilhar-
se do gozo fálico é garantir consistência ao imaginário.

O rompimento com a fantasia também exclui, em maior grau até, que se
considere essa montagem como neurótica. O uso da droga também difere do
sintoma neurótico, na medida em que este é, quase sempre, egodistônico, ao
contrário da adesão à droga, que é tão íntima quanto um casamento4.

Como caracterizar, então, o sujeito envolvido no uso de drogas tal como
considerado aqui? Sabemos que a causação lógica da categoria do sujeito em
Psicanálise se dá pelas operações lógicas de alienação e separação. O rompi-
mento com o gozo fálico e com a fantasia certamente nos permite caracterizar
a alienação, mas não a operação de separação.

Elaborando em torno da formulação lacaniana sobre a droga, Vidal e
Becker (1999, p. 268) enfatizam que a função do falo é marcar a existência de
um gozo separado do corpo, o que se dá a partir da descoberta da sexualidade
fálica pela criança, e que sempre lhe causa estranhamento. O que é prazeroso
aparece, assim, como exterior ao corpo até então conhecido; isto irá constituir
o campo do objeto, a separação. É neste contexto que o divórcio do falo e o
casamento com a droga, como instrumentos de uma defesa narcísica, permi-
tem acolchoar possíveis disrupções na consistência imaginária.

Qualquer diagnóstico psicanalítico, neste momento em que estamos dian-
te de um sujeito suposto gozar com a droga, deve ser excluído por razões ineren-
tes à própria montagem, uma vez que nos deparamos com um indivíduo sob o
influxo de um agente que tende a obturar a falta que faria advir o sujeito do
desejo, o sujeito do inconsciente, aquele ao qual nos endereçamos em Psicanáli-
se. Não foi por outro motivo que Freud confessou a dificuldade da abordagem
analítica com toxicômanos e sua recusa em aceitar esse tipo de demanda de
análise. Roazen (1999, p. 76), em um levantamento acerca da relação de Freud
com alguns de seus pacientes mais ilustres, afirma que ele considerava o vício
em drogas como um problema particularmente difícil para a Psicanálise.

Essa dificuldade nos remete a uma das leituras possíveis do aforismo de
Zafiropoulos: “o toxicômano não existe” (1988, p. 90). Não há consistência na
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caracterização da categoria “sujeito toxicômano” – seja porque ele não pode
ser reduzido aos seus traços estruturais, suas “semelhanças de família” e suas
idiossincrasias; seja porque, sob a influência da droga, ou melhor, de um de-
terminado tipo de uso ou de droga, não há sujeito. Podemos ainda considerar
que, dependendo da escuta, ou há toxicômano, ou há sujeito. Como no princí-
pio da incerteza de Heisenberg5, ou nos detemos em observar o toxicômano,
ou escutamos ali o sujeito.

Temos que levar em consideração, ao avaliarmos essa dificuldade, se
estamos diante de um determinado tipo de uso da droga: aquele que gera
efeitos de ruptura com o gozo fálico e, portanto, com a palavra. Este uso, por
razões óbvias, torna a abordagem analítica particularmente difícil. O aforismo
“o toxicômano faz a droga” (Freda, 1993, p. 190) – outro que tem um lugar
dentre as considerações sobre a toxicomania no campo psicanalítico – pode
apontar exatamente para o fato de que há uma distinção fundamental entre
usos toxicomaníacos e outros usos de droga. O toxicômano faz um uso da
droga que, se remete ao abuso, este não pode ser caracterizado apenas pela
quantidade ou freqüência de droga consumida. São as disposições de que ele
se utiliza para, com o concurso da droga, romper com o gozo fálico, que pode-
rão qualificar o uso abusivo da droga.

O toxicômano (categoria inconsistente, mas que persiste na falta de uma
melhor denominação) chega ao consultório do psicanalista tendo sido previa-
mente identificado, por outros ou por ele mesmo, como um dependente quí-
mico, um “adito”. Voltando para nossa questão diagnóstica, que agora seria
pertinente investigar, teríamos, portanto, duas principais possibilidades de
abordagem.

Um diagnóstico diferencial entre neurose e perversão, ou mesmo entre
as várias neuroses, só pode ser tentado, para a maioria dos casos de drogadição,
a posteriori, depois que uma outra relação, que não a da necessidade com o
objeto-droga, for eventualmente instituída. As relações do sujeito com a fan-
tasia e com o desejo, por definição, estarão obscurecidas pelo uso da droga. O
estabelecimento da transferência analítica é o primeiro objetivo a se atingir
para possibilitar o trabalho analítico.

Os “toxicômanos”, reconhecidos só depois do tempo necessário de sus-
pensão diagnóstica, podem caber melhor na categoria da neurose ou da per-
versão, ou mesmo, na da psicose, embora geralmente possamos identificar a
psicose ainda no período de drogadição ativa.
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Resta ainda, na nossa proposta de repensar o diagnóstico, uma questão:
o que dizer dos usuários não-abusivos de drogas, aqueles que não trazem a
utilização das drogas como uma questão e nem como um impasse para a aná-
lise? Referimo-nos àqueles que, por meio do uso de drogas, não alcançam algo
como um rompimento com o falo. Suas palavras não aparecem intoxicadas
pelo uso que fazem de determinadas substâncias; as formações do inconscien-
te persistem, o sujeito está lá, recordando e elaborando, trabalhando enfim.

Mesmo sem uma intervenção direta do analista sobre este tema, o tra-
balho sob transferência pode esclarecer a significação das drogas na vida des-
ses analisandos, assim como propiciar uma modificação na relação com elas,
modificação que, muitas vezes, não chegaremos sequer a compreender por-
que ocorreu. É possível que eles encontrem, na medida de suas possibilidades
e se assim o desejarem, outras vias para amenizar os efeitos do mal-estar na
civilização sobre seus corpos, ou até, em uma reorientação em que os recursos
autoplásticos percam terreno para os aloplásticos, voltem-se para o trabalho,
no sentido de minimizar algo do mal-estar coletivo. Mas este movimento ten-
de a ocorrer em toda e qualquer análise, o que nos reconduz a olhar com
reservas a eleição do uso de drogas como índice para o diagnóstico de alguma
estrutura clínica. Além do mais, como já notava Glover (1932, p. 299), quando
não é acompanhada de efeitos devastadores na vida do sujeito, a droga pode
ser uma manobra bem-sucedida para se lidar com a vida e com a inevitável
angústia que ela implica.

Notas

1. Ver: “Essai pour une clinique psychanalytique: L’alcoolique”. Scilicet 4, 1975, p. 161-166.
“L’alcoolisme. Essai pour une clinique psychanalytique”. Scilicet 5, 1975, p. 105-109 –
artigos não assinados, à moda Bourbaki, que defendem esta idéia.

2. Termo hebraico usado várias vezes por Freud, com o sentido de senha (Fuks, 2000, p. 166).

3. Identificar-se com o objeto, posição que, para Lacan, é a do perverso, é sempre masoquista.

4. A metáfora do casamento, no caso com o vinho, foi empregada por Freud (1912).

5. O princípio da incerteza, de Werner Heisenberg: “uma das mais importantes leis da física
quântica afirma que ao observarmos uma partícula subatômica, podemos optar por medir,
entre outras quantidades, a posição da partícula e seu momentum (p=mv), e essas duas
quantidades jamais poderão ser medidas simultaneamente com precisão. Podemos obter
um conhecimento preciso sobre a posição da partícula e permanecer completamente igno-
rantes no tocante a seu momentum (e, portanto, sua velocidade) ou vice-versa. Ou então
podemos ter um conhecimento tosco e impreciso a respeito de ambas as quantidades. Tra-
ta-se de uma limitação inerente à realidade atômica, nada tendo a ver com imperfeições de
nossas técnicas de medida” (Capra, 1983, p. 110-111).
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

This article investigates the issues related to the psychoanalytical diagnosis facing drug
users. There is a general trend to attempt to connect such phenomena to a certain structure,
mostly the perverse one. This conception seems to us thoughtless and careless, not attuned
to the subject unconscious. Based on Lacan’s main formulation about drug addiction, we
present our interpretation of its clinical usage.
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