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A pragmática do laço social em um centro de atenção à toxicomania 

Maria Wilma S. de Faria 

 

Resumo 

O texto interroga como o toxicômano faz laço social, uma vez que na toxicomania a 

segregação e o gozo autístico se apresentam. Traz também norteadores para o 

tratamento do toxicômano em instituições. 
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The pragmatic of social bond 

 

Abstract 

This article asks how the drug addict builds social bond, considering the presence of 

segregation and autistic enjoyment in drug addiction. It also presents guidance for the 

treatment of drug addict in institutions. 
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A pragmática do laço social em um centro de atenção à toxicomania1 
Maria Wilma S. de Faria2 

 

Ao longo do primeiro semestre de 2009, trabalhamos no Núcleo de Investigação e 

Pesquisa Psicanalítica nas Toxicomanias e Alcoolismo a articulação entre o uso de drogas, 

o sintoma e suas relações com o laço social. Investigamos também como a psicanálise de 

Orientação Lacaniana pode favorecer a recomposição dos laços sociais daqueles que se 

encontram muitas vezes entregues a um consumo desenfreado, confrontados por isso 

com diferentes formas de segregação. Neste segundo semestre, pretendemos avançar na 

temática do sintoma e do laço social considerando toda a precariedade simbólica da 

época que Miller (2005) designou como uma era de “inexistência do Outro”, mas atentos 

aos atravessamentos do Mestre contemporâneo. 

Pensamos que toda a discussão trazida à tona por Miller (2008-2009) nos últimos 

tempos, que se refere à Psicanálise Aplicada e à Psicanálise Pura, toca diretamente o 

trabalho no interior das instituições. Miller questiona os efeitos terapêuticos rápidos e 

interroga se estes não estariam a serviço do Outro Social, averiguando a imposição do 

Discurso do Mestre regendo a cidade e o mundo, em sua exigência gulosa de resultados 

e eficácia. O convite é para reintroduzir a Psicanálise Pura (aquela que faz de um 

analisante, um analista) naquilo que ela tem de precioso: a própria análise; a 

supervisão; a episteme; a política; enfim, a relação de cada um com seu inconsciente. 

Lembrando que os efeitos curativos em uma análise vêm por acréscimo, Miller, 

evocando o ultimo ensino de Lacan, vai dizer que a ideia de cura encontra-se aí 

relativizada. Se pensarmos no conceito de sintoma, que em Freud é entendido como 

aquele passível de ser eliminado, passível de se dissolver, na segunda clínica, o que 

temos com a noção de sinthoma, é que há sempre um resto inassimilável, um resto 

impossível de ser interpretado. Algo já apontado por Freud (1937) quando falava da 

análise interminável. Pois se há algo que faz oposição ao terapêutico, esse algo é o 

sintoma enquanto gozo. 

Inúmeras perguntas se colocam a partir, então, da noção de gozo, dentre as quais 

destacaremos três:  

1ª) Podemos falar em laço social em toxicomania e alcoolismo se considerarmos o 

posicionamento de Freud (1930) que nos aponta o ato de se drogar como possibilidade 

de independência do sujeito em relação ao mundo exterior, uma forma de escapar do 

peso da realidade e se refugiar em um mundo próprio?  

                                                 
1
 Texto apresentado na abertura das atividades do Núcleo de Investigação e Pesquisa Psicanalítica nas 

Toxicomanias e Alcoolismo em 08/09/09. 
2
 Psicanalista, Membro da Associação Mundial de Psicanálise e da Escola Brasileira de Psicanálise. 
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2ª) Se a teoria nos indica que temos na toxicomania uma segregação, um gozo 

autoerótico que muitas vezes prescinde da relação com os outros, em que ponto a noção 

de laço entraria aí? 

3ª) Não estaríamos diante de um paradoxo, pois em que pese observemos uma 

corrosão dos laços sociais, esses sintomas mantêm o sujeito em um lugar, fazendo parte 

de uma categoria: toxicômanos?  

Toda a questão da toxicomania e do alcoolismo coloca em jogo o que é da ordem 

econômica e libidinal de cada sujeito. O que é desta ordem é justamente o que o Outro 

Social não quer saber. Aqui, entra toda sorte de instituições e abordagens que se 

sustentam na noção de que o consumo é algo incurável, e sob a ótica da “reabilitação” 

propõem saídas que estão longe de tocar na responsabilização de cada um por seu gozo. 

A prevalência de abordagens religiosas, que preconizam a segregação, a abstinência ou 

mesmo os grupos anônimos, por mais que busquem preservar os sujeitos da devastação 

que o consumo abusivo de drogas e álcool produz, não tocam nas questões do sujeito, e 

sim enfocam a substância. Como então a psicanálise pode intervir nesses casos? 

 

O lugar das instituições 

As instituições existem como uma resposta a fenômenos clínicos frente aos quais 

o social não sabe o que fazer. Toda sorte de sujeitos cabe em uma instituição: drogados, 

deprimidos, estranhos, loucos, marginalizados, não adaptados, problemáticos, moradores 

de rua. Estes são nomes usados para qualificar aqueles seres falantes que não 

conseguem viver “bem” na comunidade, que têm dificuldades em se apoiar nas leis do 

desejo, que não conseguem colocar-se como sujeitos responsáveis. Os sintomas que 

trazem geralmente são definidos como aquilo que tropeça, que não anda, que denuncia o 

esgotamento das categorias com as quais o mestre tenta pensar e classificar os mesmos. 

São sujeitos que chamam atenção pela inadaptação e que, de certa forma, possuem 

dificuldades para formalizar uma demanda, uma vez que ordinariamente são trazidos ou 

encaminhados por um Outro. Aqui nos interessa investigar o que impede um sujeito de 

fazer laço com os outros, quais os mecanismos psíquicos em jogo. Uma instituição que 

tem a clínica e o discurso analítico como arcabouços de sustentação, nos possibilita 

acolher o real ineliminável do gozo do ser falante, que está tão presente em seu excesso 

nos sujeitos “desinseridos”. 

A psicanálise não tem a pretensão de acabar com a desinserção ou mesmo inserir 

os excluídos, uma vez que entende o mal-estar como inerente à civilização, mas cabe a 

ela convocar e incitar um “saber-fazer” com isso. 

 

Conexão / Desconexão 
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Dessa maneira, não é proposta da psicanálise responder aos ideais de nossa 

época, responder com números, quantificação, resultados ou mesmo reforçar as 

identificações estabelecidas. A psicanálise deve estar à altura, contudo, de responder às 

questões clínicas, tais como as que os chamados “novos sintomas” colocam. 

Miller (2008) em “Rumo ao PIPOL 4” nos aponta que os psicanalistas “não fazem 

distinção entre a realidade psíquica e a realidade social”, segundo ele “a realidade 

psíquica é a realidade social, pois o que há no fundamento da realidade social é a 

linguagem”. A linguagem é entendida aqui como “a estrutura que emerge da língua que 

se fala sob o efeito da rotina do laço social. É a rotina do laço social que faz com que o 

significado preserve um sentido, o sentido que é dado pelo sentimento de cada um de 

„fazer parte de seu mundo, ou seja, de sua pequena família e do que a rodeia‟.” Assim os 

psicanalistas estão em “conexão direta com o social” acolhendo na grande maioria das 

vezes sujeitos que se encontram em situações subjetivas de desconexão social, nas quais 

ocorre a prevalência de uma pobreza simbólica, atuações, passagens ao ato. 

Miller nos convida a refletir sobre o tema “inserção/ des-inserção”, ao afirmar 

que: 

“o desejo de inserção é um desejo fundamental no ser falante. O ser falante deseja 

inserir-se. O que Lacan chamou discurso do Outro - e que imediatamente passou 
para a psicanálise como um esquema de comunicação, de intercâmbios de 
mensagens, de inversão de mensagem - diz que, nesse desejo o social é radical, é 
a raiz. Esse é o sentido do título de Freud „Psicologia das massas e análise do eu‟. 
Nele, Freud já diz que o social está constituído na relação analítica. E sabemos que 
um sujeito com um desejo de des-inserção é algo que pode chegar ao suicídio 
social e ao suicídio vital”. (MILLER, 2009:6) 

 
Miller cita frase de Lacan do Seminário XVII: “No discurso do mestre, o sujeito se 

encontra vinculado com todas as ilusões que isso comporta, com o significante mestre, 

ao passo que a inserção no gozo se deve ao saber”. (MILLER, 2009:6). Aponta que há 

dois matizes da inserção nesta frase que nos fazem refletir. Temos então, 

primeiramente, “... a inserção como identificação, ou seja, o sujeito se identifica com o 

S1 e, de certo modo, morre nessa identificação, faz-se representar por um significante 

rígido.” É como morrer para ser representado, no mesmo sentido que: “a palavra é a 

morte da coisa”. É a identificação. “Do outro lado, com a chegada de S2, há uma nova 

vida”, é como um renascimento do sujeito, e a “produção do objeto”. (MILLER, 2009:6) 

Na opinião de Miller, nessa frase Lacan distingue alienação e separação. “A alienação é a 

identificação”. Do outro lado é necessário S2, o significante do saber para fazer renascer 

o sujeito. “... desse modo, desprende-se do corpo o famoso objeto a. No texto „Posição 

do inconsciente‟ ao comentar a palavra separação, Lacan diz que o sujeito deseja ser 

„pars‟, ser parte, e que o desejo de ser parte, de pertencer a um todo, tem a ver com o 

objeto” (MILLER, 2009:6-7). 

Averiguamos assim, com o autor, que 

“... na clínica o ser parte, o pertencer, é importante para cada um. Quando o 
sujeito perde sua pertinência a um grupo, a uma associação, a uma hierarquia, a 
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um cargo no trabalho, a uma empresa, ainda que se queixe de suas condições de 
trabalho, essa perda acarreta regularmente efeitos patológicos, pois ela vai muito 
além do que perder dinheiro, status ou prestigio. Ela toca no íntimo do seu ser, 
toca no objeto a.” (MILLER, 2009:7). 

 
Nossa questão principal, portanto, é interrogar até que ponto ser um toxicômano 

pela via identificatória é uma forma de fazer laço social.  

Para ilustrar um pequeno fragmento caso clínico. Trata-se de uma paciente 

encaminhada para tratamento em um serviço especializado em álcool e outras drogas. 

Tinha seis internações em hospital psiquiátrico e outras seis passagens por um serviço de 

Saúde Mental, todas estas decorrentes de crises de agitação psicomotora e 

heteroagressividade. Muito inquieta, falante e agitada, traz como causa de seu 

sofrimento o uso do crack. Como “craqueira” que era, informava que não era preciso ter 

medo dela, que não iria agredir a analista que a acolheu. Recusava tratar-se em um 

lugar de “doidos” se referindo ao hospital e ao serviço de saúde mental. Em sua fala: “O 

serviço de Saúde Mental não é um lugar para mim”. A aposta e o consentimento de que 

havia um lugar para ela, do jeito que fosse possível, apontado pela “especialista” em 

álcool e drogas causam um apaziguamento. Tal intervenção permite a esse sujeito voltar 

e logo depois localizar seu problema: “São as crises de Obstinência”. 

Obstinência = Obsessão + vontade sem tamanho de usar o crack + abstinência. 

Rapidamente esse sujeito consegue abster-se da substância. O que surge no lugar 

do crack é a vontade sem medida de bater, agredir, “voar” nas pessoas e esganá-las. Em 

suas palavras: “Eu desenho que o outro me odeia. É uma linha imaginária, mas que não 

está em mim, é algo mais forte! Fico dividida. Uma voz fala para eu usar crack, outra diz 

que não preciso disso. Uma voz fala para eu espancar alguém, outra voz diz que também 

não preciso disso”. 

Na segunda entrevista traz sua mãe, na terceira uma “amiga”, na quarta sua 

chefe, através de um telefonema. Aos poucos vai desfilando, trazendo um a um de sua 

história. E é nesse limiar tênue que a psicanálise opera. Aqui cabe perguntar: por que 

atender uma psicótica em um serviço de atenção à toxicomania? Se formos operar na 

vertente da burocracia, talvez coubesse uma recusa, mas o que estava em jogo era um 

lugar possível de endereçamento para esse sujeito, por mais identificado que ele tivesse 

ao significante “craqueira”. 

 

Considerações práticas para se operar em uma instituição que se pauta pela a 

ética da psicanálise 

Os estudos de caso – como o acima mencionado – nos ensinam que alguns pontos 

no tratamento da toxicomania nas instituições devem ser considerados importantes 

orientadores. Dentre os vários aspectos destacaremos: 
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1) Temos uma série de desencontros dentro de uma instituição. Se atendermos a 

demanda de bem-estar, de direitos iguais para todos, de acesso irrestrito ao serviço e ao 

imperativo de “ter que fazer algo” para solucionar os problemas de um determinado 

sujeito, estaremos operando submetidos ao discurso do mestre.  

2) Sustentar o lugar de Outro barrado. Isso é muito diferente da posição adotada 

pelos locais que se colocam com o saber sobre o que é a toxicomania, com 

procedimentos, protocolos a serem seguidos e onde o Outro sabe o que um toxicômano 

deve fazer. Pensando em modelos diversos desde os grupos de autoajuda, passando 

pelas comunidades terapêuticas e o discurso médico, da medicina baseada em 

evidências, temos a égide do discurso universitário (S2) e do discurso do mestre (S1) 

agenciando o laço. 

3) Há uma impossibilidade estrutural de se atender às demandas. Embora Lacan 

(1998) aponte, em “A direção da cura e os princípios de seu poder”, que com sua oferta 

o analista cria a demanda, a questão em um segundo momento é de não atender a 

demanda tal como ela chega, sem lapidá-la. Isso vale também para a demanda do Outro 

social. 

4) Todas as instituições, para seu funcionamento, pautam-se por regras e 

normas. Em se tratando de uma instituição para tratamento de usuários de drogas e 

álcool, estas regras devem ser o menos rígidas possível, uma vez que podem ser 

cumpridas sem o menor comprometimento e de forma passiva por parte dos sujeitos, a 

regra pela regra. Em contraposição, muitas regras e normas podem levar a um confronto 

desgastante. Cabe aos técnicos da instituição se orientarem pelo desejo, pelo Real que se 

manifesta, não intervirem na vertente do supereu movidos por um ideal impossível. 

(MOLLEDA, 2009) 

5) Suportar a existência de uma lei que inclua a exceção. Por exemplo: Embora 

seja norma que os sujeitos não devam apresentar-se embriagados na instituição, nada 

impede que se receba e acolha alguém que chegue nesse estado. 

6) Manter a posição do analista, ou seja, colocar-se na posição de semblante de 

objeto. Para Hebe Tizio “o semblante, é para a psicanálise, um instrumento do qual 

temos de nos servir. (...) Implica em saber manter o vazio, e não se identificar com o 

semblante, mas fazê-lo funcionar”. A autora afirma que semblante e identificação não 

são a mesma coisa. Em uma das declinações que Lacan deu do termo semblante, ela nos 

lembra que ele joga com as palavras, na homofonia e coloca como sendo: “o que 

precipita algo relacionado com o ser”. Então temos o “fazer semblante de objeto sem sê-

lo para não se perder a idoneidade para tratar o gozo”. Lembrando que o fato de o 

analista fazer semblante de objeto se sustenta na presença, inclusive com o corpo. Ou 

seja, “é uma presença que se sustenta da falta de proporção sexual para ajudar, 

suportando esse buraco, a fim de que o analisante ponha em jogo seu modo de gozo. O 
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analista deve praticar, de maneira sempre renovada, para manter o vazio que permita ao 

analisante alojar sua particularidade”. (TIZIO, 2009:35-37). 

Mais uma vez aqui observamos a pertinência do último seminário de Miller 

(2008/2009), que remete à questão do gozo do analista que deve ser tratado em uma 

análise. Ele afirma que “Para ser semblante de objeto „a‟ é preciso ter condições, é 

preciso saber dar o consentimento à posição de objeto”. 

7) O convite aqui é Desinserir cada sujeito de seu Gozo em oposição à Inserção 

Social. Não trabalhamos na vertente de operar uma pedagogia que vise a adequar o 

sujeito àquilo que a sociedade espera dele: o trabalho, a família, e até mesmo a 

sexualidade. “Des-inserir” o sujeito de seu gozo implica algo que toca o ato analítico, não 

é “fazer para o sujeito”, mas consiste em autorizar o “fazer do sujeito” tal como Miller 

assinala em seu Seminário “Coisas de Fineza em Psicanálise”. Aos psicanalistas cabe 

restituir a dignidade do significante, desintoxicar o significante droga. Implica operar um 

corte no discurso repetitivo, monótono, do alcoolista e toxicômano, que com a substância 

tentam recobrir o que é da ordem da falta. Liberar a palavra. 

8) Colocar em operação o desejo do analista, entendendo aqui que esse não é que 

o sujeito pare de beber ou de se drogar. É o analista se abster de querer o bem para o 

sujeito, seja lá o que isso for. Estamos longe de nos conformar com essa modalidade de 

gozo, mas trata-se aqui de tentar extrair o que há de mais singular do sujeito. O desejo 

do analista possibilita ao sujeito isolar o que é de seu e que vinha até então sendo 

encoberto pela categoria toxicômano. 

9) Operar fazendo uma redução. Seria a tentativa de fazer uma separação do 

sujeito do S1 ao qual se apresentava colado, de forma a apreender o gozo que extraía no 

uso desse significante. É possível perceber que com a queda deste S1, outros nomes e 

novos sintomas irrompem. 

 

À guisa de conclusão 

Retomando as três questões levantadas no início deste texto, concluímos, não de 

maneira fechada que, por mais segregado e solitário que o sujeito toxicômano esteja em 

seu gozo, observa-se que de uma forma ou de outra, ele faz laço social. O gozo, 

contrariamente ao desejo, é um ponto fixo. Não é uma função móvel, é a função imóvel 

da libido. Cabe à psicanálise provocar o movimento disto que está estagnado, 

possibilitando então novas formas de enlaçamento. 
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