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RESUMO 

A toxicomania é um problema complexo que necessita de uma perspectiva ampla para ser compreendida. 
Direcionar o olhar apenas à substância torna a discussão vaga e inconsistente, sendo imprescindível que as 
análises sobre a adição sejam feitas também a partir do sujeito, suas representações simbólicas, 
estruturantes, culturais e sociais. O objetivo do estudo foi compreender a toxicomania a partir de sua 
relação com a constituição e psicodinâmica do sujeito. Diante disso, buscou-se realizar um estudo de caso 
de adição em uma mulher de 23 anos, internada em instituição de reabilitação para descontinuação do uso 
de cocaína, álcool e maconha. O caso foi interpretado à luz da teoria psicanalítica freudiana, partindo de 
informações coletadas em entrevista semiestruturada acerca da história de vida de Laura, nome fictício pelo 
qual nos referiremos ao sujeito deste estudo. Observa-se presença marcante de sentimentos de abandono 
e desamparo contribuindo para a drogadição. A discussão partiu dos pressupostos psicanalíticos sobre 
pulsão de morte, rompimento de vínculo, traumas, sofrimento simbólico e gozo fálico. Este estudo se 
organizou em quatro etapas para a coleta de dados e produção do material, sendo composto pela 
entrevista, organização do material coletado, levantamento bibliográfico e análises dos conteúdos 
emergentes durante a pesquisa-escuta, objetivando compreender a psicodinâmica envolvida em casos de 
adição e sua relação com o histórico de abandono e desamparo.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Drogadição; Psicanálise; Psicologia; Vínculos. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Para melhor compreender a problemática das drogas, é necessário partir da 

concepção de que cada ser humano é, além de um indivíduo, um sujeito lotado em um 
espaço determinado na história, política e na cultura. Os constantes discursos e políticas 
antidrogas trazem um debate limitado sobre a questão da dependência química, tomando 
um caminho moralista, restringindo o ser humano a verdades estáticas e absolutas que 
trabalham em prol de dissolver a noção do usuário como pessoa, para transformá-lo em 
uma ameaça a ordem pública. Por ser tão complexo, é imprescindível que o uso de 
drogas seja compreendido, a priori, como um fenômeno social, uma vez que as drogas 
assumiram papeis sociais diferentes ao longo da história (TORRES E ECKER, 2017). 

O uso e abuso de drogas na sociedade ocidental possui nuances próprias, mais 
especificamente no que diz respeito a motivação dos sujeitos para buscá-la como recurso. 
No período entre as décadas de 1950 e 1970, as drogas faziam parte de um contexto de 
descobertas acerca de um novo mundo. Essa modalidade de uso se compara a primeira 
metade do século XIX onde artistas, como poetas e escritores, utilizavam-se das drogas 
para uma experiência de expansão de limites sensoriais, buscando novos caminhos para 
sua inspiração artística. Se nesse período as drogas participavam das vidas das pessoas 
pela busca de encantamento, é justamente pelo desencantamento do mundo que os 
indivíduos passaram a recorrer a elas a partir da década de 1980. A experiência das 
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drogas como conhecemos na atualidade, portanto, tem seu marco nesse período 
(BIRMAN, 2014). 
 Analisada a partir do comportamento de consumo na economia capitalista, a droga 
aparece como um gadget a ser consumida pelo indivíduo cada vez em maiores 
quantidades. Temos aqui, portanto, dois modos de uso de drogas visíveis na 
contemporaneidade, não necessariamente antagônicos: enquanto um modo de uso 
baseia-se na cultura capitalista e o desejo pela droga como objeto de consumo instituído 
na cultura que objetiva o gozo por ideais fálicos e sociais – “uso recreativo” –, 
encontramos também comportamentos de dependência que rompem com a lógica desse 
gozo (RIBEIRO, 2009). 
 Trazendo a discussão do uso de drogas para a esfera individual, é importante 
pensar sobre o significado do uso e da substância para cada indivíduo. Precisa-se 
questionar por que a dependência química acontece com algumas pessoas e com outras 
não. Quais os mecanismos e dinâmicas que levam uma pessoa a recorrer 
compulsivamente às substâncias químicas enquanto outras não parecem ser afetadas 
pelo entorpecente em si? (TORRES E ECKER, 2017). 
 Uma pesquisa de Alberti, Inem e Rangel (2003) citada por Lima (2014) indica que 
algumas pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas por anos afirmam que a 
droga não ocupa lugar de destaque em suas vidas, não se considerando adictos. Outros 
indivíduos, contudo, utilizando essas substâncias com frequência e por período 
semelhante aos primeiros, mas se reconhecem como dependentes químicos, em 
decorrência da larga escala de devastação que o uso das substâncias provocou em suas 
vidas. 
 O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) considera 
como critérios diagnósticos para transtornos do uso de substâncias o sofrimento 
clinicamente significativo que pode se manifestar por meio de tolerância e uso progressivo 
de substâncias psicoativas pela redução do efeito, provocado pelo uso contínuo; 
síndrome de abstinência; desejo persistente de uso e dificuldades em reduzir ou controlar 
seu consumo; uso de grandes quantidades e/ou por longo período de tempo; investimento 
significativo de tempo em atividades que envolvam o uso dessa(s) substância(s) ou na 
reparação de suas consequências; e, por fim, envolvimento em problemas legais 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 
 Para a Psicanálise, a diferença entre o uso e o abuso de substâncias se dá pela 
compreensão da modalidade de gozo experimentada e suportada pelos indivíduos que 
recorrem as drogas (RIBEIRO, 2009).  
  Analisando a partir desse contexto, a substância assume papel secundário, 
compreendendo-se que o vício parte de fatores estruturantes do psiquismo de uma 
pessoa, não da substância por si só. “[…] não são as drogas que fazem o dito 
‘toxicômano’ e sim ‘é o toxicômano que faz a droga” (FREDA, 1993, p. 2 apud RIBEIRO, 
2009). Não há, portanto, uma única razão para um indivíduo recorrer ao abuso de drogas, 
mas esse ato surge como uma resposta, seja ao mal estar social, seja ao seu próprio mal 
estar psíquico ou ainda à regulações fisiológicas de nosso organismo – sendo, muitas 
vezes, resultado da interação entre essas esferas. Em psicanálise, verifica-se que o ato 
de intoxicar-se pode surgir como uma busca por satisfação impulsionada pelo princípio do 
prazer ou como uma forma de se consolar frente ao fracasso da neurose em satisfazer-se 
(RIBEIRO, 2009). 
 Buscou-se, portanto, como objetivo geral, realizar um estudo de caso baseado na 
história de vida de uma adicta em tratamento, a partir da abordagem psicanalítica, a fim 
de compreender a psicodinâmica envolvida em casos de adição e sua relação com o 
histórico de abandono e desamparo experimentado pelo sujeito. A partir disso, os 
objetivos seguintes foram compreender a dinâmica da toxicomania à luz da psicanálise e 
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buscar explicar a maneira como a angústia de não-vinculação interfere nos mecanismos 
de proteção psíquicos e comportamentos adictos. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Este artigo decorre de um estudo realizado em um projeto de iniciação científica da 

Universidade de Maringá, financiada pelo PIBIC/Unicesumar, aprovada pelo Comitê de 
Ética sob o protocolo CAAE 08458818.9.0000.5539 da Plataforma Brasil. A participação 
neste estudo foi voluntária e o uso dos dados autorizados pela entrevistada, por meio da 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Para este estudo de caso adotou-se como critério de seleção o gênero feminino, 
idade acima de 18 anos, tempo de adição superior a dois anos e estar em tratamento 
para dependência química. Sendo assim, a participante deste trabalho é Laura, uma 
mulher em tratamento para descontinuação do uso de substâncias químicas de 23 anos e 
cuja toxicomania é vivenciada há quatro anos. Vale ressaltar que se adotou um nome 
fictício, além da distorção de algumas informações para fins de sigilo e confidencialidade. 

Como ferramenta de coleta de dados tomou-se a entrevista semiestruturada, na 
qual se especificam as áreas a serem exploradas por meio de um roteiro de perguntas, 
mas mantém a liberdade do pesquisador para não realizar alguma pergunta e/ou realizar 
outras não previstas, cujo interesse surja no decorrer da entrevista (GIL, 2002). Esta 
entrevista foi composta por doze perguntas que abordaram questões acerca da história de 
vida da participante, o início do abuso das substâncias psicoativas e sua experiência com 
a dependência química, além de serem observados os aspectos emocionais do sujeito ao 
fazer este relato.  

A entrevista foi realizada na instituição onde Laura está internada, realizando 
tratamento para descontinuação do uso de substâncias químicas. Teve duração de 48 
minutos, sendo gravada, transcrita, analisada qualitativamente e interpretada à luz da 
teoria psicanalítica, cujo método pressupõe que se adote  

 
um estado de suspensão teórica, permitindo que as interpretações sejam sempre 
sugeridas pelos próprios acontecimentos clínicos e tecidas cuidadosamente ao 
longo da escuta [...]. Portanto, interpretar constitui uma tarefa quase impossível de 
evocar e criar sentido para o que, originalmente, é singular, inominável (NETO, 
2006, p 284). 
 

Por fim, para a discussão das compreensões acerca deste estudo de caso, foi 
realizado levantamento bibliográfico nas obras clássicas freudianas para fundamentação 
do pensamento psicanalítico, assim como utilização de artigos disponibilizados em bases 
de dados como Scielo, PEPSIC e Google Acadêmico. Os artigos utilizados foram 
escolhidos pela classificação das revistas científicas onde foram publicados – dados 
consultados na Plataforma Sucupira, ferramenta disponibilizada para pesquisa de 
periódicos disponível em https://sucupira.capes.gov.br/ – sendo todos os artigos 
selecionados de revistas com Qualis entre A2 e B2 em Psicologia. Além disso utilizaram-
se livros e manuais para complemento da fundamentação desse estudo. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
3.1 LAURA 

 
A jovem tem 23 anos de idade e encontra-se em processo de descontinuação da 

dependência química pelo uso abusivo de álcool, maconha e cocaína. Laura foi adotada 
aos seis meses de idade por uma família composta por mãe e dois irmãos, já adultos, 
com aproximadamente vinte anos de diferença da menina. A jovem narra que sua adoção 
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decorreu de um pedido da irmã adotiva, que em estado depressivo após a morte de seu 
pai, pedia à mãe uma criança para cuidar. Antes da adoção de Laura, cinco meninos já 
haviam passado pela família, os quais não foram adotados, pois a irmã desejava uma 
menina. A adoção nunca foi um segredo para a família nem para Laura: “Eu sempre 
soube, desde criança, nunca me esconderam e sempre me deixaram alerta sobre de 
onde eu vim, como eu vim, porque eu vim, porque me adotaram” (SIC). Laura era a única 
criança no hospital sem mãe e era alimentada com doações de leite materno das outras 
mães que se mobilizavam para ajudar, pois o hospital estava indo à falência. Quando foi 
adotada estava muito doente, com quadro de anemia, bronquite e possível icterícia, e 
com perspectiva de vida de poucos dias. O tio dizia que “não valia gastar dinheiro 
nenhum, médico nenhum” (SIC).  

Em sua infância, Laura recebeu o carinho da mãe e tinham uma condição 
financeira melhor do que os irmãos tiveram em suas infâncias. A mãe possui uma loja e 
está debilitada em sua saúde por complicações da diabetes. Para Laura, a mãe é um 
exemplo de mulher “guerreira” (SIC). Mesmo assim, afirma ter mais carinho e amor pelos 
irmãos: “Eu falo que daria a minha vida pelos meus irmãos, mas não pela minha mãe” 
(SIC). Um episódio marcante da vida de Laura foi que, quando criança, viu a irmã, que 
sofre de transtorno bipolar, em um episódio de surto, ser contida em uma camisa de força 
e levada por sete homens ao hospital psiquiátrico.  

Aos 18 anos, próximo às festas de final de ano, Laura assumiu sua sexualidade 
homoafetiva para a mãe, que não a aceitou e a expulsou de casa. Ainda hoje diz que 
carrega esse momento com mágoa. A partir dessa ruptura no relacionamento entre elas, 
a moça relata que começou a usar drogas com frequência. Durante o ano novo começou 
a usar a cocaína e, a partir disso, gastava todo o seu salário – cerca de R$1500 mensais 
– em drogas e bebidas. Na ocasião do primeiro uso, na referida festa de virada de ano, 
Laura havia bebido e fumado maconha, ficando sonolenta e com vontade de dormir. Com 
a cocaína, ela relatou que conseguia ficar na festa a noite toda e na manhã seguinte sem 
precisar ir embora: “Aí eu comecei. A vontade de ir embora não veio e eu acabei 
gostando, porque aí eu falei ‘Eu posso curtir mais. Eu posso beber mais. Eu vou aguentar 
beber mais que os outros’” (SIC). 

Houve, depois de algum tempo, uma tentativa do irmão em deixá-la sóbria, o que 
foi possível por 40 dias, mas após isso, morando sozinha, Laura voltou ao uso da cocaína 
e começou a traficar. A segunda tentativa de desintoxicação foi durante seis meses após 
a morte da tia, quando voltou para sua cidade para cuidar da avó. Permaneceu lá de 
junho a dezembro, até conhecer uma mulher, ex-dependente química, sóbria há 7 anos, 
que se tornou sua esposa. Ficaram juntas por um ano e três meses. Durante esse 
período, Laura não fez uso de cocaína. Entretanto, quando houve o término desse 
relacionamento, Laura retornou ao uso da droga de forma intensa. “Num mês eu perdi 30 
quilos, eu pesava 120  quilos e num mês eu fui pra 80. Num estalo e eu fiquei 30 dias sem 
dormir, virada, cheirando, usando cocaína, indo pra festa, bebendo. Os 15 primeiros dias 
eu fiquei usando droga, mas trancada no meu quarto, até que uma amiga minha chegou e 
arrombou a porta do meu quarto e me tirou lá de dentro. Não me deixou, se não eu tinha 
me matado lá dentro” (SIC). Elas reataram o relacionamento durante um mês, durante o 
qual Laura não fez uso da cocaína, recaindo após novo e definitivo término. Essa nova 
recaída durou 2 meses. A terceira tentativa de descontinuação durou 4 meses, enquanto 
estava na casa da mãe. Durante esse período não houve uso de cocaína, mas a família 
descobriu que Laura ainda fumava maconha e ela saiu de casa. Nesse período retomou o 
uso, consumindo cocaína compulsivamente, além de utilizar outras drogas e traficar, até 
ser internada com um início de overdose. 

Depois dessa experiência, Laura procurou a ajuda dos irmãos, pois percebeu que 
não conseguiria parar com o uso de substâncias sozinha. Até o momento de sua 
internação, a jovem ficou na casa da irmã sob ordens para não sair de casa em nenhuma 
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circunstância. Apesar de haver possibilidade de uso mesmo nessas condições, Laura 
contou não ter o feito por sentir necessidade de mudança, por reconhecer os esforços dos 
irmãos, que pagaram suas dívidas com traficantes, buscaram internação e procuraram 
local para tirá-la de lugares de exposição a drogas, e pelo irmão ter dado a ela um 
ultimato: escolher entre a internação, a cadeia ou o retorno a família biológica. 

Laura tem desejo de estudar para ser socorrista do SAMU para ajudar as pessoas 
e salvar vidas. Seu sonho de criança era ser médica e trabalhar no programa Médicos 
sem Fronteiras na África. Para ela, sua vida poderia ser diferente caso tivesse conseguido 
fazer uma faculdade. Foi aprovada em Psicologia e ganhou bolsa parcial pela nota do 
ENEM, mas “minha mãe não quis pagar o restante da faculdade. Ela não quis pagar, aí 
eu não fiz. Não entrei” (SIC). Teve outra oportunidade quando ganhou desconto na 
mensalidade de um cursinho pré-vestibular de um colégio particular da cidade, para 
preparar-se para tentar o processo seletivo de uma universidade estadual. Relata que 
concluiu todo o processo, mas perdeu a data de inscrição do vestibular, desistindo da 
educação universitária e retornando ao uso da maconha, usando, neste período, cerca de 
12 cigarros por dia. Hoje, durante seu tratamento, Laura diz que precisa trabalhar a área 
da espiritualidade por precisar de paz de espírito. Relata ter perdido a fé, ter perdido o 
amor quando se separou e, por fim, desistido da esperança. 
 
3.2 ABANDONOS, ANGÚSTIA E DEPENDÊNCIA 

 
“Quando você foi embora / Fez-se noite em meu viver / Forte eu sou, mas não tem jeito / 
Hoje eu tenho que chorar / Minha casa não é minha / E nem é meu este lugar / Estou só e 
não resisto / Muito tenho pra falar” (NASCIMENTO E BRANT, 1967). 

 
A música Travessia, interpretada por Milton Nascimento, traz elementos que 

convergem com a história de vida de Laura. As sucessivas situações de abandono e 
rejeição deixaram-na em um estado de desamparo frente aos ataques internos e externos 
como lembretes da situação de desamparo em que se encontrou nos primeiros meses de 
vida, em sua longa e fria noite. Nada mais restava a ela em sua condição de bebê a não 
ser o choro pela dor provocada pela perda, simbolizado na vida adulta por meio do ato de 
intoxicar-se. O seio, ausente simbólica e literalmente, não foi capaz de suprir as 
necessidades pulsionais dessa criança, abandonada à própria sorte sem condições 
físicas ou psíquicas de satisfazer-se ou sobreviver por si só. “Forte sou, mas não tem 
jeito. Hoje eu tenho que chorar”. 

Os estudos de Tustin (1986) apud Zimerman (2004) foram de grande contribuição 
para a compreensão da psicodinâmica envolvida em casos de autismo e também de 
perversões, adições, transtornos alimentares, entre outros. Segundo o autor, a separação 
materno-filial, compreendidos pela criança através de sensações corporais e traduzidas 
em experiências psicológicas, bem como a falha na função de “útero mental” prejudicam o 
nascimento psicológico dessa criança, fazendo com que não se desenvolva o sentimento 
de unidade entre o bebê e a mãe. Desamparada e abandonada, essa criança cria, 
mediante mecanismos protetivos e compensatórios, uma parte autista da personalidade 
onde é mantida uma auto-sensualidade e constrói-se uma barreira à realidade. 

Essas lacunas entre o bebê e a mãe são chamadas pelo autor de “buracos 
negros”, marcados no psiquismo desse indivíduo. Posteriormente, situações que possuam 
elementos comuns a esse trauma original podem atuar como ataques e invasões ao 
psiquismo por evocarem representações simbólicas que remetam a esse desamparo. 
Esse trauma pode se apresentar na vida da pessoa pelo medo da perda do amor das 
pessoas significativas em sua vida (ZIMERMAN, 2004). O distanciamento entre o bebê e 
a mãe passa por um processo complexo até que se transforme em dor pela perda do 
objeto especificamente, sendo causador de ansiedade por colocar um alerta de perigo em 
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situações de surgimentos de necessidades que poderiam ser satisfeitas por essa figura 
materna ausente (FREUD, 1926/1986). 

As situações posteriores de ruptura em relacionamentos com grande investimento 
afetivo foram seguidas de reincidência no uso de substâncias psicoativas de forma cada 
vez mais intensa. A cada frustração, o sentimento de abandono fazia com que Laura 
revivesse a situação de desamparo insustentável para um psiquismo tão fragilizado. Ao 
ser expulsa de casa pela mãe que a adotou, Laura voltou a se sentir como aquele bebê 
indefeso e desamparado, necessitando de meios de afastar-se da realidade de 
impossibilidade de satisfação que vivenciava. O mesmo aconteceu com suas duas 
separações e as frustrações com o desejo de cursar o ensino superior.  

A adição pode ser compreendida como uma formação substitutiva à adição 
primária, ou seja, um direcionamento da pulsão sexual em substituição a atividade 
masturbatória. A estruturação psíquica no autoerotismo mediante a fantasia e formação 
de sintoma segue um processo em três tempos: primeiramente, há a busca por obter 
prazer autoerótico por meio da masturbação. Segue-se a força do recalcamento sobre 
essa pulsão. Por fim, o autoerotismo funde-se a fantasia, ocorrendo a formação do 
sintoma adicto. É apenas, então, após o recalcamento que a atividade masturbatória 
passa a se unir a fantasia do indivíduo, sendo o sintoma uma formação substituta ao 
prazer autoerótico (LIMA, 2014). 

Percebe-se que o uso intenso da cocaína surge em um contexto de busca por 
satisfazer-se sem olhar para a própria realidade. “Essa casa não é minha, nem é meu 
este lugar”. Em uma festa, poderia aproveitar a companhia das pessoas e obter até certa 
admiração – era capaz de beber mais que todos, ficar mais tempo que os outros. Essa 
satisfação parcial que o abuso de substâncias proporcionava também fazia com que ela 
não precisasse sentir vontade de voltar para casa. Afinal, para onde Laura voltaria se 
perdera o espaço que antes era seu? Os momentos em que se sentia acolhida 
proporcionavam a ela um sentimento de segurança suficiente para que não fosse 
necessário fazer uso da cocaína; entretanto, ao deparar-se com a possibilidade da perca 
do amor do objeto, Laura se desorganizava e necessitava do suporte efêmero oferecido 
pela droga. 
 

3.3 PULSÃO DE MORTE: TENTATIVAS DE ANIQUILAÇÃO DO EU 

 
“Solto a voz nas estradas/ Já não quero parar / Meu caminho é de pedra / Como posso 
sonhar / Sonho feito de brisa / Vento vem terminar / Vou fechar o meu pranto / Vou querer 
me matar” (NASCIMENTO E BRANT, 1967). 
 

Observa-se no psiquismo a existência de uma força antagônica ao princípio do 
prazer, denominado por Freud de pulsão de morte. Essa se verifica a partir de fenômenos 
como a compulsão à repetição, onde, sem nenhum ganho ou satisfação, repetem-se 
experiências desprazerosas para o indivíduo (FREUD, 1920/1986). Essa pulsão, portanto, 
se refere à potencialidade destrutiva de cada um que visa o retorno a um estado 
inorgânico como o ápice da constância: 
 

Ademais, é possível especificar esse objetivo final de todo o esforço orgânico. 
Estaria em contradição à natureza conservadora dos instintos que o objetivo da 
vida fosse um estado de coisas que jamais houvesse sido atingido. Pelo contrário, 
ele deve ser um estado de coisas antigo, um estado inicial de que a entidade viva, 
numa ou noutra ocasião, se afastou e ao qual se esforça por retornar através dos 
tortuosos caminhos ao longo dos quais seu desenvolvimento conduz. Se 
tomarmos como verdade que não conhece exceção o fato de tudo o que vive 
morrer por razões internas, tornar-se mais uma vez inorgânico, seremos então 
compelidos a dizer que ‘o objetivo de toda vida é a morte’, e, voltando o olhar para 
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trás, que ‘as coisas inanimadas existiram antes das vivas’ (FREUD, 1930/1986, p. 
48) 

 
O impulso dos indivíduos por intoxicar-se é justificado por Freud a partir da 

compreensão de que o que denominamos felicidade é uma manifestação episódica de 
satisfação de necessidades represadas em alto grau. Quando o indivíduo, seguindo o 
programa do princípio do prazer, prolonga essa sensação de satisfação, o que consegue 
alcançar é um prazer tênue, por não haver o contraste acentuado entre o prazer e o 
desprazer. A infelicidade gerada pela vida, portanto, leva o indivíduo a buscar métodos 
para buscar satisfazer-se, colocando o prazer, muitas vezes, acima do cuidado: “Uma 
satisfação irrestrita de todas as necessidades apresenta-se-nos como o método mais 
tentador de conduzir nossas vidas; isso, porém, significa colocar o gozo antes da cautela, 
acarretando logo o seu próprio castigo” (FREUD, 1930/1986, p. 85). 

 
O mais grosseiro, embora também o mais eficaz, desses métodos de influência é 
o químico: a intoxicação. Não creio que alguém compreenda inteiramente o seu 
mecanismo; é fato, porém, que existem substâncias estranhas, as quais, quando 
presentes no sangue ou nos tecidos, provocam em nós, diretamente, sensações 
prazerosas, alterando, também, tanto as condições que dirigem nossa 
sensibilidade, que nos tornamos incapazes de receber impulsos desagradáveis 
(FREUD, 1930/1986, p. 86). 

 
No período de uso intenso das drogas, Laura mostrava-se desenfreada, voraz em 

tentar, a todo custo, satisfazer-se e destruir-se. “Já não quero parar. Meu caminho é de 
pedra, como posso sonhar?”. O comportamento destrutivo de Laura aparece como uma 
forma de simbolizar sua própria desesperança. Na ausência de fé, esperança e amor, 
como ela própria descreve sua situação, a autopreservação não tinha espaço. Para quê 
preservar-se? Seus impulsos conduziam de forma repetitiva e violenta para uma 
aniquilação do corpo, do Eu e da dor.  

As várias tentativas de autodestruição quase obtiveram sucesso frente ao o 
princípio de overdose. “Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar”. Em todas as 
situações, entretanto, repetia-se a dor do desamparo e a incapacidade de suprir-se. Seria 
correto afirmar que tais sentimentos despertariam em Laura o sentimento de morte 
psíquica no sentido de morte do afeto? Nota-se em seu padrão de se relacionar consigo, 
com o mundo, com o outro e com as substâncias psicoativas, que as frustrações são para 
ela obstáculos intransponíveis entre desejado e desejante. Mesmo situações como perder 
o prazo para a inscrição do processo seletivo da universidade tiveram peso determinante 
sobre sua perspectiva de futuro.  

Enquanto muitos estudiosos consideram o fenômeno da toxicomania como uma 
inflação narcísica, a visão psicanalítica torna possível afirmar que os sintomas atuais, 
destacando-se aqui o abuso de substâncias químicas, apontam para uma tentativa de 
degradação e morte do Eu, caracterizando-se como um gozo mortífero que leva, muitas 
vezes – como em casos de overdoses – ao triunfo da pulsão de morte em relação ao 
narcisismo (RIBEIRO, 2009). 

É importante compreender também a face sádica por trás do comportamento de 
intoxicação. O uso de substâncias provém do desejo por um gozo fálico e busca se 
concretizar pela imposição de seu poder sobre o outro, independente do que desperte ou 
provoque nele. Essa busca por satisfação é considerada fálica por ser fundamentada em 
uma ação, mesmo que destrutiva, e a recusa da posição de passividade. Mediante ao ato, 
o indivíduo se impõe. Isso diz respeito ao denominado por Freud (1905/1986) apud 
Birman (2014) de Pulsão de Domínio. Amparados pelo viés do pensamento psicanalítico, 
pode-se compreender a compulsão como uma forma desesperada de buscar a 
elaboração de uma experiência traumática (Birman, 2014). A adição corresponderia, 
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portanto, as tentativas de elaborar sua própria limitação e fragilidade frente a perca do 
objeto. Em um mecanismo compensatório, Laura procurava afirmar seu domínio fálico 
sobre o gozo, uma vez que o seio que deveria satisfazê-la era hostil e incapaz de prover e 
gratificá-la, impedindo que se encontre vulnerável em relação a ele novamente. 

Uma das características principais das toxicomanias é sua incapacidade de 
estabelecimento de vinculação social. Atribui-se isso ao discurso capitalista da não 
promoção de laços interpessoais, oferecendo ao indivíduo através do consumo uma 
ilusão do estado de completude (RIBEIRO, 2009). 
 

Cada sujeito encontra no uso da droga uma relação muito particular com seu gozo 
e com o Outro, e isso não se universaliza, não funciona conforme as leis que – 
estas sim – precisam ser universalizantes… há um impossível entre a política 
universalizante e uma clínica do sujeito, ou seja, um não compreende o outro [...] 
(BASTOS E ALBERTI, 2018, p. 219). 

  
 A busca por estar completa, o estado homeostático tão ansiado, encontrava no 
outro sua impossibilidade. Ao recorrer ao abuso de substâncias psicoativas, Laura 
procurava o retorno ao estado de completude ofertado no útero materno. Os momentos 
em que, por vontade própria, afastou-se de seus familiares, buscou esse estado em 
drogas por não conseguir encontrar na instabilidade das pessoas de seu convívio. 
 
4 CONCLUSÃO 

 
 Por meio do estudo de caso aqui proposto, foi possível observar elementos da 
história de vida e adição de Laura, que puderam ser compreendidos à luz da teoria 
psicanalítica. As repetidas situações de rupturas de vínculos, vivenciadas por ela como a 
dor da perca do objeto primário, influenciaram diretamente sua relação com as 
substâncias psicoativas, contribuindo para a compulsão e o vicio.  
 Verificou-se também que questões sociais, orgânicas e psíquicas interagem entre 
si e contribuem para que o uso de uma substância ganhe o status de toxicomania, uma 
vez que as formas de simbolização do sofrimento psíquico são diferentes nos indivíduos e 
um mesmo fator pode, muitas vezes, possuir significados diferentes e conduzir a 
caminhos e possibilidades distintos. Em casos como o de Laura, é imprescindível que 
questões relacionadas a essa vinculação e desamparo sejam elaborados e trabalhados 
para que se logre êxito no tratamento da dependência química.  
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