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Resumo 

 
Para entendimento da problemática das drogas como solução, trabalharemos, nesse texto, 

entorno dos conceitos do inconsciente estruturado como linguagem, as operações de alienação 

e separação como reconstrução do Outro e do laço social para além das drogas, além de 

fazermos um percurso pelas formulas quânticas de sexuação aos nós borromeanos e retorno e 

finalmente, para concluir, nos utilizaremos dos discursos propostos por Lacan no seminário 

“O avesso da psicanálise”, incluindo o discurso do capitalista e o discurso do mestre 

hipermoderno, conferencia proferida por Jacques-Alain Miller no IV Congresso da AMP em 

Comandatuba em 2004, para apontar o tratamento possível das toxicomanias e o lugar 

possível do analista. 
 

Palavras-chave: Toxicomanias. Psicanálise. Alienação e Separação. 

 

Abstract 

 

To understand the problem of drug-addiction as a solution, we will work in this text 

surrounding the concepts of the unconscious  structured like language,  the operations of 

alienation and separation such as a reconstruction of the Other and the social bond beyond the 

addition to the drugs, also we will write a path through sexuation formulas to the Borromean 

topology  and return and finally, in conclusion, we will use in the discourses proposed by 

Lacan in the seminar 17 – “The reversal  of Psychoanalysis," including the capitalist discourse 

and the discourse of the hypermodern civilization, conference pronounced  by Jacques-Alain 

Miller in IV Congress of the WAP in Comandatuba in 2004 to point out the possible 

treatment of drug addiction and the possible place of the analyst. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A clínica das toxicomanias no campo da neurose, não evidencia, pelo menos de entrada, a 

relação recalque/sintoma, dificultando um diagnóstico diferencial do usuário de drogas, numa 

clínica estrutural. Esse novo sintoma acarreta, para os analistas, além de significativas 

dificuldades no diagnóstico diferencial, uma resistência ao tratamento como efeito de uma 

falta de demanda e a dificuldade de estabelecimento da relação transferencial.  

Como a toxicomania é um fenômeno que deixa em suspenso o sintoma analítico na medida 

em que a droga opera um curto-circuito pulsional, produzindo uma ruptura com os 

semblantes, há que se buscar um endereçamento ao Outro e ao mesmo tempo uma 

reconstrução desse Outro, para que se localize o lugar e a função da droga na constituição da 

história do sujeito, tarefa nem sempre fácil, às vezes quase arqueológica. 

A droga como solução é uma ruptura do casamento do corpo com o gozo fálico, bem como a 

ruptura com a fantasia e suas particularidades
1
. Segundo Laurent, isso pode acontecer 

inclusive sem a foraclusão do Nome-do-Pai.  

A crise contemporânea das identificações leva o sujeito a buscar outras referências para dar 

conta da sua forma de existir no mundo. Sem a produção de sintomas que obedeçam às leis do 

inconsciente, resta ao sujeito sair para a cena do mundo e se utilizar dos objetos produzidos 

pelo saber da ciência e apropriado pelo discurso do capitalista, como uma referência para 

suportar sua existência, como meio de gozo e como tentativa de laço social. Todavia, o 

toxicômano ao fazer uma parceria única com o objeto-droga, tenta, de maneira radical, se 

livrar dos efeitos da castração. Esse modo de se relacionar com mundo favorece as patologias 

do ato, pelo empobrecimento da mediação simbólica, ou ainda, o fracasso na elaboração pela 

via da fala de um discurso que sustente o laço social, sem a assunção da responsabilidade 

pelas consequências desse modo de gozo.  

Sabe-se que esse gozo sustenta um sintoma sem decifração, que elide o sujeito do campo do 

Outro, promovendo uma satisfação que guarda uma estreita relação com a pulsão de morte. 

A aposta psicanalítica é no sentido de fazer surgir um sujeito com seu modo singular de gozo, 

aquilo que dá pulsão não retorna nem se modifica, é irredutível, mas que, apesar disso, é 

possível encontrar um modo que torne ‘uma vida’ mais qualificada a partir disso.  
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Para tanto, trabalharemos, nesse texto, entorno dos conceitos do inconsciente estruturado 

como uma linguagem, as operações de alienação e separação como reconstrução desse Outro 

e do laço social para além das drogas. 

Para entendimento da problemática das drogas como solução, faremos um percurso pelas 

formulas quânticas de sexuação aos nós borromeanos e retorno e finalmente, para concluir, 

nos utilizaremos dos discursos propostos por Lacan no seminário “O avesso da psicanálise”, 

incluindo o discurso do capitalista e o discurso do mestre moderno, conferencia proferida por 

Jacques-Alain Miller no IV Congresso da AMP em Comandatuba em 2004 , para apontar o 

tratamento possível das toxicomanias e o lugar possível do analista. 
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2 A RECONSTRUÇÃO DO OUTRO E DO FANTASMA 

Na contemporaneidade, o discurso capitalista evidencia um empuxo ao gozo e ao consumo 

dos objetos, principalmente às drogas. O Outro não consegue mais promover uma regulação 

fálica que imponha limite ao transbordamento desse gozo que impede a circulação do desejo. 

Dessa maneira a droga ganha lugar de destaque tanto na economia de mercado quanto na 

economia psíquica do sujeito. Esta proporciona ao sujeito um sentimento de onipotência, já 

que ele pode prescindir do Outro para se satisfazer.  

O nosso interrogante é: se a toxicomania leva o sujeito a um gozo autístico, como fazer surgir 

o Outro se “Há UM”? Como fazer surgir o sujeito no campo do Outro e estabelecer um 

tratamento possível, levando-se em conta que a toxicomania elide o sujeito do campo do 

Outro, o Outro do significante, referente ao campo da linguagem e o lugar da palavra? 

A nossa hipótese na possibilidade do advento do sujeito toxicômano (usamos toxicômano 

aqui por falta de outro significante, sem alusão à segregação) é na reconstrução do Outro e do 

fantasma que ele encarna pelo enigma do seu desejo. 

Lacan, ao afirmar que “ por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis”
2
 aponta a 

responsabilidade do sujeito por assumir uma posição frente ao Outro. Mas, como se deu a 

constituição do sujeito frente a esse Outro? 

 

Fig.1 

 

À diferença dos outros animais, cuja amarração entre Real e Imaginário se dá pela mediação 

dos instintos, o ser falante, pela perda dos instintos, nasce sem essa amarração, não chega ao 

mundo com o nó feito e necessita construí-lo.  

É no estádio do espelho que se dará o entrelaçamento entre imaginário e real para o ser 

falante. Esta é a primeira versão de Outro, situado por Lacan, como ordem simbólica no 

espelho plano. Não vamos desenvolver a complexização do esquema ótico do estádio do 

espelho, porque o nosso interesse está na extração das consequências das operações de 

Animal 

 

                    Ser falante  
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alienação e separação. Mas, adiantamos que para sustentar o ser falante na realidade humana 

(realidade do discurso) restará sempre algo a construir para manter esses três registros (R, S, 

I) juntos. 

Lacan
3
 formaliza as duas operações lógicas de alienação e separação no seminário 11: os 

quatro conceitos fundamentais da psicanálise.    

O vivente, sujeito por vir, tem que se enganchar no Outro para poder se constituir; trata-se da 

operação de alienação, que justamente é recusada no autismo
4
.  

 

  

Na alienação o sujeito se identifica a um ideal para depois dele se separar. 

Vamos nos ater por hora, no primeiríssimo momento dessa operação. 

Efetivamente, ninguém escolhe a língua que vai falar, trata-se de uma alienação radical aos 

significantes do Outro primordial, de onde surge um sujeito ... sujeitado a esse poder absoluto 

como Lacan nos diz em “A direção do tratamento”
5
: 

Ora, convém lembrar que é na demanda mais antiga que se produz a identificação 

primaria, aquela que se efetua pela onipotência materna, ou seja, a que não apenas 

torna dependente do aparelho significante a satisfação das necessidades, mas que as 

fragmenta, as filtra e as molda nos desfilamentos da estrutura do significante.  

 

Assim, a identificação primaria comporta o trauma da aprendizagem da língua materna
6
. É 

através dessa identificação que o vivente é capturado nas redes da linguagem, o que não é sem 

consequência, pois isso causa uma perda de sua naturalidade, uma suspensão da satisfação de 

suas necessidades, pela contaminação do significante, aí encarnado pelo poder absoluto 

materno e sua demanda. 

Não se trata ainda de um sujeito representado por um significante para outro significante, mas 

sim de um sujeito “identificado” às marcas que recebe do Outro
7
:   

  (Vamos utilizar esse matema, para demonstrar a identificação do toxicômano                     

      com o objeto droga) 

É um traço significante que opera como marca de uma nomeação que faz surgir do vivente ao 

que chamamos sujeito. Um sujeito petrificado pela sua sujeição à marca primordial que lhe 

 

Fig.2 
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chega do Outro primordial e o constitui como tal. Só depois de um tempo lógico, poderá 

operar algum  , aliviando essa petrificação, mas nunca nos liberando de seus efeitos
8
. 

Uma vez que o sujeito se aliena, aceita também passar pelos significantes do Outro, um 

consentimento à determinação da ordem simbólica. É um ponto nodal, porque a partir daí 

podem passar diferentes coisas, como nos diz Nieves.
9
  

Nas toxicomanias, a droga assume o lugar do Outro absoluto, pois ela se antecipa à indecisão 

do sujeito. Se tomamos no discurso do inconsciente, o objeto droga como objeto mais-de-

gozar e o elevamos à posição do Outro (ascensão do objeto a ao Zênite social- falaremos 

disso mais à frente), observamos que o lugar no discurso que possibilitava o laço social, ficará 

vazio, pois o Outro absoluto, o objeto droga na nossa hipótese, não deixa resto. Entretanto, o 

usuário de drogas se situa na alienação, na medida em que está alienado ao significante 

monossintomático do discurso do capitalista, o qual lhe confere a nomeação "sou 

toxicômano". Um significante que vem identificado no lugar do nome próprio, como nos diz 

Germán Garcia, no seu livro “Actualidad del trauma”: 

“Es lo que señalaba Jacques Lacan cuando afirmaba que identificarse es perder la 

cuenta. Fumo tres cigarrillos por día, cinco o diez, hasta que perdí la cuenta, 

entonces ya no se trata de la acción de fumar sino de que mi ser se transforma y, a 

partir de ese momento, me defino como un fumador
10

.” 

 

Na separação, o Outro não é o mesmo que o Outro da alienação. Ele aparece barrado, também 

faltoso. Aí está em jogo o recobrimento de duas faltas: a do sujeito e a do Outro. 

É o encontro com a falta do Outro, com o desejo do Outro que abre ao sujeito a possibilidade 

de se identificar com esta falta e no melhor dos casos viver a experiência de fazer falta ao 

Outro, encontrando então, um lugar nesse Outro, tal como Lacan comenta: 

“Uma falta é, pelo sujeito, encontrada no Outro, na intimação mesma que lhe faz o 

Outro por seu discurso. Nos intervalos do discurso do Outro, surge na experiência da 

criança, o seguinte, que é radicalmente destacável – ele me diz isso, mais o que é que 

ele quer? ”
11

  

 

Sobre a falta do Outro, também citamos a Fink: 

O Outro materno precisa mostrar algum sinal de incompletude, falibilidade, ou 

deficiência para a separação se concretizar e para o sujeito vir a ser como $; em 

outras palavras, o Outro materno deve demonstrar que é um sujeito desejante (e 

dessa forma também faltante e alienado), que também se sujeitou à ação da divisão 

pela linguagem, para que testemunhemos o advento do sujeito
12
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É diante da operação que se expressa na separação, que temos uma divisão (do sujeito e do 

Outro), que deixa como resto o objeto a.  

O objeto a é o último indício de uma unidade hipotética entre mãe-bebê, de uma satisfação 

mítica. É por intermédio da extração desse objeto que o sujeito poder construir sua fantasia,  

$ ◊ a (Sujeito dividido em relação ao objeto a). Fantasia apontando para o lugar que o sujeito 

supõe estar em relação ao desejo do Outro. 

A toxicomania supõe um gozo fora da fantasia como nos diz Laurent, “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
13

”    

A nossa hipótese é a de que o possível usuário de drogas experimenta em sua vida, de um 

empobrecimento da fantasia e de que, num momento contingente, o encontro com a droga o 

conduzirá a um afunilamento, acentuando um estreitamento do seu repertório, da sua relação 

com os semblantes dos “objetos a” da sua realidade, produzindo um sujeito identificado com 

seu objeto mais-de-gozar particular: eu sou toxicômano, como o descrevemos em parágrafos 

anteriores. A droga opera um curto-circuito pulsional, produzindo uma ruptura com os 

semblantes, como já o dissemos. 

A figura 

abaixo é 

uma 

tentativa 

de ilustrar 

nossa 

argumenta

ção: 

 

Fig.3 

Nesse ponto, podemos propor um outro interrogante:  

- afinal, o que passa na construção do fantasma, por um mal acabamento no processo da 

operação da alienação e separação? 

Podem ocorrer alguns tropeços, como nos comenta Soria Dafunchio em “Nudos del Análisis”, 

pode ocorrer que o sujeito se dirija ao Outro, que procure um lugar no Outro e que não o 
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encontre, que o sujeito viva a experiência de que não faz falta ao Outro. Esta possibilidade é 

indicada por Lacan quando se refere ao fantasma do próprio desaparecimento
14

. 

No Seminário 11 Lacan propõe à anorexia como uma detenção no fantasma do próprio 

desaparecimento, o sujeito fica detido nesse momento da constituição subjetiva sem encontrar 

a saída
15

.    

Seguindo nessa esteira, estão também os casos de drogas e outras patologias do ato. 

Como observamos, as operações de alienação e separação oferecem, portanto, ferramentas 

para que possamos nos aproximar do lugar e da função do objeto-droga na vida do 

toxicômano. Reconstruir esta passagem da alienação à separação, na direção de um possível 

tratamento das toxicomanias no campo da neurose, pode resultar interessante. A alienação 

corresponde ao início de uma análise, não só ao início de vida do sujeito. É a partir daí que ele 

pode encontrar, no lugar que o analista encarna, um lugar no Outro, extrair seu objeto e com 

isso armar seu fantasma.  

Não se trata de uma identificação com o objeto, já que esse objeto que extrai do Outro é, 

paradoxalmente um objeto perdido de seu próprio corpo. Mas é sua extração que lhe vai 

possibilitar armar o campo da realidade, por isso Lacan diz que a realidade é fantasmática
16

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 
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3 UM INCONSCIENTE NÃO-TODO ESTRUTURADO COMO UMA LINGUAGEM  

Comecemos com uma citação de Miller: 

“Em que, segundo Freud, a experiência tropeça, o que faz falta?  

Trata-se da clausula que diria ao homem como ser um homem para uma mulher e à 

mulher como ser uma mulher para um homem. Freud constata que essa cláusula, que 

ele espera, falta e, por isso, ele coloca o complexo de castração como irredutível. 

Mas o que Freud espera da experiência senão uma fórmula, que seria aquela da 

relação   sexual? Eis o que ele espera e a falta disso no inconsciente constitui o seu 

desespero
17

. ”  

É certo que Freud se bate com a radical dissimetria entre os sexos. 

Entretanto, numa troca de cartas sobre a querela entre o “Isso” de Freud e o de Groddeck, 

Freud escreve uma carta datada em 05 de junho de 1917 a Georg Groddeck, afirmando o 

seguinte: “o inconsciente é certamente o intermediário entre o ‘somático e o psíquico’, talvez 

o ‘missing link’ tão procurado”
18

. Podemos extrair algumas consequências dessa afirmação. 

A consequência mais imediata que podemos extrair dessa afirmação é que ela nos sugere que 

há algo comum entre inconsciente e pulsão, pois Freud utiliza de forma intencional a mesma 

definição utilizada no texto de 1915 – Os destinos da pulsão
19

. A outra consequência tão 

imediata quanto a primeira é a expressão missing link, “elo perdido”, algo que se perdeu do 

inconsciente. 

Podemos nos utilizar da topologia plana, com auxílio dos diagramas de ‘Venn’ para ilustrar o 

que estamos articulando: 

Aqui algo sempre falha, se abordamos pelo campo da linguagem encontramos S(A) , se 

tentamos pelo campo pulsional  encontramos  Das Ding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 

Há uma realidade psíquica para o ser falante que é o enigma dos sexos. A saída freudiana pelo 
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Édipo encontra o rochedo da castração, um outro nome para o rechaço ao feminino. 

Ainda nos utilizando da nossa figura inicial podemos extrair de lá que o inconsciente é não 

todo estruturado como uma linguagem, há uma falha, um furo, uma perda. “O inconsciente 

estruturado como linguagem” foi o ponto de partida de Lacan. No ensino de orientação 

lacaniana nem tudo é significante, há o real do gozo representado pelo objeto a, o que Lacan 

denominou como sendo o seu descobrimento na psicanálise. A partir disso, a orientação de 

seu ensino segue em direção à articulação entre significante e gozo. Dizer, portanto, que o 

inconsciente é estruturado, ou seja, que ele é como uma linguagem, é dizer que o inconsciente 

é regido pela ordem do significante. No entanto, nem tudo na estrutura do inconsciente é 

significante. 

Dito isso, passemos ao desenvolvimento da figura abaixo. 

 

Coloquemos o matema da inconsistência no Outro “S(A)” do lado não-todo como 

consequência dessa falha no inconsciente, como consequência daquilo que não cessa de não 

se inscrever, isto é, a não relação sexual. Como consequência lógica intrínseca dessa 

operação, se inscreve aquilo que não pode ser dito, o outro sexo ou seja “A   Mulher”, o qual 

representamos pelo matema (L). É nesse L que se situa o que é próprio do feminino – uma 

relação com o gozo fálico e uma relação com o Outro gozo, que vai estar marcado por uma 

ausência. Do lado “Todo” temos a localização do sujeito e do falo, constituídos pela lógica 

edípica. O gozo fálico () divide o sujeito pela castração e o representamos barrado pelo 

matema (). O gozo fálico se opõe ao gozo auto erótico, na medida em que se situa fora do 

corpo e inclui a fantasia, a partir da crença do sujeito no Outro da castração. Por isso podemos 

dizer que o gozo nas toxicomanias é auto erótico, há ruptura com o gozo fálico.  

 

Fig.7 
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Uma mulher, conquanto passa pela lógica edípica, é não-toda fálica, há algo mais nela, por 

isso a flecha de (L) ao (). E, por fim, temos do lado não-todo feminino o ‘objeto a’ como 

conector, como ponte do lado macho ao outro corpo, ao outro sexo, lugar comum da não 

complementariedade entre os sexos. 

Nos aproximamos assim das formulas da sexuação
20

 como mostrado abaixo: 

Na parte superior, estão os quantificadores lógicos que escrevem a lógica da exceção, 

possibilitando a inscrição do todo/universal, configurando a lógica macho à esquerda e à 

direita a lógica do não-todo/feminino.  

 

 

Cumpre-nos dizer que até esse momento vínhamos falando num Outro que era o Outro do 

significante, o Outro do simbólico, o Outro da lei, que é justamente o Outro tal como se 

veicula na operatória edípica, isto é, a função paterna. O Outro corpo e o Outro sexo são 

noções que surgem a partir da construção das fórmulas da sexuação em Lacan. 

O Outro corpo ou o Outro sexo vão estar numa relação mais estreita com o real, enquanto a 

existência do Outro do significante, o Outro da lei, é puramente simbólica e. finalmente Lacan 

vai dizer que o Outro sexo é o feminino. 

Podemos aqui dizer que as fórmulas da sexuação é o recurso último da matematização no 

ensino de Lacan, a partir daí a solução é borromeana e  o falante vai se arranjar pela Inibição, 

Sintoma e Angustia. 

. É o que Lacan propõe no seminário 23 -  que o outro sexo é suportado pelo sinthoma: 

Com efeito, se a não - relação deriva da equivalência, a relação se estrutura na 

medida em que não há equivalência. Há, portanto, ao mesmo tempo, relação sexual e 

não há relação. Há relação na medida em- que há sinthoma, isto é, em que o outro 

sexo é suportado pelo sinthoma
21

. 

 

Então, Lacan ao desenvolver as fórmulas da sexuação para dar conta de uma lógica própria do 

feminino, introduz o conceito de Outro corpo, Outro sexo, e àquilo que na estrutura subjetiva 

viria a encarnar o lugar desse Outro. A esse Outro, irá se referir como sinthoma, o feminino é 

o território do sinthoma. 

Fig.9 
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Para o ser falante, os três registos RSI estão soltos e, para se sustentar na realidade humana 

necessita de um quarto nó para amarrar os outros três. Esse quarto que vem a enodar os três 

que estão soltos é em primeira instancia o que Freud chamou de    complexo de Édipo ou 

realidade psíquica, é a função paterna. 

O declínio da função paterna como suporte identificatório tem como efeito o aumento 

expressivo das identificações imaginárias o que obriga cada sujeito a apoiar-se no recurso a 

um significante-mestre isolado, oferecido pelo mercado do qual o sujeito se serve para 

nomear o real. Isso, nos parece que justifique que a constituição subjetiva na toxicomania 

dispense o Outro e se dê inteiramente no âmbito do autoerotismo, colocando em questão um 

Outro que é o corpo próprio.  

A função paterna, encarnada no quarto nó, introduz a dimensão social, porque ela introduz a 

lei, o para-todos, possibilita entrar num discurso, isto é, fazer laço social. 

Mas há também casos nos quais o que sustenta os nós amarrados não é a função paterna, são 

os outros Nomes-do-pai, cuja função é também de nomeação, uma solução encontrada pelo 

falasser para manter os três registros enodados. Esse quarto termo que amarra tem uma 

dimensão social. 

Pela nossa hipótese, a toxicomania surge como solução que proporciona ao sujeito uma 

referência para suportar sua existência – moderação de gozo e tentativa de laço social. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 
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4 UMA HIPÓTESE SOBRE “UMA FANTASIA
3
” 

A droga cedo ou tarde falha como uma solução para o sujeito se situar em sua realidade. 

 

Sabemos o quão difícil é para o toxicômano renunciar à satisfação obtida com o uso, que com 

o tempo o consome como ilustra a figura acima, num gozo fechado em si mesmo, que lhe 

resulta problemático, que rechaça ao Outro, pois encontra no próprio corpo uma satisfação. 

Não encontrando a possibilidade de circular, se torna nocivo. Um gozo regido por um 

mercado sustentado pela circularidade do discurso capitalista, onde há sempre o objeto 

disponível para o sujeito gozar, distinto do objeto causa do desejo, por que a droga “é um 

nome da Coisa, e não do objeto perdido” como nos diz Recalcati.
22

 

Em sua conferência no Encontro Mundial da AMP, de 2004, em Comandatuba, a qual 

intitulou-a de “Uma fantasia”
23

, Miller discutiu as relações entre a sociedade hipermoderna e 

o discurso analítico. Para nos aproximarmos do texto de Miller, vamos desenvolver nossa 

hipótese, que é a extração de um possível sujeito do discurso capitalista e verificar quais as 

consequências desse sujeito no texto que Miller nos traz na conferência de 2004. Para tanto 

vamos matematizar o discurso capitalista, colocando seus termos em relação, nos servindo da 

“Propriedade fundamental das proporções” cujo enunciado diz que, “Em toda proporção, o 

produto dos meios é igual ao produto dos extremos. ”: 

 

 

                                                           
3
 Texto apresentado em Comandatuba- BA em 2004 por Jacques Alain Miller, psicanalista e escritor francês.,um 

dos fundadores da École de la Cause Freudienne e da Associação Mundial de Psicanálise, que presidiu de 1992 a 

2002 
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Antes porém, vamos apresentar brevemente a estrutura dos quatro discursos desenvolvidos 

por Lacan no seminário “O avesso da psicanalise”
24

. Como demonstra a figura abaixo a 

estrutura do discurso é definida por quatro lugares e quatro termos, a saber: 

 

Essas posições são ocupadas por quatro termos diferentes: S1, o significante-mestre; S2, o 

Outro ou o saber; $, o sujeito barrado ou dividido; e ‘a’, O objeto a, definido como um resto 

da operação de surgimento do sujeito na cadeia significante, sendo causa de desejo, quando 

representa aquilo que provoca o desejo, ou mais-de-gozar, quando é tomado como suplemento 

de gozo a ser recuperado na repetição da cadeia significante. O objeto a, enquanto o que 

resiste à apropriação significante, circula entre os significantes e escapa a toda captura. Ele 

remete à falta no campo simbólico ou no campo do Outro que impede a conexão entre a 

produção e a verdade. Com isso pode-se dizer que não é possível e nem se consegue dizer 

toda a verdade. "Dizê-la toda é impossível, materialmente: faltam as palavras"
25

, só sendo 

possível, então, meio dizê-la. Todo discurso apresenta uma verdade que o move, sobre a qual 

está assentado um agente, que se dirige a um Outro, detentor de um saber, a fim de obter deste 

uma produção. 

Em 12 de maio de 1972, em Milão, Lacan
26

 proferiu uma conferência na qual o discurso do 

mestre sofre modificações. Há uma ruptura radical com a lógica dos quatro discursos, tal 

como trabalhada no seminário O Avesso da Psicanálise. Na sua nova formulação, o discurso 

do capitalista, além de possibilitar uma circularidade completa no circuito dos postos, na qual 

todos os vértices podem ser alcançados, sofre uma comutação dos significantes que ocupam 

os lugares de agente e da verdade, a partir do discurso do mestre: 

 

  

 

 

Lacan preserva o lado direito do algoritmo, mantendo-o tal qual no discurso do mestre e 

inverte o lado esquerdo, considerado o lado do sujeito. A seta que sai diretamente do objeto a, 

mais-de-gozar, em direção ao sujeito barrado ($) na posição de agente indica que o objeto-

mercadoria torna-se o que causa o desejo do sujeito. Com o significante mestre (S1) no lugar 

da verdade, representando o capital que financia um Saber (S2), faz do objeto o sustentador 

 
 

Discurso capitalista 
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desse discurso, o que indica um apagamento do sujeito diante do objeto, porque o sujeito 

torna-se um mero semblante do Mestre. 

 

Voltemos ao desenvolvimento de nossa hipótese. 

Chamamos de fantasia de consumo a expressão $  a , que representa a relação do sujeito 

com os gadgets produzidos pela articulação de S1     S2 , que chamamos de Discurso de 

“um” mercado globalizado (Capital x Saber científico). 

Se dessa operação extrairmos o sujeito $, então teremos:               

     e, equivalendo             ; pois a globalização nos tira 

a noção de limite, não sabemos onde começa quê , onde termina quê, por isso resolvemos 

pensa-la através do ‘UM’ 

logo: 

          

O resultado tende a zero, o que sugere um aniquilamento do sujeito, afinal sempre sobrará um 

resto irredutível, ao qual o sujeito se identificará, na melhor das hipóteses, porque o resultado 

pode ser zero se o sujeito leva a cabo o seu ato. 

Ex:  =    
1

1000000000
= 0,000000001 

             

Fantasia de 
consumo 

 

Discurso de “um” 
mercado globalizado 

(Capital x Saber científico) 

 =
1

𝑎
       e, se buscarmos determinar o limite do sujeito com o objeto mais-de-gozar 

tendendo ao infinito teremos: 
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É uma hipótese, mas serve muito bem para interrogarmos porque o sujeito com uma 

infinidade de objetos mais-de-gozar, consegue “chegar ao extremo vazio das coisas”
27

. Na 

passagem ao ato o sujeito sai de cena. 

Pois bem, há uma crise das identificações na contemporaneidade, o que faz com o sujeito 

busque outras referências para a sua existência. Há o predomínio do gozo pulsional sobre os 

ideais da civilização e podemos representa-lo pelo matema   
𝑎

𝐼
 , que podemos ler o ‘objeto a’ , 

objeto da satisfação de gozo, sobre o Ideal. Porém o ‘objeto a’ tem uma prevalência muito 

maior que os ideais na chamada civilização hipermoderna – e podemos representar assim:  

𝑎 ≫≫ 𝐼  (a é muito maior que I). A psicanálise é convocada, então, a se confrontar com o 

predomínio atual do real do gozo que, em essência, constitui a matriz das chamadas 

“patologias contemporâneas”, às quais a psicanálise de orientação lacaniana deu o nome de 

“novos sintomas”, onde estamos localizando as toxicomanias. 

Miller em sua conferencia em Comandatuba, em 2004 destaca de “Radiofonia”
28

, a 

“ascensão ao zênite social do objeto a”, quando Lacan se refere à ascensão do 

objeto mais-de-gozar, indo sempre em direção ao mais, em direção ao sem medida, para 

desenvolver o discurso hipermoderno da civilização. Nesse sentido o objeto a seria a bússola 

da civilização hipermoderna. Vejamos como ele constrói esse discurso. 

Miller, então, localiza esse objeto, no discurso da civilização hipermoderna, no lugar de 

agente, que vai antecipar ao sujeito uma garantia, se assim podemos dizer, para ultrapassar 

seus limites, suas inibições, 𝑎 → . É o objeto mais-de-gozar se impondo a um sujeito sem 

referências, desbussolado, que não sabe como decidir frente ao esvaziamento de suas 

identificações, agindo pela impulsividade, tomado pelo pânico, quando a falta se instala. O 

convite a ultrapassar as inibições, como nos diz Miller, já nos revela a ligação intrínseca entre 

o objeto mais-de-gozar e o Supereu, com o seu imperativo: goza! Atravessar as inibições 

através do consumo sem medida. No lugar da produção Miller instala o significante mestre 

S1, o ‘um’ contável da avaliação a ser produzida, portando uma atribuição subjetiva a partir 

da qual, sob o imperativo do consumo, se constrói a imagem e a ilusão de uma autonomia 

narcísica porque possui “tal objeto”. E, por fim, no lugar da verdade /mentira Miller situa o 

saber S2, que distribui no mundo dos semblantes da civilização hipermoderna um certo 

relativismo utilitário que serve ao consenso.  

O resultado, não sem surpresa, é que o discurso da civilização hipermoderna tem a mesma 

estrutura do discurso do analista  
𝑎


→  




   . 
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Obviamente, não cumpre a mesma função, pois que cada um dos seus quatro termos 

permanece disjuntos dos outros na civilização. Essa é talvez a dificuldade que se apresenta à 

psicanalise.  

 

 

O discurso da civilização não é mais o avesso da psicanálise como nos diz Miller: 

(...) se partirmos do fato de que a relação entre civilização e psicanálise não é mais 

uma relação de um avesso com um direito – que essa relação é, antes, da ordem da 

convergência. Quer dizer que cada um dos seus quatro termos permanece disjuntos 

dos outros na civilização. De um lado, o mais-de-gozar comanda, o sujeito trabalha, 

as identificações caem substituídas pela avaliação homogênea das capacidades, 

enquanto o saber se ativa em mentir assim como em progredir, sem dúvida
29

. 

 

Bem, não vamos mais à frente no desenvolvimento milleriano, mas vamos nos utilizar de sua 

fantasia para concluir a nossa hipótese de um tratamento possível das toxicomanias. 

Vamos destacar da citação acima “o mais-de-gozar comanda, (...)enquanto o saber se ativa em 

mentir assim como em progredir, sem dúvida”.  

Reescrevemos o discurso hipermoderno: 

𝑎


→  




   , o toxicômano tem acesso a um saber sobre os efeitos da droga no corpo.  

Um saber que ativa uma mentira que progride com o tempo, mas que lhe antecipa uma certeza 

de que a droga é a solução única. Desmontar essa defesa não é tarefa fácil, porque como nos 

diz Miller, “todos os nossos discursos não passam de defesas contra o real”
30

. Perturbar a 

defesa é provocar um furo nesse saber, é fazer surgir a falta. Para isso, entendemos que a 

posição do analista deva ser de furo, furo no saber, mas também de oferta. As intervenções do 

analista devem ser dirigidas com o objetivo de fissurar as certezas e quebrar a onipotência do 

toxicômano
31

. Entendemos, nesse aspecto, que a surpresa, a ironia e o corte servem bem a este 

propósito, inverter a seta e inaugurar o campo do Outro. 
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5 PARA CONCLUIR 

Sabemos que o toxicômano se defende, alivia sua angustia com uma substancia psicoativa. A 

psicanalise oferece uma outra perspectiva que as psicoterapias ou abordagem religiosa, que 

abordam as toxicomanias pelo discurso do mestre. 

Ao mestre interessa que a coisa funcione, ande, por isso o lugar da 

produção no discurso do mestre, para essas abordagens, é a abstinência 

e ao sujeito cabe a sua identificação aos significantes-mestres 

oferecidos: drogadicto, usuário, dependente químico, alcoolista, alcoólico, etc. 

Terminam identificados à condição de doentes e passam a gozar de suas enfermidades, o que 

impede, na maioria dos casos, a assunção da responsabilidade pelo seu modo de gozo.  

A toxicomania aponta para um horizonte autístico e mortífero do gozo. 

Por mais que não haja demanda de entrada, o analista com sua oferta, gera uma demanda e em 

algum momento pode se abrir uma brecha que conecte o sujeito com sua divisão, instaure a 

dimensão da falta e sob transferência, faça o amor e o desejo circular.  

É uma aposta... 
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