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A humanização da assistência que leva o atendimento ao outro em sua 

cidadania, é um dos aspectos mais importantes deste trabalho. Esta cidadania 

passa pela questão da garantia do outro, em sua condição de sujeito que tem 

uma “historicidade primeira”, no sentido de ser a história originária de cada 

ser humano que funda o sentido e o estabelece, que se atualiza a partir das 

solicitações vindas do seu próprio existir. (SILVA, 2000, p. 23) 
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RESUMO 
 
 
 
 
 
As descobertas da Psicanálise proporcionam novas formas de abordar o sujeito por meio da 

conjugação de diferentes saberes e práticas. O entrelaçamento da Psicanálise e da 

Fenomenologia fornece instrumentos para eliminar o hiato existente entre o real e o pensado 

diante das toxicomanias no contexto institucional. Atualmente, as instituições buscam novas 

formas de gestão com o intuito de melhorar o seu desempenho e alcançar resultados de 

acordo com a sua missão. A sensibilização para humanizar as relações é um dos aspectos 

mais importantes deste trabalho. Esta passa pela questão da garantia do outro em sua 

condição de sujeito que possui historicidade. Vale destacar que o presente estudo se adéqua 

às instituições as quais possuem a temática da toxicomania no seu cotidiano, tais como 

empresas, escolas, hospitais, etc. O método utilizado foi de uma narrativa reflexiva sobre 

obras relacionadas à Psicanálise de Freud e Lacan e à Fenomenologia de Merleau-Ponty, 

conjugada à vivência familiar e profissional do pesquisador. Propomos a formação de uma 

equipe de profissionais alinhada a uma prática que levasse em conta a dinâmica psíquica, a 

historicidade, a espacialidade e a temporalidade dos sujeitos, além de compor uma rede de 

atendimento ligada aos serviços dentro e fora da instituição. Vale destacar que essa rede não 

deve se reduzir exclusivamente aos serviços de saúde. Diante de tantas ações possíveis as 

quais resultaram deste trabalho, propomos um projeto de pesquisa e capacitação para 

atender às necessidades e demandas da instituição que serviu, para o pesquisador, como 

cenário motivador para a elaboração deste estudo. Se há conclusão possível é que as 

pesquisas jamais devem ser encerradas nesse assunto; que este trabalho sirva como 

instrumento para reflexões, suscitando novas questões; que busquemos, em conjunto, novas 

alternativas e que viabilizemos novas formas de enlaçamento a serem repensadas e 

construídas. 

 

Palavras-chave: Psicanálise; Fenomenologia; Toxicomanias; Instituição. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The findings of Psychoanalysis provide new ways of approaching the subject, through the 

combination of different knowledge and practices. The intertwining of Psychoanalysis and 

Phenomenology provides tools to eliminate the gap between the real and the thought in the 

face of drug addiction in the institutional context. Institutions are currently seeking new 

forms of management with the aim of improving their performance and achieving results in 

accordance with their mission. Sensitization to humanize relationships is one of the most 

important aspects of this work. This one goes through the question of the guarantee of the 

other, in its condition of subject that has historicity. It is worth mentioning that the present 

study fits the institutions that have the subject of drug addiction in their daily life, such as 

companies, schools, hospitals, etc. The method used was a reflective narrative about works 

related to Freud and Lacan's Psychoanalysis and the Merleau-Ponty Phenomenology, 

combined with the familiar and professional experience of the researcher. We propose the 

formation of a team of professionals aligned to a practice that takes into account the psychic 

dynamics, historicity, spatiality and temporality of the subjects. In addition, this team should 

compose a service network linked to services inside and outside the institution. It should be 

noted that this network should not be reduced exclusively to health services. Faced with so 

many possible actions that resulted from this work, we propose a research and training 

project to meet the needs and demands of the institution that served as a motivating scenario 

for the preparation of this study for the researcher. If there is a possible conclusion, it is that 

research should never end in this matter; we expect this work to serve as an instrument for 

reflection, raising new questions; that we jointly seek new alternatives, and that we enable 

new forms of bonding to be rethought and constructed.  

 
 
Keywords: Psychoanalysis; Phenomenology; addictions; Institution 
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INTRODUÇÃO 

As toxicomanias foram abordadas, por um longo período, com ações pautadas no 

modelo científico que buscava as respostas utilizando a razão e a observação dos fenômenos 

existentes no contexto institucional. Recentemente, elas têm sido objeto de preocupação por 

parte de pesquisadores, os quais, quando as estudam em seus múltiplos aspectos, abordam o 

adicto como sujeito capaz de contribuir para que a instituição alcance seus objetivos.  

Neste trabalho, o adicto será concebido como modo de ser-no-mundo, ou seja, um 

mundo que é imediatamente experienciado pelo homem antes de qualquer explicação ou 

teoria que se possa ter dele. Desta forma, o corpo e a percepção serão considerados a partir da 

vivência e não baseados em pressupostos da física, química, biologia e psicologia clássica, 

por tais ciências não darem conta do humano em seu movimento de singularidade. 

Dentro deste contexto, buscamos elaborar reflexões sobre a dimensão que aborda a 

questão da toxicomania, inspiradas num pensamento psicanalítico e fenomenológico, cujo 

quadro de referência não é a explicação, mas a compreensão.  

Segundo a Psicanálise, é na leitura da resposta do sujeito diante da angústia da 

castração que teremos a constatação da sua estrutura psíquica, que é formada em função dos 

amores edipianos. Desta relação surge o vetor tanto de ordem, no sentido de organização, 

quanto de desordem na formação definitiva da estrutura psíquica.  

Na psicanálise, o diagnóstico é investigado a partir da transferência. O desvelar do 

sintoma, que é subordinado da palavra e da linguagem, dá pistas sobre as referências 

diagnósticas estruturais visto que advém do mesmo registro. Deste modo, o sintoma se 

anuncia à estrutura subjetiva, servindo de baliza para que os traços estruturais do sujeito 

sejam identificados.  

O campo de investigação psicanalítica se delimita, portanto, ao dizer e ao dito. Esse 

espaço da palavra "está saturado de 'mentira' e tem o imaginário como parasita" (DOR, 1991, 

p. 14), de onde o sujeito dá testemunho de sua própria cegueira, pois não sabe o que diz 

através do que anuncia do ponto de vista da verdade do seu desejo e o seu sintoma. 

Segundo Freud (1930), a intoxicação é uma das respostas ao mal-estar na civilização.  

Ela opera como um imperativo de gozo, funcionando como um amortecedor de preocupações. 

Vale destacar que a droga fracassa como tentativa de regulação do mal-estar, considerando 

que, passado o estado de êxtase o sujeito é remetido novamente à angústia. Por este motivo, as 
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toxicomanias se mostram destrutivas, já que, na busca pela ilusão de completude com a droga, 

o sujeito se apaga e, de consumidor, passa a ser consumido pela substância.  

Partimos do pressuposto teórico e clínico de que a estrutura clínica somente é observável 

através da escuta do sujeito. Sustentamos a idéia de que “não é possível inscrever as 

toxicomanias em uma estrutura clínica pré-determinada ou trabalhar a partir de uma estrutura 

que fosse específica a elas” (VIANNA, 2013, p. 17). A droga revela sua função para cada 

estrutura e sujeito de forma singular.  

Segundo a Fenomenologia da Percepção, o fenômeno se refere à instância da vivência, 

que se diferencia da experiência, que é aquela em que a ciência se baseia enquanto dimensão 

conhecimento. Afirma-se, pois, que existe um saber próprio do conhecimento e um 

compreensivo, oriundo da vivência.  

Discutimos que existem vários tipos de espaços: além do geométrico, temos o espaço 

do sonho, do primitivo, do mito, do esquizofrênico, do alucinado, dentre outros. Nesta 

pesquisa, visamos o adicto no espaço do vivido também, porque este compõe cada momento 

da nossa maneira própria de projetar o mundo. 

Outra categoria abordada é o tempo, a qual vem justamente nos dizer que este, ou 

melhor, a dimensão temporal, só pode ser compreendida dentro de uma determinada situação, 

de uma determinada perspectiva, de um contexto vivenciado pelo sujeito. Compreenderemos 

o tempo como dimensão humana, atributo do ser, então teremos um tempo próprio: o tempo 

do sujeito, do humano, que por sua vez é seu engajamento e consciência de si. Sob esse 

enfoque, o tempo é descrito como matriz simbólica assim como sistema de equivalências e 

simultaneidade.  

Em muitas instituições a toxicomania é abordada de forma objetiva e dissociada da 

existência do sujeito com sintomas e signos a serem decifrados. Há uma separação do ser 

humano, o qual é compreendido a partir do universo da desrazão ou reduzido a um distúrbio 

orgânico. Uma das propostas de intervenção que apresentamos após este estudo é a 

necessidade da formação de uma equipe de profissionais alinhada a uma prática clínica que 

leve em conta a dinâmica psíquica, a historicidade, a espacialidade e a temporalidade dos 

sujeitos. Esta terá como função acolher o adicto, propondo ações para aderi-lo as suas 

atividades profissionais e ao tratamento oferecido nas instituições que compõe a rede de apoio 

do município.  
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Diante de tantas questões que surgiram da complexidade do contexto institucional, 

elaboramos um projeto de pesquisa e capacitação. Este contribuirá para propor ações 

articuladas à teoria e à prática. Entendemos que a psicanálise e a fenomenologia trazem uma 

nova compreensão do ser humano quando a determinação dos aspectos subjetivos ao sujeito 

passa a ser levada em consideração. É fundamental visá-lo, escutá-lo, compartilhar 

sentimentos, pensamentos e esperanças. 
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CAPÍTULO 1 - A NATUREZA DA REFLEXÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 

1.1 – A situação de estudo 

As instituições organizam o seu próprio saber a partir da realidade sócio-histórica das 

pessoas as quais atendem, do objetivo institucional e dos discursos que emergem dos 

sujeitos que desempenham seus papéis na instituição. Vivemos uma época fragmentada 

entre a globalização e as exigências de singularidade. O sujeito contemporâneo incita uma 

crise produtiva e o trabalho aponta para a alteridade, constituída a partir da linguagem, da 

família e da sociedade.   

A escolha do tema deveu-se, sobretudo, à importância crescente, evidenciada em 

minha vivência familiar e profissional, de uma atitude compreensiva e não causal diante da 

toxicomania. Neste trabalho, o adicto e a percepção serão considerados a partir da vivência e 

não baseados em pressupostos da física, química, biologia e psicologia clássica, devido a 

essas ciências não darem conta do humano em seu movimento de singularidade. 

Elaboramos reflexões sobre a dimensão que aborda a questão da toxicomania 

inspiradas num pensamento psicanalítico e fenomenológico. O entrelaçamento dessas 

abordagens teóricas se torna possível conforme comentário do teórico da Fenomenologia a 

respeito da Psicanálise: 

“reencontrar na sexualidade as relações e as atitudes que antigamente 
passavam por relações e atitudes de consciência;” e ele nos dirá que ‘a 
significação da psicanálise não se encontra em repetir a psicologia biológica, 
mas em descobrir, nas funções que se acreditara como puramente corporais, 
um movimento dialético e reintegrar a sexualidade no ser humano. 
(MERLEAU-PONTY, 1971 apud SILVA, 2000, p. 94) 

É fato que as descobertas de Freud revolucionaram o movimento científico, uma vez 

que a aplicabilidade de suas descobertas tenha afetado diversas áreas do saber. Temos outros 

exemplos que podem ser enunciados, tais como no artigo de Florestan Fernandes (2016) 

publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos: 

O ponto de vista científico foi estendido à observação e à explicação de 
fenômenos cuja ordem interna só podia ser abstraída, caracterizada e 
interpretada mediante a construção de sistemas lógicos de referência de tipo 
“aberto” e “descontínuo”. A principal conseqüência dessa extensão do ponto 
de vista científico, para a ciência aplicada, evidencia-se na inserção da 
aplicação nos limites do processo de investigação científica. O conhecido 
exemplo de como Freud chegou à explicação da histeria ilustra bem esse fato. 
O tratamento clínico ofereceu-lhe meios para identificar as falhas das 
explicações anteriores, para coligir os dados indispensáveis à formulação de 
hipóteses mais consistentes e para comprovar a validade da explicação assim 
descoberta. (FERNANDES, RBEP, 2005, p. 128-129)  
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A partir da minha existência, tive a oportunidade de conhecer e lidar com adictos, 

porém não identificava uma atitude no sentido de orientação frente à realidade vivenciada. 

Ficava cada vez mais nítido o hiato existente entre o Real e o Pensado. Diante dessas 

situações, gerou-se, em minha prática, um olhar mais atento movido por minha 

intencionalidade na busca de uma dialética capaz de responder a questão enigmática 

referente à lacuna da realidade existente e da percepção dos adictos pelos demais atores 

institucionais.  

É fato comprovado que o modelo o qual utiliza o método de observação do fenômeno 

apenas com os sentidos apresenta falhas. O gestor precisa desenvolver a capacidade de olhar 

os fatos da realidade pela ótica da consciência-corpo. É preciso perceber o adicto em seu 

movimento de singularidade. Isso tem a ver como modo de ver de cada um. 

Na verdade, como ressalta o próprio Merleau-Ponty (1971 apud SILVA, 2000, p. 16), 

“toda a percepção exterior é imediatamente sinônimo de uma certa percepção de meu corpo, 

como toda percepção de meu corpo se explica na linguagem da percepção exterior”, logo, o 

saber do nosso ser é o saber de si, pois este conhece sua própria existência por meio do 

contato direto com ela. Geralmente a postura tomada é de que sempre entendemos de tudo, 

quando, em muitas situações, o nosso saber, relacionado ao do outro, se dá por constatação 

ou por um fato dado. 

Quando uma criança, na ânsia de desvendar o mundo que a cerca, coloca a mão num 

fio com energia elétrica, leva um choque. Imediatamente os adultos os quais já sofreram 

com essa experiência saberão a razão do choro. Se usássemos apenas a observação, sem ter 

experimentado um choque, dificilmente teríamos a resposta em questões de segundos. 

Merleau-Ponty nos dirá que a experiência nos remete à consciência-corpo, que está para 

alem da observação dos fenômenos.  

Muitas vezes classificamos o outro rotulando-o como rebelde, ignorante e sem visão. 

Em virtude disso, enquadramos os adictos em nosso próprio sistema de referências, 

situando-os num contexto de coisas familiares a nós, em que podemos perfeitamente dar 

nome às atitudes que eles tomam com base nos nossos sistemas de valores, classificando 

como sendo “certo” ou “errado”. 

Segundo Florestan Fernandes, o hiato entre o saber científico e o proceder prático 

tende a desaparecer sob o modelo da ação planificada que concede primazia à fase de 

exploração prática das descobertas científicas. 
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Os desenvolvimentos do pensamento moderno são construtivos. Eles 
conduzem a retificações que dão à ciência aplicada o papel que ela deve ter 
na civilização científica. Além disso, lançam as bases para uma teoria 
integral da ciência, na qual a pesquisa, a teoria e a aplicação aparecem como 
fases interdependentes de um complicado processo de percepção, explicação 
e alteração da realidade. (FERNANDES, RBEP, 2005, p. 130) 

 

Na busca por resposta, encontrei dispositivos científicos na Psicanálise e na 

Fenomenologia para compreender o fenômeno das toxicomanias. Com a Psicanálise, consigo 

compreender a dinâmica do aparelho psíquico dos sujeitos e as formas adequadas de 

abordagem, enquanto a Fenomenologia traz a questão da percepção. O conceito de 

consciência-corpo nos faz perceber os sujeitos a partir de sua historicidade. Ao compreender a 

espacialidade e a temporalidade, entrelaçando-as com minhas experiências e de outros 

pesquisadores partilhadas nas publicações cientificas, encontramos resposta para muitas 

questões existenciais. 

O olhar atento a essas questões conduziu-me a questionamentos: como é possível fazer 

uma articulação entre Psicanálise, Fenomenologia da Percepção e instituições as quais 

possuem a temática da toxicomania no seu cotidiano, tais como empresas, escolas, hospitais, 

etc. para, em seguida, propor reflexões teóricas e práticas sobre as possibilidades de trabalho 

com a toxicomania como fatores que possam provocar mudanças culturais? Para avançarmos 

nas reflexões é fundamental sair de uma visão mais ortodoxa, levando em conta a pluralidade 

de discursos que atravessam esses espaços coletivos, e analisar o uso dos dispositivos de 

forma ampliada, diante de contextos complexos revestidos de certas peculiaridades que 

incitam questões pertinentes ao singular do sujeito. 

1.2 – A Percepção como fenômeno 

Ao falarmos em fenômeno, estamos nos referindo à instância da vivência, que se 

diferencia da experiência, a qual, por sua vez, é aquela em que a ciência tradicional se baseia 

enquanto dimensão de conhecimento. Portanto, existe um saber que é próprio do 

conhecimento e outro que é o compreensivo, oriundo da vivência. Será justamente, na região 

da vivência, que a percepção será referenciada como fenômeno, ou seja, como se mostra em si 

mesmo. 

A percepção se caracteriza por um processo pelo qual recebemos estímulos que 

formam impressões no cérebro. Ela também pode ser vista como uma atividade sintética, feita 

pelo pensamento sobre as sensações, mas podemos, por outro lado, considerar percepção e 
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sensação coisas distintas, levando-as em conta ao percebermos que estamos investidos de 

sensações as quais nos fazem captar totalidades estruturadas dotadas de sentido e de 

significações. Segundo Silva (2000, p. 16), “a percepção, quando vista sob a ótica de 

fenômeno, é instância primogênita, que é fundamento do ser-no-mundo, pois ela se revela 

como uma intenção do nosso ser total, que se apresenta como abertura ao mundo”. 

A perspectiva fenomenológica acena para a possibilidade de pensar a percepção de 

outra maneira que não seja exclusivamente pela via do empirismo, apelando para a 

experiência como critério ou norma de verdade, e do racionalismo, no qual a razão assume um 

papel de total relevância para determinação de crenças ou técnicas em determinado campo. 

A proposta de uma nova maneira de visar oferecida pela fenomenologia permite-nos 

pensar aquém da cultura e dos pressupostos da racionalidade, o evento originário da 

percepção é percebido enquanto instância pré-objetiva, anterior à postulação do sujeito. 

1.3 – Justificativa do estudo 

Atualmente, as organizações buscam novas formas de gestão com o objetivo de 

melhorar o seu desempenho e alcançar resultados de acordo com suas missões. Na tentativa 

de obter melhores resultados, algumas mudanças são implementadas, tendo por exemplos a 

introdução de novas técnicas orçamentárias, a descentralização administrativa de alguns 

setores, a redução de hierarquias, a aplicação de instrumentos de avaliação de desempenho 

individual e/ou organizacional, bem como o incentivo aos funcionários para buscar 

continuamente qualificação, almejando a melhoria de suas atuações.  

Ao dialogar com a sociedade em geral, deparamo-nos com uma das questões sociais 

de maior visibilidade na contemporaneidade: o uso de drogas, o que proporciona ao indivíduo 

prazer positivo, mas, também, prazer negativo. Esta é, sem dúvida, uma oportunidade para 

refletir sobre as inúmeras nuances imbricada na toxicomania. Conforme a Resolução 

Conselho Superior - IF Fluminense nº 42/2016, p. 6, “nessa perspectiva, a dimensão do 

humano implica a reflexão sobre o ser e o estar no mundo na perspectiva da promoção do auto 

e do hétero conhecimento, necessários à consolidação da autonomia”. 

 Ao pesquisar sobre a temática das drogas, deparamo-nos com diversos trabalhos 

desenvolvidos pela Psicanálise, dentre os quais se encontra o pensamento de Freud (1908, p. 

171) muito caro à presente pesquisa acerca da vida urbana, a qual “torna-se cada vez mais 

sofisticada e intranqüila. Os nervos exaustos buscam refúgio em maiores estímulos e em 

prazeres intensos, caindo em ainda maior exaustão”. 



 

 

 

15 

Em O estado neurótico comum, Freud (1916-1917, p. 388) esclarece o conceito de 

libido tóxica ao estabelecer a diferença entre neurose de transferência, ou psiconeuroses, e as 

chamadas “neuroses atuais”. Segundo o autor, ambas são satisfações substitutivas, contudo as 

primeiras são portadoras de um sentido, sendo assim, Freud acreditava que, ao interpretar seus 

sintomas, eles desapareceriam. Por outro lado, os sintomas das “neuroses atuais” não têm 

sentido algum, nem significado psíquico. Sua manifestação é principalmente no corpo, de  

modo que “mostram uma inconfundível semelhança com os estados patológicos que surgem 

da influência crônica de substâncias tóxicas externas e de uma suspensão brusca da mesma – 

as intoxicações e situações de abstinência” (FREUD, 1916, p. 388). 

Na segunda teoria das pulsões, Freud localiza a libido tóxica na pulsão de morte. Na 

presença de um mal-estar na civilização, o Supereu se posiciona como imperativo de gozo. A 

substância tóxica é um possível recurso para afrouxar as tensões presentes na dinâmica 

psíquica dos sujeitos. É por isso que “se entende a definição de Lacan quando dá ao Supereu o 

caráter de um imperativo de gozo e o define como uma figura obscena e feroz, este empurrão 

a um gozo impossível constitui um dos eixos a respeito do Supereu” (SILLITTI, 2000, p. 

128). Se no primeiro dualismo pulsional o Supereu operava como normatizador, relacionado à 

castração, no segundo dualismo pulsional Freud defende que este está a serviço da pulsão de 

morte, da destruição através da exigência da satisfação pulsional.  

Em seus estudos, Freud assinala que a civilização é uma fonte de desconforto do 

sujeito em sua existência e afirma ser quase impossível vivermos a vida como ela se apresenta 

em função das diversas dificuldades, decepções e exigências que a cultura nos impõe. Nessa 

direção, ele aponta sete saídas possíveis ao mal-estar – soluções inventadas pelos sujeitos para 

se proteger da dor de existir inerente ao mal-estar estrutural da civilização – inclui o amor, a 

religião, a atividade científica, a arte, o delírio, a sublimação e os narcóticos como forma de 

amenizar o mal-estar e buscar a felicidade. 

Ele define essas saídas como medidas paliativas para suportar as dificuldades 
da vida e as agrega em três categorias: os derivativos – distrações poderosas 
que fazem o sofrimento parecer pequeno; as satisfações substitutivas – que 
reduzem o sofrimento; e as substâncias tóxicas – que tornam os sujeitos 
insensíveis ao mal-estar. Essas técnicas utilizadas pelo homem para afastar o 
sofrimento se relacionam com o destino da libido e com o investimento 
pulsional, como podemos observar nos casos em que se procura a satisfação 
substitutiva por meio da neurose. (MENDONÇA, 2011, p. 256)  

 



 

 

 

16 

Pelo exposto, a intoxicação é uma das respostas ao mal-estar na civilização. Há uma 

diferença marcante entre os textos Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna 

(FREUD, 1908) e O mal-estar na civilização (FREUD, 1930). Eles apresentam duas 

concepções diferentes marcadas pela mudança na teoria das pulsões: quando localizam o uso 

de drogas num primeiro momento como recuperação da satisfação pulsional (diante de um 

excesso de regulação operado pelo Supereu) e, num segundo momento, como um recurso que 

busca amenizar a severidade do Supereu em sua exigência de gozo.  

A nova teoria da dualidade pulsional entre pulsão de vida e pulsão de morte, a luta de 

Eros contra Tanatos, forneceu subsídios para que Freud escrevesse O mal-estar na 

civilização, que veiculou uma nova relação entre humanidade e civilização, na qual o 

imperativo de gozo faz com que os sujeitos recorram à droga como um “amortecedor de 

preocupações” (FREUD, 1930, p. 86), a fim de temperar os efeitos do Supereu.  

Freud sinaliza a intoxicação como a solução mais eficaz ao mal-estar, porque, ao 

influir sobre o organismo, promovendo efeitos no corpo, a droga ameniza os efeitos do 

Supereu e da exigência civilizatória. Porém o uso de drogas como uma resposta para reduzir o 

mal-estar tem seus prós e contras. Apesar de causar prazer, apresenta um grande perigo, pois 

pode levar ao afastamento da realidade e ao isolamento: 

Contra o temível mundo externo, só podemos defender-nos por algum tipo de 
afastamento dele [...]. O serviço prestado pelos veículos intoxicantes na luta 
pela felicidade e no afastamento da desgraça é tão altamente apreciado como 
um benefício, que tanto indivíduos quanto povos lhe concederam um lugar 
permanente na economia de sua libido. Devemos a tais veículos não só a 
produção imediata de prazer, mas também um grau altamente desejado de 
independência do mundo externo, pois se sabe que, com o auxílio desse 
“amortecedor de preocupações”, é possível, em qualquer ocasião, afastar-se 
da pressão da realidade e encontrar refúgio num mundo próprio, com 
melhores condições de sensibilidade. (FREUD, 1930, p. 86) 

 

Partindo da leitura proporcionada pela Psicanálise, conclui-se que o uso de drogas se 

situa, justamente, na busca pela restituição de uma parcela da satisfação pulsional renunciada 

pela vida em sociedade. Assim, reforça-se a hipótese do uso de droga aliado a pulsão de morte 

como recurso para apaziguar o mal-estar inerente à civilização.  

Além do exposto, compreendi com a fenomenologia da percepção o quanto a 

dimensão corporal é fundamental para o suporte e garantia de nossa participação e presença 

no mundo. Ao pesquisar, percebi que o corpo é mais do que uma anatomia, é um sistema 
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sinergético no qual todas as partes – órgãos e sentidos – se envolvem, implicam-se e reagem 

como um todo em cada ação. 

Aprendi com a minha existência sobre a necessidade, a partir de um saber 

compreensivo, de pensar o adicto, sua vida, a morte e situação, não em termos de uma relação 

de causa e efeitos lineares, mas como o todo de uma pessoa que possui uma historicidade 

operante, latente, que a prolonga e dela dá testemunhos, testemunhos nos mais variados 

motivos que levam a ser-no-mundo desta ou daquela maneira, adoecer deste ou daquele 

modo. 

1.4 – A relevância do estudo 

A questão das drogas está repercutindo cada vez mais nos debates públicos. Percebe-

se que os problemas relacionados com a toxicomania vêm ocupando diversos espaços, e 

gerando sérias consequências. No espaço institucional, alguns funcionários apresentam 

sintomas relacionados ao uso de drogas, e observa-se que os gestores não estão preparados 

para lidar com essa realidade, principalmente porque surgem problemas que afetam as 

equipes de trabalho, como ausência no serviço, queda de produtividade, dificuldades nas 

relações humanas e outras várias implicações.   

 A prevenção ao uso indevido de drogas pode ser entendida como um processo 

complexo e desafiador o qual requer uma abordagem desprovida de preconceitos e 

discriminações, bem como ser fundamentada teoricamente por meio de conhecimentos 

científicos. As propostas de prevenção predominantes na sociedade legitimam um discurso 

moralista e repressivo, limitando, assim, a compreensão das múltiplas manifestações das 

drogas na sociedade. Diante desse fato, percebe-se a necessidade de problematizar, a fim de 

avançar para outras perspectivas que possibilitem uma análise contextualizada da questão das 

drogas e de sua prevenção. 

A sociedade contemporânea vivencia a “predação do social” sob as mais diferentes 

formas. Este trabalho é uma contribuição de estudo que sensibilizará para uma verdadeira 

tomada de consciência, enquanto meditação que chega ao fundo. Esta tomada de consciência 

nos convida a retraçar um caminho onde se pense uma abordagem a qual efetivamente 

execute as abordagens humanísticas na prática cotidiana, que tem características como a 

contradição e as relações de poder, mas que também admite a relação face a face, 

considerando o sujeito como humano. 
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Pretendemos, com a realização deste estudo, contribuir para a construção de uma prática 

profissional voltada para a realidade da toxicomania identificada no espaço institucional. 

Busca-se uma práxis capaz de valorizar e fortalecer a abordagem multiprofissional e 

interdisciplinar, tendo em vista que é preciso resgatar o prazer pelo trabalho, pela leitura, pelo 

estudo e pela vida em detrimento do prazer que a droga proporciona. 

Vivemos um processo de globalização viabilizada por novas tecnologias e formas de 

exclusão que são sustentadas por ideologias e políticas neoliberais. O emprego está 

relacionado com tecnologias poupadoras da força de trabalho. Essa mudança passou a exigir 

uma nova relação com o conhecimento, uma vez que as reformas ocorridas na educação 

tenham gerado estratégias para ajuste estrutural na relação entre educação e trabalho. 

Este estudo constitui-se numa contribuição para investigações da toxicomania, com 

interesse maior na melhoria das relações humanas e do trabalho. O objetivo competente à esta 

pesquisa é que o corpo passe a ser visto como estrutura existencial do homem em seu modo 

originário, como fenômeno, assim como a percepção, tendo como solo a vivência.  

Deve-se também frisar, como um aspecto relevante a ser aqui considerado, o fato de 

que embora o profissional utilize recursos tecnológicos, este não dá conta do mundo vivido, 

pois o “mundo vivido” é o suporte do mundo objetivo. O vivido de cada um está na sua 

própria carne, em forma de simultaneidade de presença e de ausência, visibilidade e 

invisibilidade, de perfeição e inacabamento, totalidade e abertura, tecido conjuntivo e 

diferenciado do mundo.  
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CAPÍTULO 2 - A TRAJETÓRIA DO ESTUDO 

2.1 – O referencial teórico Psicanalítico 

2.1.1 – Sigmund Freud 

Sigmund Freud cursou Medicina na Universidade de Viena; trabalhou no laboratório 

de fisiologia e concentrou-se em pesquisas sobre a histologia do sistema nervoso. Ele 

demonstrava interesse pelo estudo das enfermidades mentais, bem como pelos métodos 

utilizados em seu tratamento. Foi o médico Psiquiatra e neurologista quem formulou os 

princípios da Psicanálise, cujos fundamentos teóricos e aplicação prática tornaram-se fonte 

inesgotável para a compreensão do psiquismo humano. 

  Os trabalhos de Freud estão intimamente ligados aos aspectos clínico, teórico e 

técnico. Seu método de livre associação tornou-se essencial à técnica terapêutica e também é 

um importante instrumento de pesquisa psicológica. Entre suas obras, destacam-se Totem e 

tabu (1913), em que examina os problemas da antropologia social à luz da psicanálise; O mal-

estar da civilização (1930), em que expõe toda uma teoria sobre a evolução social da 

humanidade, e Moisés e o monoteísmo (1939).  

2.1.2 – Jacques Lacan  

Durante a primeira guerra mundial, o colégio em que Jacques Lacan estudava se 

transformou em uma espécie de hospital de campanha. É provável que esta experiência tenha 

arraigado em Lacan o desejo futuro pela Medicina.  

     Ao iniciar sua carreira médica as idéias de Sigmund Freud estavam ganhando cada vez 

mais espaço no pensamento Francês e, nessa época, foi fundada a Societe Psychanalytique de 

Paris (SPP). A literatura da época havia acolhido com entusiasmo a nova concepção da 

sexualidade humana que provinha da Psicanálise.  

         Sob o signo de um retorno a Freud, Lacan replantou conceitos psicanalíticos através do 

Estruturalismo e da Linguística, o que marca a influência de Saussure e da antropologia de 

Lévi-Strauss em sua obra. Acredita-se que as leituras de Husserl, Nietzche, Hegel e Heidegger 

foram importantes para suas fundamentações teóricas e pode-se afirmar que Lacan leu as 

obras de Freud desde uma exterioridade: Psiquiatria, Surrealismo e Filosofía.  

http://www.infoescola.com/psicanalise/sigmund-freud/
http://www.infoescola.com/psicanalise/sigmund-freud/
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     Os laços que Lacan estabeleceu com Koyré, Kojève, Corbin, Heidegger, Hyppolite, 

Ricoeur, Althusser e Derrida mostram que para ele todo questionamento do freudismo devia 

passar por uma interrogação de cunho filosófico.  

     Em 1953, Lacan apresentou sua demissão à SPP. As novas formulações que havia 

introduzido, em particular as relativas à prática da cura, fizeram com que os setores mais 

ortodoxos da SPP o acusassem de semear a discórdia na instituição e a rebelião nos que eram 

seus alunos.  

     Então, em 1963, foi expulso da Associação Internacional de Psicanálise (AIP), e um ano 

mais tarde fundou a Escola Freudiana de Paris (EFP). Seu objetivo era a restauração da 

verdade no campo aberto por Freud, denunciando os desvios que criavam obstáculos no seu 

progresso. Para isto, Lacan dizia que estavam habilitados a participar da EFP unicamente 

aqueles que haviam se formado com ele. O novo grupo esteve composto inicialmente por 134 

membros, a maioria dos quais havia pertencido à SFP.  

     Havendo iniciado seu declínio físico e intelectual, já não atuava sozinho. Lacan consentiu 

que seu genro, J.A. Miller, tomasse frente de alguns trabalhos. Nesses tempos, todavia, Lacan 

dava alguns seminários, porém sem a desenvoltura que tanto o havia caracterizado e que tão 

profunda fascinação provocava em seu auditório. Ele padecia de uma patologia vascular 

muito lenta em sua evolução, mas de origem claramente cerebral.   

2.1.3 – Fundamentos da Psicanálise 

Desde o início de sua carreira, Sigmund Freud concentrou suas pesquisas sobre a 

histologia do sistema nervoso, pois demonstrava interesse pelo estudo das enfermidades 

mentais, bem como pelos métodos utilizados em seu tratamento. Através do trabalho com 

Charcot, médico reconhecido pelas pesquisas desenvolvidas, Freud percebeu as relações 

existentes entre a histeria e a sexualidade. Em seus estudos, Freud concebeu o plano de um 

trabalho destinado a estabelecer uma distinção entre as paralisias orgânicas e as paralisias 

histéricas. 

a histeria que se enquadrava em uma doença funcional com um conjunto de 
sintomas bem definido, podendo se manifestar tanto nas mulheres como nos 
homens. Na tentativa de apresentar um diagnóstico diferencial para a histeria, 
Charcot passa a produzir, por meio de drogas e da hipnose, a regularidade do 
quadro histérico, levando a histeria para o campo da neurologia. (GARCIA-
ROZA, 2009, p. 87) 
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   Ao utilizar o método catártico, criado por Josef Breuer, Freud percebeu a relação 

existente entre os sintomas histéricos e certos traumas de infância, partindo de um caso de 

histeria cujos sintomas enfraqueciam à medida que a paciente, hipnotizada, descrevia os fatos 

ocorridos na época em que contraíra a doença. Publicou, em colaboração com Breuer, dois 

trabalhos dos quais o mais célebre, Estudos sobre a histeria (1895), marcou o início de suas 

investigações psicanalíticas. 

  Pouco depois, Freud rompeu com Breuer e substituiu a hipnose pelo processo da livre 

associação de idéias, o que lhe permitiu isolar e estudar os fenômenos de resistência e de 

transferência. Desde então os dois fatores passaram a formar uma peça central na técnica da 

Psicanálise. 

Considerando que a história da psicanálise começou com a nova técnica, que 

dispensava a hipnose, Freud acrescentou aos fatores já mencionados a importância da 

transferência e a resistência, também para caracterizá-la:  

A teoria da psicanálise é uma tentativa de explicar dois fatos surpreendentes 
inesperados que se observam sempre que se tenta remontar os sintomas de 
um neurótico as suas fontes no passado: a transferência e a resistência. 
Qualquer linha de investigação que reconheça esses dois fatos e os tome 
como ponto de partida de seu trabalho tem direito de chamar-se psicanálise, 
mesmo que chegue a resultados diferentes dos meus. (FREUD, 1976, p. 26) 

 

Com o avanço de suas pesquisas, Freud afirmou ter consolidado sua opinião sobre a 

causa dos ataques histéricos. Ele considerava fundamental o retorno a um estado psíquico 

vivenciado anteriormente pelo paciente e apontava que lembranças de experiências 

traumáticas formavam o conteúdo do ataque histérico, assim, quando o paciente relembrava 

uma experiência, automaticamente revelava a causa da histeria. Dessa forma, ele rompeu com 

o método que buscava a causa da doença no corpo do paciente.  

Surge, nesse cenário, um novo dilema moral a que foram expostos os cientistas – pois 

era necessário sair da posição de controle oriunda dos seus labores intelectual. A lógica se 

inverteu, ou seja, era necessário ouvir, interpretar, a partir do que o sujeito tinha a oferecer. O 

controle estava no sujeito, o qual apresentava resistência nesse processo dialético de transferir 

e reelaborar as informações que eram causa da sua patologia. 

A partir das conclusões obtidas com seus estudos, Freud formulou a primeira tópica: 

consciente, pré-consciente e inconsciente. Ele correlaciona o conceito de inconsciente com a 
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dinâmica do aparelho psíquico, em que ideias ou processos mentais inconscientes podiam 

produzir efeitos no sujeito. Surge, então, o conceito de recalcado: 

 
O recalcado é, para nós, o protótipo do inconsciente. Percebemos, contudo, 
que temos dois tipos de inconsciente: um que é latente, mas capaz de tomar-
se consciente, e outro que ê recalcado e não é, em si próprio e sem mais 
trabalho, capaz de tomar-se consciente. (FREUD, 1923, p. 28) 

 

O conceito de pré-consciente, conforme descreve Vianna (2013, p. 23), “é o 

conteúdo latente considerado inconsciente apenas de forma descritiva, e não no sentido 

dinâmico”. A diferença de uma idéia do inconsciente em relação a uma idéia do pré-

consciente é a vinculação desta última a representações verbais, ou seja, a maneira pela qual 

uma idéia inconsciente se torna pré-consciente é através de sua vinculação com 

representações verbais, que consistem em resíduos de lembranças que tiveram origem na 

percepção.   

Diante da importância da linguagem revelada pela psicanálise, Lacan postulou o 

conceito de psicanálise em extensão sob a influência de sua leitura do estruturalismo francês 

e, mais especificamente, da linguística estrutural. Ao fazer a releitura da obra de Freud, ele 

destacou a importância conferida à autonomia do significante em relação ao significado. A 

primazia do significante sobre o significado revela que o significante é o responsável pela 

imposição do significado ao sujeito. 

Ao evocar a cadeia significante, Lacan marca que um significante representa 
o sujeito para outro significante, evidenciando uma relação de linguagem que 
se diferencia de uma relação de conhecimento, estabelecendo uma crítica a 
ciência moderna que define um objeto como se opondo ao sujeito, sujeito do 
conhecimento e não do inconsciente. Da relação de linguagem, o sujeito 
surge de um tropeço, de uma falha, o que permite a expressão do 
inconsciente, do sujeito do inconsciente que é marcado pela incompletude, 
pela falta. A cadeia significante permanece aberta, não havendo um 
significado em si, um significado último que venha fechá-la. (MEYER, 2004, 
p. 115)   

 

Com o avanço de suas pesquisas, Freud percebeu que a primeira tópica não dava conta 

de explicar os fenômenos psíquicos. As idéias que foram recalcadas pelos sujeitos quando 

eram crianças faziam parte da dinâmica psíquica e os ímpetos pulsionais sexuais estavam 

presentes na infância, mas eram censurados pelo convívio social. Assim, ele deu uma grande 

virada em sua teoria quando chegou à conclusão de que no inconsciente, não há indicações da 

realidade e que a cena primária é a de uma fantasia construída de tal modo que não é possível 
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distinguir entre “a verdade e a ficção que é catexizada com afeto” (FREUD, Carta 69, [1897] 

1980, p. 280). 

Com essas descobertas, Freud avançou em suas pesquisas sobre a elaboração teórica 

das fantasias em vários de seus estudos, publicando alguns livros: Teorias sexuais infantis 

(1908), Romances familiares (1909 [1908]), Bate-se numa criança (1919), entre muitos 

outros. Neles, Freud afirma que as fantasias inconscientes podem atuar com toda a força das 

experiências reais, entretanto apontam para “outra cena”. 

Quando Freud percebeu que uma idéia inconsciente emerge na consciência apenas 

através de vínculos intermediários, concluiu que a Psicanálise não trabalhava com idéias 

inconscientes em si, mas com as elaborações que o paciente produzia a partir dos seus 

efeitos. Assim, a elaboração teórica da primeira tópica se mostrou insuficiente para dar conta 

da clínica, então Freud (1923, p. 53) nos apresentou a segunda tópica: Eu, Supereu e Isso. 

O Eu controla a descarga de excitações para o mundo externo através de uma 

organização coerente de processos mentais; é a instância que supervisiona os processos 

psíquicos tanto no estado de vigília quanto durante o sono, quando exerce censura sobre os 

sonhos e tem uma função que é parte inconsciente. A partir dessa descoberta, a neurose 

deixou de ser considerada como um conflito entre consciência e inconsciente para dar lugar à 

outra antítese entre o eu coerente e o recalcado. 

O eu é a parte do isso que foi modificada pela influência direta do mundo 
externo por intermédio do sistema perceptivo da consciência. Já o conteúdo 
recalcado consiste em uma parte do isso que sofreu as resistências da parte 
crítica do eu e por isso não chega à consciência facilmente. O eu esforça-se 
por aplicar a influência do mundo externo ao isso e suas tendências e trabalha 
para que o princípio de prazer, que reina irrestritamente no isso, seja 
substituído pelo princípio de realidade. (VIANNA, 2013, p. 26) 

 

Como escreve Freud, o Eu é, acima de tudo, um eu corporal que se projeta numa 

superfície do aparelho psíquico. Sob essa ótica, as percepções estão relacionadas ao Eu da 

mesma forma que as pulsões estão relacionadas ao Isso. 

O Eu possui ainda outra gradação que corresponde ao Supereu, o qual está menos 

vinculado à consciência em comparação ao restante do Eu. Vianna (2013, p. 27) afirma que 

“ao supereu estão relacionadas basicamente as funções de vigilância, censura e punição. Um 

dos seus efeitos sobre o sujeito é o adoecimento como forma de punição contra uma idéia 

censurada pelo supereu.”  
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Vale destacar que ainda em 1896, na busca da etiologia da neurose, Freud iniciou 

formulações as quais mais tarde chamou de complexo de Édipo. Por não poder mais crer num 

trauma vivido na realidade, tal como formulara na teoria da sedução1, levantou a hipótese de 

uma fantasia que teria o mesmo conteúdo do trauma real.  

Segundo Dor (1991, p. 61), “o ponto de partida do complexo de Édipo está na mãe 

fálica, quando a criança se desperta para a questão enigmática da diferença dos sexos”. Ele 

argumenta que neste período tanto o objeto fálico quanto a castração são estritamente 

imaginários, e não à do órgão genital, além disso, fala que “na presença da mãe fálica, a 

criança não sente a necessidade de confrontação com o real da diferença dos sexos que 

conduziria à ameaça da castração e à perda da ilusão de ser o único e singular objeto do 

desejo da mãe”. 

De acordo com Vianna (2013, p. 19), “é na dinâmica da passagem do ser para 

dimensão do ter o falo é que a criança se inscreve na função fálica”, ou seja, a trama edipiana 

se desenrola em torno do falo: “Esta dinâmica é a única referência que permite ao sujeito 

regular seu desejo com referência ao desejo do outro. A entrada da figura do pai introduz na 

economia do desejo da criança um modo de vetorização, que designa a função paterna como 

a função fálica”. 

O pai imaginário é o que intercede no complexo de Édipo, partindo dos pensamentos 

de Vianna (2013, p.19), “este representa uma figura do pai tal como a criança tem interesse de 

perceber na economia do seu desejo, e também como ela percebe esta figura do pai a partir do 

discurso da mãe” e, continuando, “o pai simbólico intervém como significante no registro da 

castração, operando através da função paterna”. 

Para o mesmo autor (2013, p.20), o pai real pode estar presente ou não desde que “a 

função estruturante seja operada com referência a outro que esteja significado no discurso 

materno como uma instância terceira mediadora do desejo do Outro e que as dimensões do 

pai imaginário e do pai simbólico estejam presentes”, assim, o pai real precisa estar presente 

enquanto palavra cumprindo sua função significante, o pai sempre deve ser significado para a 

criança independente de sua presença na realidade. A criança precisa fantasiar um pai, ou 

                                                             

1 A Teoria de Sedução é uma das primeiras teorias formuladas por Sigmund Freud (1856, 1939) como 
explicitação possível para as crises histéricas das suas pacientes. Entre 1895 e 1897, Sigmund Freud formalizou 
esta teoria, defendendo que a neurose teria origem em abuso sexual. 
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seja, elaborar a figura de um pai imaginário a partir da qual poderá advir a dimensão de um 

pai simbólico. 

 Lacan afirma que Freud procurava a origem da Lei primordial desde as teorias sobre 

o complexo de Édipo. Com a criação do mito do pai da horda primitiva, em Totem e Tabu, 

ele estabelece a equivalência entre o pai morto e a lei. 

 
O significante puro, aquele que “a religião nos ensinou a invocar como 
Nome-do-Pai”, é o Pai simbólico: “aquele que significa a Lei” e que “é 
realmente o Pai morto”. O Pai simbólico, “como autor da Lei”, se liga ao 
assassinato do Pai: “momento fecundo da dívida através da qual o sujeito se 
liga à vida e à Lei.” (LACAN, [1955-56] 1998, p. 562)  

 

Freud trabalhou o mito edipiano em três tempos: o primeiro tempo, em que se dá o 

assassinato do pai; o segundo tempo, quando o herói se casa com a mãe, gozo maldito que 

acarreta uma dívida a pagar, e o terceiro tempo quando suporta ver uma verdade tão dolorosa, 

momento em que Édipo arranca os próprios olhos. 

Na trama, Édipo não toma conhecimento dos crimes que cometeu – ter matado o pai e 

casado com a mãe –, Freud (1909, p. 52) assinala que “Édipo representa a força do desejo 

inconsciente, ou seja, o complexo de Édipo é postulado como o cerne da teoria dos processos 

de constituição psíquica de um sujeito”. Freud extrai deste mito “tão somente a relação 

incestuosa mãe-filho e a morte do pai, pontos em que vai ancorar suas investigações em torno 

do incesto”, construindo, a partir daí, a teoria do complexo de Édipo.  

 

2.2 – O Referencial teórico da Fenomenologia 

2.2.1 – Maurice Merleau-Ponty 

Maurice Merleau-Ponty estudou filosofia na École Normale Supérieure (ENS), uma 

das mais prestigiosas instituições de ensino superior da França. Através dos seus estudos, sob 

a orientação de renomados professores, Merleau-Ponty adquiriu uma boa base em filosofia 

ocidental e seus desdobramentos contemporâneos. Em 1935 assumiu o posto de professor 

assistente na ENS e, concluindo sua tese de doutorado elaborou o que, em 1942, viria a ser 

seu primeiro livro, A estrutura do comportamento. Esta obra recebeu influências da escola 

“Gestalt” da Psicologia, que enfatizava a organização da natureza humana, em cuja linha de 

raciocínio, nossas percepções não são fragmentadas em unidades de “sensações”, dependendo 

da sua relação com o todo. Apesar da influência da escola “Gestalt”, o filósofo achava que os 
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gestaltistas estavam errados em verem na psicologia formal uma hipótese psicológica 

empírica (MATTHEWS, 2011, p. 10).  

Na primeira fase dos anos 30, Maurice recebeu influências de Hegel e do “marxismo 

ocidental” fundado na redescoberta dos primeiros escritos de Karl marx. No final dos anos 30, 

foi a Paris assistir às palestras proferidas pelo russo Alexandre Kojève sobre a Fenomenologia 

do Espírito, de Hegel (MATTHEWS, 2011, p. 11). 

Em 1945, Merleau-Ponty publicou sua tese de doutorado em filosofia, Fenomenologia 

da Percepção. Neste mesmo ano tornou-se professor da Universidade de Lyon, transferindo-

se para a Sorbonne em 1949 e assumindo a cátedra de filosofia do Collège de France, em 

1952. Merleau-Ponty faleceu prematuramente, vítima de ataque cardíaco, em 3 de maio de 

1961, deixando um grande legado teórico e muitas obras incompletas (MALUF, 2007, p. 7; 

MATTHEWS, 2011, p. 12-13). 

Na sua obra mais conhecida, Fenomenologia da Percepção, o filósofo discorre sobre 

os tópicos fundamentais para a compreensão da fenomenologia, ao partir de uma retomada da 

perspectiva Husserliana, referindo-se à fenomenologia como o estudo das essências, sem se 

esquecer da importância da “facticidade”, ou seja, a existência e a condição de ser-no-mundo, 

para essas essências (MALUF, 2007, p. 7). 

 

2.2.2 – Fundamentos da Fenomenologia 

A percepção é utilizada por Merleau-Ponty como foco de seu estudo e a partir desta 

temática ele construiu uma trajetória que foi desde os impasses com as tendências normativas 

da percepção, principalmente frente à teoria da Gestalt em que os elementos percebidos 

permaneciam sempre os mesmos independentemente dos sujeitos que os percebiam, passando 

depois ao entendimento das funções do corpo para a percepção das questões fisiológicas até a 

sexualidade. 
Na percepção, nós não pensamos o objeto e não nos pensamos pensando-o, 
nós somos para o objeto e confundimo-nos com esse corpo que sabe mais do 
que nós sobre o mundo, sobre os motivos e os meios que se têm de fazer sua 
síntese. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 320) 

 
A fenomenologia da percepção busca a compreensão e a interpretação dos fenômenos 

que aparecem à consciência e que por ela são constituídos a partir do corpo com a sua 

doutrina da consciência-corpo. Esta abordagem contribui efetivamente para a superação do 

dualismo antropológico, o qual separa o corpo do espírito. 
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A fenomenologia foi definida de duas maneiras ao longo da obra de Husserl: 

A primeira era definida como um novo método descritivo, que conduziria a 
uma ciência de fundação. A segunda, denominada de fenomenologia 
transcendental, passou a ser vista como uma ciência de fundação ou uma 
filosofia científica rigorosa que, como consequência de sua aplicação, 
tornaria possível uma reforma metodológica em todas as outras ciências. 
(CASTRO; GOMES, 2011, p. 234) 

 

Merleau-Ponty reflete e aprofunda a fenomenologia a partir de certas aberturas e 

caminhos não percorridos por Husserl, porém percebe-se uma forte influência deste teórico na 

formulação da fenomenologia da percepção, assim como da Gestalt. 

Para Merleau-Ponty (1990 apud SILVA, 2000, p. 27) as bases ontológicas da sua 

concepção sobre a percepção podem se reduzir em: 

 
1- A percepção é uma modalidade original da consciência; o mundo 
percebido não é a soma dos objetos, no sentido que as ciências dão a esta 
palavra. Toda percepção tem lugar num certo horizonte, enfim, no mundo; 
2- A certeza da idéia não fundamenta na percepção, mas repousa nela; 
3- O mundo percebido seria sempre fundo pressuposto por toda a 
racionalidade, todo o valor e toda a existência. 

 

Desta forma, a percepção do sujeito define os limites expressos de troca deste com o 

mundo, que, sendo mediado através do corpo, propicia um encontro interpessoal homem-

mundo. Para Merleau-Ponty, a percepção corresponde a um “conhecimento” de si, portanto 

ela é uma modalidade primeira do ser-no-mundo na instância pré-objetiva, é uma intenção do 

nosso ser total. A percepção descobre o mundo como percebido, como campo originário do 

sentido. 

Sendo a percepção conhecimento de si, quando percebemos o adicto, o seu corpo, a 

sua historicidade, ela revela-o também. Nós nos mostramos através da percepção, pois o ato 

de perceber, ao mesmo tempo que revela o mundo, mostra a consciência para si mesma. Para 

Merleau-Ponty (1971 apud SILVA, 2000, p. 28), “perceber é engajar num só golpe todo um 

futuro de experiências num presente que nunca o garante rigorosamente, é crê num mundo”.  

A percepção é abertura a um mundo e o fato de se perceber não é simplesmente uma 

reação físico-fisiológica que processa entre os objetos e os órgãos do sentido, mas as coisas 

são percebidas porque cada um possui um campo de existência; devido à crença, sobretudo, 

em um mundo perceptível: cada um tem o seu mundo e está imbricado no mundo do outro. O 
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mundo é percebido a partir daquilo que se é; este mundo também é ensinado, um mundo que 

cada um fez, faz e refaz, correspondente à própria condição humana. 

Perceber então é mais do que captar estímulos; é atribuir valores baseados em um 

campo de existência singular que faz parte da história pessoal, da história originária que vai 

ao encontro do modo de ser como profissional que reage em cada sujeito a partir das situações 

apresentadas em seu mundo, em seu espaço. Assim, cada um de nós irá habitar este espaço de 

forma singular, habitando o espaço físico com o espaço da vivência. 

Como consequência, os indivíduos passam a ter um “campo de existência”, um 

ambiente existencial, por meio do qual se percebe de uma ou de outra maneira tanto o próprio 

corpo quanto o corpo alheio. Em Merleau-Ponty aprendemos que o outro sou eu mesmo e, por 

isso a percepção amplia-se no conceito: compreendo o outro e a sua dimensão corporal 

porque compreendo a mim mesmo. 

Este corpo possui um “esquema corporal que é uma tomada de consciência global de 

minha posição no mundo intersensorial”, como assevera Merleau-Ponty (1971, p. 110). Deste 

modo o corpo tem sua espacialidade, o seu espaço corporal, e é na ação com essa 

espacialidade que o corpo se completa. Diante de cada situação que se apresenta na 

espacialidade do corpo, outra visada é desencadeada, provocando um posicionamento do 

corpo existencial, pois este constitui o espaço onde o corpo físico se projeta e executa as 

funções profissionais, por exemplo. 

Sendo assim, ter um corpo é estar de posse de uma unidade que está em movimento 

em virtude de sua motricidade. O que faz este corpo se movimentar é uma força que existe em 

cada um de nós. Desta forma, o que ergue um corpo e o coloca de pé não é só a existência dos 

membros inferiores, mas também uma disposição para viver. 

Após atravessar o difícil dilema da percepção do corpo do outro como semelhante ao 

nosso e da percepção do próprio corpo, até chegar à extensão de nossos corpos no mundo e 

aos significados que atribuímos a tudo isso através da linguagem. “Merleau-Ponty analisou a 

condição de ser-no-mundo como uma unidade indissociável, que está engendrada de 

espacialidade e temporalidade” (MALUF, 2007, p. 7-8). 

Convido o leitor a fazer uma percepção da sua existência. É fato que transita em 

alguns espaços específicos (na sua casa, no trabalho, na faculdade, no cinema, na academia, 

entre outros). Estes são diferentes dos espaços de outras pessoas. A sua forma de pensar é 

fruto, também, das interações estabelecidas nesses espaços e o mesmo raciocino pode ser 
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levado para questão do tempo. Você cresceu num ambiente, teve experiência enquanto 

criança, pode ter iniciado os estudos na escola, aos cinco anos de idade; durante a 

adolescência, viveu angustias referentes às transformações do corpo; viveu a experiência do 

primeiro emprego. Assim, é possível perceber que você tem uma historicidade. Esta difere do 

colega que trabalha com você, ou de um adicto no contexto institucional. Ele possui outra 

historicidade a qual difere da sua em alguns aspectos.  

Logo, o espaço aqui considerado não é um espaço geométrico, trata-se do espaço da 

existência. Existem vários tipos de espaços além do geométrico, temos o do sonho, do 

primitivo, do mito, do esquizofrênico e do alucinado, por exemplo. Precisamos visar o adicto, 

também, no espaço do vivido. Este é que efetua sua inerência ao mundo e garante a sua 

situação num ambiente. Por esta razão, Merleau-Ponty (1971, p. 292) declara acerca deste 

espaço que “é aquele que compõe cada momento de nossa maneira própria de projetar o 

mundo”. 

Para muitos, a toxicomania é “intenção” consciente, mas para outros ela permanece 

como intencionalidade operante ou motriz, e é justamente neste ponto que o espaço 

existencial tem que ser descoberto à luz de uma nova intencionalidade. Enquanto pesquisador, 

desperto para questão da toxicomania, pois, na minha historicidade, houve momentos em que 

deparei com episódios de familiares próximos utilizando drogas para amenizar a angústia 

existencial. Pelo exposto, somos consciência de alguma coisa, ou melhor, consciência-corpo 

de algo. Estamos sempre voltados para fora de nós mesmos e existir fora também é existir sob 

a forma de espaço e temporalidade, num movimento dialético. 

Merleau-Ponty (1971, p. 357), na reflexão sobre o outro e o mundo humano 

desenvolvida na Fenomenologia da Percepção, chega à conclusão de que “o outro corpo já 

não é mais simples fragmento do mundo, mas o lugar de uma certa elaboração e como que 

uma certa ‘vista’ do mundo”. 

Cada corpo constitui o espaço a partir de um movimento intencional, pois não vivemos 

como espectadores desinteressados, mas como indivíduos que se despertam para questões 

presentes na sua historicidade. Portanto, Merleau-Ponty (1971, p 156) remete-nos a situação 

de que “compreender é sentir o acordo entre o que visamos e o que é dado, entre a intenção e 

a efetuação e o corpo ancoradouro do mundo”. 

A outra unidade de sentido ou categoria que vem nos mostrar o corpo constituído é o 

tempo. Assim, nas observações de Merleau-Ponty (1971, p. 413), fica evidente que não é só 
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tirando as consequências de uma concepção preestabelecida de subjetividade que se pode 

analisar o tempo; essa análise consiste também em alcançar uma estrutura completa de 

subjetividade através do tempo. 

O tempo pode ter muitas leituras ou compreensões. Podemos tomar o tempo como 

sucessão de instantes, como quer dizer na palavra grega khromos, um tempo objetivo, do 

relógio neste sentido, o qual é mensurado e aceito em toda parte do mundo. Entretanto posso 

compreender o tempo como dimensão humana, atributo do ser. Dessa forma teremos um 

tempo próprio, este é o tempo do sujeito, do humano, que por sua vez é seu engajamento e 

consciência de si. 

Percebe-se, então, que o tempo do relógio é um tempo quantitativo e o tempo que é 

temporalidade é um tempo qualitativo, o qual não se deixa medir por nenhuma quantificação, 

mas é percebido. É o tempo da vivência, este tempo, télos, tempo da totalidade da existência, 

determinado pelo modo de ser mais próprio de cada um. 

Há também o tempo kairos, onde está em jogo o tempo oportuno, tempo certo. É 

aquele que nunca é antes ou depois, mas o instante certo. No instante oportuno temos a 

apreensão do ser não simplesmente a partir de seus dados imediatos, mas a partir de um 

sentido de totalidade. Por esta razão, Merleau-Ponty (1971, p. 417) nos aconselha que “não 

digamos mais que o tempo é um dado da consciência”, digamos mais precisamente que a 

consciência desenvolve ou constitui o tempo por meio da idealidade deste, que permite que a 

consciência deixe de estar enfeixada no presente. 

Segundo Silva (2000, p. 86), “o tempo próprio se faz no todo: num corpo 

cognoscente2, sensível, sexuado, livre e ontológico”. O tempo aqui considerado deixa de ser 

tomado como sistema de pretensões e retenções do presente vivo para ser descrito como 

matriz simbólica e sistema de equivalências e simultaneidade. Carregamos a nossa história, 

somos a nossa história e por isso também somos tempo e um tempo que é fuga geral fora de 

si, porque o tempo não é algo cristalizado, ele faz-se a partir de nós próprios, ao mesmo 

tempo só o temos se saímos dele, para daí a pouco reencontrá-lo. É um movimento de 

imanência, transcendência e de recuo. Com a instância da temporalidade podemos fugir do 

presente e instaurar o tempo próprio, como ocorre nos delírios psicóticos. 

                                                             

2 De cognoscível, que pode conhecer. 
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O tempo de internação de uma mãe que possui um filho pequeno deve ser analisado 

pela equipe. Talvez ela não tenha ninguém para cuidar do filho, seja a responsável pela 

alimentação e higiene da casa, etc. A dinâmica dessa casa sofrerá algumas mudanças por sua 

ausência. Em contrapartida, ela também percebe o que sua falta acarretará mudanças no lar. É 

fato que o tempo afetará o tratamento, pois faz parte da sua existência. Esta categoria vem 

justamente nos dizer que o tempo, ou melhor, a dimensão temporal só pode ser compreendida 

dentro de uma determinada situação, de uma determinada perspectiva, de um contexto 

vivenciado pelo sujeito. Neste sentido, Merleau-Ponty, chama a atenção para o fato de que: 

 
Não dizemos que o tempo existe para alguém: seria novamente expô-lo e 
imobilizá-lo. Dizemos que o tempo é alguém, quer dizer, que as dimensões 
temporais, enquanto se recobrem perpetuamente, confirmam uma à outra, só 
explicam o que estava implicado em cada uma, exprimem todas um único 
estouro ou um único impulso que é a própria subjetividade. (MERLEAU-
PONTY, 1971, p. 212)  

 

A Fenomenologia da Percepção leva-nos a pensar o corpo como um todo onde suas 

partes se relacionam umas com as outras de forma integrada com os conceitos de 

historicidade, espacialidade e temporalidade. Logo, não podemos perceber o adicto de forma 

segmentada, compartimentada, pois ele, além de ser uma estrutura biopsicosocial e espiritual, 

é ser-no-mundo onde, através do fundado, o fundante se manifesta. Estaríamos nós prontos 

para suportar a agudeza do fundamento do outro em nosso cotidiano? 
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CAPÍTULO 3 – NARRATIVA REFLEXIVA: articulação entre teoria e prática  

3.1 – Psicanálise, Fenomenologia e toxicomania articuladas com a vivência familiar e 

profissional do pesquisador 

A formação da estrutura psíquica surge como um vetor tanto de ordem, no sentido de 

organização, quanto de desordem em cada sujeito. Há um encadeamento, desta construção, 

com o romance familiar descritos no complexo de Édipo, ou seja, da relação travada com a 

função fálica. 

A criança passa da posição de identificação com o falo da mãe a outra 
posição onde renuncia esta identificação aceitando a castração simbólica. 
Assim, o sujeito tende a se identificar com o sujeito suposto não tê-lo ou com 
aquele suposto tê-lo. Este processo de simbolização é designado por Lacan 
como metáfora do Nome-do-Pai. (VIANNA, 2013, p. 19)  

 

Um dos casos clínicos que revela a formação da estrutura psíquica e a castração 

oriunda do romance familiar é do adicto chamado João3. Este apresentava uma angústia 

existencial, que afetava suas relações sociais, pois era de seu desejo inconsciente ser o melhor 

de todos. Ao interagir com este adicto, percebi que “o espaço de cada vivência tem a ver com 

a mediação com o mundo, com a visada4 singular” (SILVA, 2000, p. 8). Ele queria assumir a 

posição de destaque entre aqueles com quem convivia, porém sofria com as reações das 

pessoas que o ridicularizavam e cada vez mais o posicionavam em situações humilhantes. 

Com efeito, aumentava cada vez mais a sua angústia existencial.   

Ao acompanhar o caso, tive algumas descobertas. Quando João nasceu, sua família 

era assim constituída: mãe que ocupava seu tempo com atividade do lar e dos filhos; pai, que 

trabalhava e era o responsável pelo financeiro que cobria as despesas da família; o filho mais 

velho, de sete anos; uma filha de cinco anos e outra de quatro. As irmãs eram muito unidas e 

sempre estavam juntas. O filho mais velho desejava um irmão para ser, também, um amigo. 

Quando João nasceu, foi recebido num ambiente muito acolhedor. Recebia atenção de todos: 

do pai, pois era mais um filho homem; do irmão mais velho, pela felicidade, já que como 

havia perdido o espaço para duas irmãs, agora teria a oportunidade de também ter um amigo 

                                                             

3 Nome fictício. 

4 Do latim visare. Termo freqüentemente utilizado pela fenomenologia para designar a operação pela qual a 
consciência, dotada de intencionalidade, volta sua atenção para este ou aquele objeto. 
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mais próximo; das irmãs, porque tinham um bebê para ajudar a cuidar, enquanto intercalavam 

o tempo com as brincadeiras de bonecas e da mãe, que atendeu o desejo de todos. Enfim, 

João vivia num paraíso. 

Quando João tinha dois anos e meio de idade, sua mãe teve outro filho, o qual tirou o 

foco da atenção dos membros da família e João não soube reelaborar esta perda de posição. 

Ele tornou-se um adulto com esse traço de personalidade: não sabia o porquê, mas desejava 

retomar a todo o tempo a posição de destaque. Esta foi a resposta encontrada para a origem 

da angústia existencial deste adicto. 

Na instituição onde trabalho atualmente, tive a oportunidade de conhecer outro adicto. 

Pedro5 era um funcionário que ia para o trabalho alcoolizado e por vezes exalando odores 

oriundos do uso de bebida e da falta de higiene. Ele apresentava em seu discurso a ausência 

de um filho fruto de um relacionamento de alguns meses. A mãe da criança mantinha o filho 

distante do pai e esta era a queixa principal apresentada por ele. Fizemos, com a participação 

da família, a internação numa comunidade terapêutica para tratamento de toxicomania. 

Outras questões surgiram e este funcionário foi aposentado. 

Outro caso com o qual também me deparei foi de José6, que não aparecia no serviço 

e desequilibrava a dinâmica da equipe de trabalho de forma com que o coordenador não 

soubesse lidar. Ao aproximar do caso, pude visá-lo e aos poucos desvelar a sua realidade a 

partir da sua historicidade, espacialidade e temporalidade, conceitos trazidos pela 

fenomenologia da percepção. Usava cocaína como válvula de escape das tensões de sua vida, 

gastava o salário com a droga e possuía muitos empréstimos oriundos deste ciclo vicioso. 

Podemos fazer uma analogia com a realidade descrita no caso clínico de João, o qual usava 

drogas para amenizar os efeitos da angústia existencial causada por situações conflitantes 

com a realidade, ou seja, quando era retirado da posição de destaque em relação às pessoas 

com quem convivia, tornando-se, com o tempo, um adicto.  

O adicto além de sofrer com o preconceito, luta em condição desigual pela 

permanência no emprego. O uso de substâncias altera mecanismos cerebrais responsáveis 

pelo humor, pela memória, pela percepção, pelos estados emocionais e pelos controles finos 

                                                             

5 Nome fictício 

6 Nome fictício 
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de vários comportamentos. A busca pela droga torna-se uma prioridade em detrimento do 

trabalho, família, lazer e outros cenários da vida. 

No caso clínico anteriormente citado, João era o centro das atenções dos pais e dos 

irmãos. O pai feliz pelo fato de ter outro filho homem; as irmãs por ter um bebê, com o qual 

podiam brincar –  João chorava, ria, comia, fazia xixi, além de outras atividades, sendo muito 

mais interessante do que as bonecas possuíam –; o irmão mais velho, por ter outro irmão, 

com quem poderia brincar de bola, torcer pelo mesmo time de futebol, um companheiro para 

ir junto para rua; para mãe, por ter realizado o desejo de todos da família. Dessa maneira, 

João podia ser o bebê-rei nesse lar acolhedor e todos viviam em felizes. 

João percebeu alteração da dinâmica familiar com a chegada do irmão mais novo. O 

intruso o tirou da posição de bebê-rei, pois a atenção dos pais e dos irmãos mudou de foco, 

ou seja, os holofotes viraram para o irmão mais novo. Ocorreu, então, uma cisão no elo que o 

unia à mãe, castrando-o simbolicamente. João saiu da posição de ser o falo da mãe para a 

posição de ter o falo e, como consequência, atacava seu rival. Sempre que podia e sem razão 

aparente, agredia o irmãozinho, que sofria ao apanhar e, com o tempo, passou a reagir às 

agressões para se defender dos ataques que sofria.    

Freud relata esse momento da passagem quando a criança percebe que não é mais o 

único objeto de desejo da mãe. “Ao notar que a mãe não deseja apenas ela como antes, a 

criança transforma imaginariamente esta constatação em um jogo de rivalidade. A criança se 

esforça em ocultar que a mãe possa desejar o seu rival.” Geralmente é o pai que se torna, um 

objeto fálico rival junto a ela, no caso clínico de João houve uma distorção. Neste caso, o 

irmão mais novo contribuiu para a castração simbólica. Nessa trama familiar, João assumiu a 

posição função fálica ao lutar pelo “trono” perdido. Nesse momento ocorreu este processo de 

simbolização, definido por Lacan, como Nome-do-Pai. 

Sob o olhar da Fenomenologia, a importância da instância deste fenômeno está na 

medida em que é possível perceber o homem como ser-no-mundo, ou seja, como um ser 

encarnado que vai delineando a sua historicidade, agindo e realizando o devir de sua história. 

No devir da historicidade de cada sujeito é imperioso o encontro com outros sujeitos, pois 

nesta dimensão é possível efetuar as trocas de diálogos. A co-participação dialogal é o 

fundamento ontológico do existir e de suas manifestações. Segundo Merleau-Ponty (1989, p; 

71), em O olho e o espírito, “a visão é o encontro, como numa encruzilhada, de todos os 

aspectos do ser”. 
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Ao pensarmos na instância do fenômeno poderíamos eleger a seguinte indagação: que 

consequências posso tirar em meu cotidiano profissional ao mostrar que percebo o outro 

enquanto espacialidade, temporalidade e como corpo ambíguo?  

É que por esta perspectiva compreendo que o corpo humano é o órgão total 
de experiência do mundo, um sistema integral que não deve ser entendido 
como mosaico de pontos, mas que, para perceber o corpo, enquanto 
fenômeno existencial. É necessário “retonar” às experiências vividas 
somaticamente. (SILVA, 2000, p. 79) 

 

Afinal como lidar com alguém efetivamente levando em conta figuras e pontos, já que 

as figuras e os pontos não podem ser percebidos em seus horizontes? Essa foi a questão 

levantada por Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção. Com este teórico aprendemos 

que o mundo visível ou tangível não é o mundo por inteiro. Nenhuma antecipação sensorial 

esgota as sensibilidades perceptivas. No mundo-da-vida parece haver uma espécie de contrato 

existencial do sujeito perceptivo com o mundo. 

Na psicanálise o diagnóstico do cliente é investigado a partir da transferência. 

Segundo Dor (1991, p. 22), “faz-se necessário avançar aquém do sintoma, cuja natureza tem 

um valor significativo tão aleatório quanto imprevisível”. O sintoma é sempre determinado 

em função de sua ligação direta com o processo primário. Vianna (2013, p. 37) aponta que o 

sintoma diz respeito às referências diagnósticas estruturais pois é subordinado da linguagem 

e da palavra e tem princípio no mesmo registro. Assim, o sintoma se anuncia a estrutura 

subjetiva, que serve de baliza para que os traços estruturais do sujeito sejam identificados. Se 

considerado isoladamente, o sintoma não fecha um diagnóstico em si. 

Segundo Quinet (2002), o diagnóstico diferencial da estrutura só é possível de ser 

investigado no registro simbólico, de onde emergem os três modos de negação do Édipo, 

correspondentes às três estruturas clínicas: o recalque na neurose, a foraclusão na psicose e o 

desmentido ou recusa na perversão. Para cada modo de negação da castração emerge um tipo 

de retorno do que foi negado: 

No recalque, o que é negado no simbólico retoma no próprio simbólico sob a 
forma de sintoma: o sintoma neurótico. Na psicose, o que é negado no 
simbólico retoma no real sob a forma de automatismo mental, cuja expressão 
mais evidente é a alucinação. No desmentido, o que é negado é 
concomitantemente afirmado retomando no simbólico sob a forma de fetiche 
do perverso. (QUINET, 2002, p. 19) 
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O campo de investigação psicanalítica se delimita, portanto, ao dizer e ao dito. Esse 

espaço da palavra "está saturado de 'mentira' e tem o imaginário como parasita" (DOR, 1991, 

p. 14), de onde o sujeito dá testemunho de sua própria cegueira, pois não sabe o que diz 

através do que anuncia do ponto de vista da verdade do seu desejo e sintoma. Por isso, o 

estabelecimento do diagnóstico não obedece aos dados empíricos objetivamente controláveis. 

O diagnóstico na psicanálise se sustenta a partir do discurso do paciente e da escuta do 

analista. 

 Segundo Ribeiro (2012, p. 43), independente da estrutura clínica do sujeito, a 

toxicomania pode se fazer presente. A Psicanálise considera que a escolha pela via da 

intoxicação relaciona-se com o que Lacan denomina de “insondável decisão do ser”, ou seja, 

com a estrutura clínica do sujeito. Nesse sentido, o fenômeno do uso de drogas terá certas 

especificidades dependendo da estrutura na qual se manifesta: na neurose, poderá comparecer 

como sintoma; na psicose, como tentativa de suplência; na perversão, como uma das formas 

do desmentido. 

Ao pesquisar a origem da neurose, Freud descobriu relações com lembranças 

ocorridas na infância. Vianna (2013, p. 45), por sua vez, acrescenta que, por meio de 

tentativas pautadas no erro e no acerto, descobriu-se que uma das formas de neurose, a 

histeria, tinha uma solução na descoberta da fantasia oriunda da produção do inconsciente. 

Nesta época, Freud publicou sua concepção sobre as “fantasias histéricas”, as quais tinham 

relação com episódios ocorridos na tenra infância, que permaneciam indecifráveis, havendo 

dificuldade para elaborar uma resposta frente à censura imposta pela família. 

Para Freud, o sintoma neurótico é oriundo de um mecanismo de defesa do aparelho 

psíquico contra idéias que representam pulsões, causadoras de angústia por serem 

conflituosas. O episódio traumático dispara um excesso de energia que fica retido no 

psiquismo, porém o excedente manifesta-se através de sintomas no corpo.  

O afeto desagradável que foi separado da idéia traumática, também 
permanece no aparelho psíquico e pode ser descarregado no corpo 
(conversão), como ocorre no sintoma histérico. É, portanto, de acordo com o 
modo de descarga do afeto que o sintoma neurótico se constitui. (VIANNA, 
2012, p. 21) 

 

Segundo Ribeiro (2012), o sintoma é descrito nas primeiras publicações psicanalíticas 

como um mecanismo que separa o afeto vinculado à idéia a fim de enfraquecê-la. Assim, o 

recalque primário impede, na neurose, a entrada do representante psíquico da pulsão à 
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consciência. Na segunda fase, no recalque propriamente dito, os derivados mentais do 

representante recalcado são também recalcados. 

Como resultado, diz Ribeiro (2012, p. 43), “a representação pulsional continua a 

existir dando origem a derivados e estabelecendo ligações. O recalque deixa sintomas em seu 

rastro, assinalando para o retorno do recalcado”. Com a retirada do afeto, o traço mnêmico da 

idéia, geralmente de ordem sexual, passa para o registro inconsciente. Porém, a pulsão não 

desiste de buscar satisfação e o traço mnêmico recalcado não deixa de produzir 

manifestações que chegam até a consciência disfarçadamente através da formação do 

sintoma, dos sonhos, dos atos falhos ou dos chistes. 

A comunidade terapêutica em que trabalhei recebeu um adicto que gostava de 

práticas esportivas. Lá existia um espaço improvisado para que os pacientes pudessem 

ocupar parte de seu tempo, então, Mario7 frequentava esse espaço no lugar dos demais 

espaços existentes na instituição. Havia uma preocupação exagerada com o corpo, pois a 

atenção voltava para as séries de exercício que realizava. Com o tempo, passou a atrair os 

demais colegas de internação para essa prática – vale destacar que esta prática ocorria sem 

preparo e havia um risco de ocorrer uma lesão inesperada –, então eu, o psicólogo, entrei em 

cena. Fui ao espaço onde Mario e os colegas, que havia conquistado na comunidade 

terapêutica, praticavam as séries de exercício. Disse que era importante a prática de atividade 

física, porém era preciso cautela devido à possibilidade de ocorrer acidentes. Mario se 

negava a ouvir estas orientações, pois aqueles momentos traziam prazer para o corpo e o 

mantinha na posição de líder. Para justificar a posição de professor de educação física, Mario 

disse que havia realizado um curso que o habilitava a essa prática esportiva. Então eu fiz a 

seguinte abordagem: “Que legal, peço a você que traga uma cópia do seu diploma. Assim, 

montaremos um horário para essa prática com o grupo de internos!”. Nesse momento, sem 

perceber, trouxe Mario para a realidade. Diante da angústia existencial, provocada nesse 

instante, ele reagiu. Disse para mim: “Você está me tirando!”. Em seguida, pegou um dos 

pesos e partiu na minha direção. Quis jogar uma das barras de ferro na minha cabeça. Veio o 

grupo e o conteve. Assim, aprendi, na prática, que não devemos intervir dessa forma. 

Para Merleau-Ponty, o sujeito é temporalidade. Ao percebermos o adicto como 

temporalidade, compreendemos que o tempo é ser. A presença do sujeito no mundo é, 
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portanto, constituída de uma série infinita de horizontes abertos que se espacializam ao se 

projetar no mundo. Ao visarmos o adicto, percebemos a sua maneira de se espacializar a partir 

do seu existir. 

A experiência perceptiva fundada no reconhecimento sensível do corpo nos remete a 

definir que o sujeito existe originalmente enquanto abertura constante para o mundo. Sob essa 

ótica o corpo não confere sentido apenas aos objetos naturais, mas ele também outorga 

sentido aos objetos culturais, como por exemplo, as palavras. É por isso que é de vital 

importância ouvir o logos que emana de cada pessoa, de cada situação. 

Vale destacar que a linguagem não resulta de uma estrutura nervosa predeterminada, 

assim como não é um conjunto de recordações. Há de se reaprender a ouvir a linguagem do 

corpo; as vozes do silêncio. Nesta região ou zona, a palavra se constitui num certo lugar do 

mundo linguístico em que o sujeito falante habita, deste modo, a significação, contida em 

todo gesto expressivo, não é uma verdade dada, mas é uma atitude constantemente retomada 

pelo emissor. Silva (2000, p. 55) diz que “é preciso então examinar a linguagem vivida, que é 

a maneira pela qual o corpo faz uso dos signos lingüísticos e é capaz de promover uma 

operação simultânea de significação e expressão do discurso”. 

Freud divulgou alguns casos em que existia um apego à enfermidade, pois havia uma 

satisfação na doença relacionada ao sentimento de culpa e à recusa de abandonar a punição 

do sofrimento. O paciente se expressa com resistência à cura que é extremamente difícil de 

superar. É, também, particularmente difícil convencê-lo de que esse motivo encontra-se por 

trás do fato dele continuar enfermo. Ele prefere a explicação mais óbvia de que o tratamento, 

passando pela análise não constitui o remédio certo para o seu caso. Vianna (2013, p. 47) 

explica isso dizendo que “essa particularidade, notada por Freud na maioria dos casos graves 

de neurose, pode ser observada em alguns casos de toxicomanias”.  

No artigo Recalque, Freud (1915) escreve que este mecanismo é desencadeado 

quando há uma ameaça de produção de desprazer na satisfação de uma pulsão. No entanto, a 

satisfação de toda pulsão é prazerosa. O desprazer que pode advir de sua satisfação está 

relacionado a certas condições que mudam o prazer da satisfação em desprazer. Como aponta 

Vianna (2013, p. 45), “o uso de drogas mostra este paradoxo entre prazer e desprazer na 

satisfação de uma pulsão, uma vez que satisfaz o sujeito no momento de fissura pela droga, 

porém passado o seu efeito o sentimento de culpa prevalece e provoca desprazer.”. Assim, a 

droga também cumpre esta função de suposto facilitador do convívio social. Sem este 
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parceiro suas relações são insuportáveis. No caso de Mario, descrito acima, durante a 

internação buscava aliviar a angústia existencial com atividades físicas.    

Com avanço de seu trabalho, sob o olhar da segunda tópica, Freud descreve a neurose 

como o resultado de um conflito entre o Eu e o Isso. Afirma que na neurose o Eu proíbe o 

acesso das pulsões do Isso ao objeto, seja através do recuo do Eu, seja auxiliando o Isso a 

encontrar outra forma de descarregar sua energia. O mecanismo do recalque empreende uma 

defesa contra a pulsão do Isso, através de uma representação substitutiva do sintoma que se 

impõe ao Eu. Este luta contra o sintoma, assim como fazia com a pulsão do Isso. Assim, o 

recalque é visto como uma medida tomada pelo Eu a partir das ordens do Supereu. Assim, na 

neurose o Eu entra em conflito com o Isso a serviço do Supereu e da realidade. 

Freud (1924) no artigo A perda da realidade na neurose e na psicose, menciona que 

na neurose existe uma predominância da influência da realidade sobre o eu. Além disso, a 

neurose não se caracteriza apenas pelo recalque das pulsões do Isso, “há um trabalho de 

compensação da parte do isso que foi recalcada que ameaça constantemente o seu retorno, ou 

seja, o recalcado luta para retomar a todo o tempo e uma nova etapa defensiva é instituída 

com a formação do sintoma para evitar este retorno.” O sintoma é formado como um 

substituto do recalcado, que irá satisfazer parcialmente a pulsão de forma imaginária, e 

também à censura, uma vez que a satisfação é cifrada e não dá indícios de representação 

recalcada que a substituiu. 

Muitas vezes o neurótico recorre às drogas para atender ao desejo de 
suspender-se de sua própria existência, nem que seja por um breve momento, 
pois o mundo lhe é insuportável. Nas toxicomanias o sujeito neurótico 
descobre uma forma de se proteger do encontro traumático com o real através 
da busca pelo estado de êxtase. (VIANNA, 2013, p. 34) 

 

Na realidade o que se manifesta é uma estagnação do sujeito drogado. Família, 

estudos, trabalho, tudo fica em segundo plano. Dessa maneira, o adicto, em vez de produzir 

em análise a partir da angústia, se cala com o uso. Esta é uma das funções que podemos 

remeter às drogas na neurose. Entretanto a droga pode remeter o adicto ao encontro 

traumático com o real. Sobre isso, Vianna (2013, p. 49), diz que “A ultrapassagem de certo 

limite na quantidade de uso da droga pode conduzir à perda das referências do Eu, 

produzindo no usuário neurótico a experiência de desorganização paranóica, como ocorre nas 

psicoses”, porém, passado o efeito da droga o sujeito retorna ao seu estado por vezes pior do 

que estava anteriormente. 
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Nos seus primeiros ensaios sobre a psicose, Freud menciona um armazém que o 

sujeito põe à parte na realidade, no qual ele conserva recursos para uso da construção do 

mundo exterior. Freud (1894), partindo da idéia de venverfung (rejeição) menciona que "o eu 

rejeita a representação incompatível juntamente com seu afeto e se comporta como se a 

representação jamais lhe tivesse ocorrido". Este teórico explica o mecanismo de rompimento 

com a realidade causadora da confusão alucinatória: “O eu rompe com a representação 

incompatível, que permanece ligada a um fragmento da realidade. Logo, ao romper com esta 

representação o eu se desliga simultaneamente do fragmento da realidade.” 

O termo foraclusão consiste na expulsão do significante primordial, ou seja, o falo, do 

universo simbólico do sujeito. Este significante fálico provém do complexo de castração e não 

fica integrado no campo simbólico. Ele surge a partir do registro nomeado por Lacan como o 

real, aquele que fica de fora do campo simbólico da linguagem: o que foi rejeitado do 

simbólico reaparece no real. A foraclusão refere-se, portanto, ao conteúdo que ficou de fora 

da simbolização geral que estrutura o sujeito. Assim, Vianna (2013, p. 54) afirma que o 

“delírio emerge como um remendo onde foi aberta uma fenda na relação do Eu com o mundo 

externo”. Essa fuga da realidade é um produto do inconsciente que não respeita as regras e faz 

sentido apenas para o sujeito, por isso mesmo o seu sentido não é compartilhado no social, 

Vianna (2013, p. 55) acrescenta que o “conteúdo do delírio não é compartilhado e não é 

reconhecido entre outros sujeitos, pois se trata de uma realidade especifica de cada psicótico”. 

Com esse mecanismo específico da psicose, o autor continua dizendo que “relação do 

psicótico com o simbólico não passa pelo recalque, o que lhe traz conseqüências”. 

Na psicose o Eu cria uma nova realidade, que possui a característica de ser ao 

mesmo tempo interna e externa em relação ao sujeito, pois ele a percebe. Diante de, como 

elabora Vianna (2013, p. 55), “um desencontro entre o desejo e os limites da realidade 

externa para abrigá-lo, o psicótico cria uma nova realidade que seja mais compatível para a 

satisfação de suas pulsões que emanam do Isso”.  

No caso clínico descrito, João foi diagnosticado com transtorno bipolar. A perda 

abrupta do seu “trono” desorganizou o seu aparelho psíquico. Desde então, ele busca retornar 

a posição do rei-bebê. Esta situação se apresenta na sua existência, conforme descrito no 

conceito de temporalidade na Fenomenologia da Percepção. Diante da impossibilidade de 

projetar-se no simbólico, em seus momentos de crise, ele incorpora um personagem: “O 

profeta do cabo de vassoura”. Ele retira a prótese dentária, coloca uma capa nas costas como 
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as dos super-heróis e utiliza um cabo de vassoura que o auxilia a andar, pois passa a andar 

com dificuldade. Este personagem possui uma autoridade divina que o concede o dom para 

profetizar nas ruas os seus mandamentos aos irmãos.  

Neste contexto a sensação não é um momento abstrato, mas uma possibilidade efetiva 

de contato com a existência, uma estrutura de consciência, uma maneira de compreender o 

mundo. Ao perceber o sujeito como corpo ambíguo, que se temporaliza e se espacializa, 

podemos compreender que o retorno à experiência perceptiva permite compreender que as 

sensações não são coisas, pois as vivências do sujeito perceptivo carregam um conjunto de 

sentidos ilimitados que não se enquadram na perspectiva do em si, mas da relação. 

Essa perspectiva nos ensinará que a percepção do mundo em que se encontra o adicto 

não deve ser encarada como uma observação de fatos que seriam plenamente determinados, 

mas sim como uma descrição fenomênica daquilo que parece estar em conformidade com a 

percepção daquele que o percebe. 

Como descrevemos, a chegada do irmão mais novo retirou João do “trono” no qual 

era o rei-bebe. Este personagem criado, enquanto adulto possui relação com episódios 

ocorridos na tenra infância. Dessa maneira, o delírio psicótico constitui um mecanismo de 

defesa muito mais radical e bem-sucedido contra uma idéia traumática, como aponta Freud 

(1894), "o eu rejeita a representação incompatível juntamente com seu afeto e se comporta 

como se a representação jamais lhe tivesse ocorrido". Este processo resulta em uma confusão 

alucinatória, cujo delírio aparece como uma tentativa de cura. A frustração com a realidade 

resulta de uma circunstância externa ou de um agente interno, neste caso o Supereu é que 

assume as exigências da realidade. 

É muito comum que o uso droga esteja relacionado ao delírio, um dos 
sintomas da psicose. Neste caso, o uso pode estar inserido no contexto do 
delírio, como parte de seu enredo. Ou então, o psicótico recorre às drogas 
para deter algum controle sobre o próprio corpo, que é permanentemente 
invadido pelo Outro através das percepções ou vozes persecutórias. 
(VIANNA, 2013, p. 38) 

 

Esse efeito regulador ou autopreventivo da intoxicação, segundo Vianna (2013, p. 

40) “pode ser compreendido, na psicose, em função do reaparecimento dos efeitos do gozo 

sexual no real, como resultado da significação fálica no sistema simbólico, que retoma como 

insuportável”. 
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Como escreve Bitencourt (1993, p. 88), “como efeito da foraclusão do Nome-do-Pai 

na psicose, o corpo permanece aberto ao gozo do Outro, e a droga realiza a função de 'tapar' 

os orifícios à invasão de um Outro não castrado". Assim, o uso de drogas ameniza a 

experiência dessa invasão na tentativa de contê-lo. 

Para Merleau-Ponty é preciso atentar para o fato de que o espaço vivido é que torna 

possível a explicação do espaço racional. E, também, que percebemos aquilo que estamos 

abertos a perceber. Tal abertura pressupõe a proximidade, a vizinhança do ser. O que 

encontramos pela percepção já é um eco desmesurado de nossas experiências mais arcaicas e 

originárias. É por isso que perceber é via de acesso para o ser. 

Observamos uma diferença entre o imperativo de gozo na neurose e o imperativo do 

delírio psicótico, o que nos permite diferenciar o uso de drogas entre as duas estruturas. A 

primazia do significante sobre o significado nos ajuda a pensar no sintoma psicótico e no uso 

da droga pelo sujeito psicótico. Como escreve Santiago (2001, p. 76), ao contrário do 

neurótico que faz um uso compulsivo da droga, na psicose "a incorporação do produto tóxico 

envolve, quase sempre, a anexação do significante”. 

Nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud (1905) admite que traços 

perversos sejam normais no desenvolvimento da sexualidade desde a infância. A diferença 

estrutural é o destino conferido a estes traços. No caso da perversão, “predominam os 

mecanismos de defesa que contornam a angústia de castração. A estrutura da Perversão é 

elaborada a partir de conceitos como o de denegação da realidade e clivagem do eu.” 

(VIANNA, 2013, p. 53) 

A denegação da realidade está associada à elaboração de uma formação substitutiva: 

o objeto fetiche. A ausência do pênis feminino, segundo Vianna (2013, p. 53), “é recusada 

com o intuito de neutralizar a angústia de castração.” Assim surge a noção em Freud de 

c1ivagem do Eu, pois admite a coexistência de duas formações psíquicas inconciliáveis entre 

si: “o reconhecimento da ausência do pênis na mulher e a denegação da realidade deste 

reconhecimento”.  

A figura paterna aparece como um concorrente fálico junto à mãe. A pista desta 

rivalidade, segundo Dor (1991), será reencontrada mais tarde sob a forma de traços 

estruturais da perversão: o desafio e a transgressão. 

A comunidade terapêutica em que trabalhei, recebia diversos tipos de casos clínicos. 

Os residentes eram inseridos no grupo dos que estavam em tratamento. Eles viviam 
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internados na instituição por alguns meses. Eram supervisionados por monitores, adictos que 

passaram pela experiência da internação e que tinham conquistado um equilíbrio em suas 

vidas. Estes eram responsáveis por acompanhar a execução das atividades que eram 

atribuídas aos internos: limpar a casa, o banheiro, o quintal; cuidar da horta, dos animais; 

cozinhar; etc.  

Naquele período, recebemos um adicto que era homossexual. Fábio8 não fazia 

questão de falar para os demais internos as suas aventuras amorosas. Com o tempo, 

conseguiu um parceiro com o qual mantinha momentos de intimidade, sem que fosse 

percebido pela equipe de trabalho. Vale destacar que os demais internos viviam privados de 

sexualidade e que alguns eram capazes de se prostituir para obter dinheiro para manter o uso 

de droga, prática usada freqüentemente antes da internação. 

No dia do meu plantão, pela manhã, Fábio se desentendeu com outro interno que 

havia trabalhado no tráfico como gerente de uma “boca de fumo” e que era muito respeitado 

pelo grupo. Na briga, Fábio deu um tapa na cara deste ex-gerente do tráfico. A situação ficou 

difícil, pois na “cara de bandido ninguém bate”.  

O companheiro de Fábio entrou na briga para defendê-lo. O que levou o tapa na cara 

partiu na direção da cama na qual havia dormido e levantou o colchão. Pegou uma faca e 

partiu para direção de Fábio para agredi-lo. A minha reação foi trancar a porta do quarto 

sozinho junto com o interno que estava com a faca na mão. Em segundos, o grupo se reuniu e 

conseguiu separar a briga. Após esse episódio, minhas pernas tremiam e não tive forças para 

me manter em pé. Os demais internos vieram ao meu encontro verificar como eu estava. 

Após esse episódio, a equipe resolveu desligar Fábio, seu companheiro e o interno que 

apresentou a faca para agredir.     

Decisivo é compreender que só é possível conceber o corpo enquanto 

intencionalidade, libertando-o das amarras do pensamento objetivo ou puramente subjetivo. O 

saber que ocorre na carne é um saber que se abre pela experiência do próprio corpo, como 

dimensão fundamental da existência humana. 

Merleau-Ponty (1992, p. 234) nos revelou que: “Há um corpo do espírito e um 

espírito do corpo e um quiasma entre os dois.” Assim, temos um desafio pessoal de tentar 

indicar que existe uma circularidade na natureza. Temos que perceber o adicto na tensão do 

                                                             

8 Nome fictício 
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ser e não-ser que é a própria sabedoria de uma atenção que dimensiona a vitalidade de todo 

começo, de toda percepção, de toda participação. Ao levar o tapa na cara, o ex-gerente do 

tráfico, que mantinha respeito e autoridade no grupo, se viu castrado momentaneamente. 

Diante dessa recusa, apresentou uma faca para restabelecer a sua função fálica, desafiando a 

todos e transgredindo as regras de convívio na comunidade terapêutica.                              

Segundo Julie (2005 apud VIANNA, 2013, p. 41), “encontramos dois momentos 

fundamentais na obra freudiana: em 1905, a descoberta do fetichismo como aberração de 

ordem sexual sem conotação patológica, e em 1908, a descoberta de que entre as teorias 

sexuais infantis está a atribuição do falo às mulheres”. 

No artigo Fetichismo, “a perversão é compreendida a partir do complexo de castração 

através do conceito de renegação (Verleugnllng)”, que revela "uma dupla posição a um só 

tempo: reconhecimento de que a mãe não tem o falo e negação desse reconhecimento: a mãe 

o tem pelo fetiche como falo deslocado" (FREUD, 1927, p. 32). 

Os adictos se inscrevem na estrutura perversa, segundo Binnan (2005, p. 35), pois “a 

é droga concebida como um objeto fetiche que propicia a ilusão da onipotência fálica 

materna e da plenitude do eu ideal, sustentando o sujeito na função de falo materno”. Mesmo 

que o pai se faça presente, sua autoridade e recusada tanto pela mãe quanto pelo filho. Assim, 

ao manter-se “colado” ao corpo da mãe, o filho triunfa sobre a figura paterna, configurando 

uma relação de aniquilamento entre pai e filho adicto, na qual apenas um pode sobreviver. 

Todavia, o vínculo materno confronta o sujeito com a ameaça de morte em função da recusa 

da castração.  

Desse modo, as figuras paternas se apresentam "completamente esvaziadas em seu 

poder simbólico, num cenário psíquico dominado pela mãe, que, na fantasia e na realidade, 

fomenta o esvaziamento paterno" (BIRMAN, 2005, p. 37). Somente “os usuários de drogas, 

que se diferenciam dos adictos por não se relacionarem com a substância de forma exclusiva, 

escapam à estrutura perversa”. 

As toxicomanias, inscrita na estrutura psíquica da perversão, produz uma 
fetichização do gozo pela incidência da droga no corpo do sujeito. A droga se 
transforma em instrumento para a promoção do gozo absoluto, propiciando 
um curto-circuito que evita o confronto do sujeito com a experiência da 
castração. (BIRMAN apud VIANNA, 2013, p. 43)  

O sujeito agencia o mecanismo psíquico da recusa (Verleugnung), pois, apesar de 

saber dos efeitos mortíferos da droga, vale-se deste fetiche para se manter incólume à 

incidência da castração.  
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O aspecto fundamental que demonstra a irredutibilidade entre toxicomanias e 

perversão. segundo Vianna (2013, p. 52), “é o rompimento da atividade fantasmática pela 

droga, o que pode ser observado nos rituais de uso, em sua maioria solitários monótonos, e 

no esvaziamento da fala do sujeito”. Enquanto o sujeito insiste na contemplação de seu 

paraíso artificial, ele rompe com a lógica fálica. Para o perverso, ao contrário, o falo 

prevalece em sua organização, como enfatizam Berendonk Rudge (2002, p. 38), através de 

uma "encenação da fantasia primordial masoquista".  

Partimos do pressuposto teórico e clínico de que a estrutura clínica somente é observável 

através da escuta do sujeito. A droga revela sua função para cada estrutura e para cada sujeito 

de forma singular. O trabalho da análise consiste na técnica que tem fio condutor o dizer 

daquele que se escuta. Sustentamos, com o trecho de Vianna (2013) “a idéia que não é 

possível inscrever as toxicomanias em uma estrutura clinica pré-determinada ou trabalhar a 

partir de uma estrutura que fosse específica a elas”.  

Constata-se que a droga fracassa como tentativa de regulação do mal-estar, pois passado 

o estado de êxtase, o sujeito é remetido novamente à angústia. Por este motivo, as 

toxicomanias se mostram destrutivas, pois na busca pela ilusão de completude com a droga o 

sujeito se apaga, e de consumidor passa a ser consumido pela substância. Em O Mal-estar na 

civilização, Freud escreve: “Uma satisfação irrestrita de todas as necessidades apresenta-se 

como o método mais tentador de conduzir nossas vidas; isso, porém, significa colocar o gozo 

antes da cautela, acarretando logo o seu próprio castigo.” 

Para Berendonk e Rudge apud Vianna (2013, p.46), “as drogadicções  podem operar 

sobre qualquer estrutura clínica” e advertem contra a deliberação apressada de um diagnóstico 

estrutural que as inscrevam. Uma das prerrogativas fundamentais da psicanálise é sustentar 

um certo desconhecimento produtivo acerca do sujeito e dos fenômenos que são apresentados. 

Vale destacar que não devemos focar apenas na droga, pois esta se apresenta como 

objeto da pulsão que é a satisfação. A clínica trabalha no que está mais além do objeto, ou 

melhor, do que ele vem significar. A compulsão à droga “não designa um diagnóstico sob o 

ponto de vista da psicanálise, pois está dentro do quadro da compulsão à repetição. A droga é 

escolhida como objeto de escolha para a finalidade última da pulsão” (VIANNA, 2013).  

 As toxicomanias são “montagens sobre a estrutura, na medida em que elas não são 

passíveis de serem inscritas sobre um mito comum.” (BITTENCOURT apud VIANNA, 

2013, p. 48). Elas constituem "um modo de resposta a impasses que renovam e relançam o 
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laço do sujeito à castração, e lhe exigiria um trabalho de simbolização, como por exemplo, 

um luto, uma separação". Nesta medida, a droga pode ser compreendida como um artifício 

que resguarda o sujeito do confronto com a castração, embora, por outro lado, o impossibilite 

de elaborar o que emerge como angústia. 

Por um lado, as toxicomanias se apresentam como um recurso que liberta o sujeito 

da angústia, por outro lado o aprisiona a um círculo vicioso. Assim, o atrativo da droga é a 

forma imediata de alívio diante do sofrimento, pois durante o estado de êxtase o sujeito não é 

atingido pela angústia.  

a intoxicação proporciona certa abertura do inconsciente, precipitando uma 
série de identificações e imagens ideais, a partir das quais o sujeito realiza 
uma encenação de si próprio em suas viagens. No entanto, durante o estado 
de êxtase não há uma elaboração do que emerge no encontro com as 
imagens ideais. (ZAFIROPOULOS apud VIANNA, 2013, p. 32)  

Pelo exposto, a principal via para a direção do tratamento, passa pela investigação do 

lugar que a droga ocupa para cada sujeito, visto que a toxicomania pode incidir como uma 

montagem sobre qualquer estrutura seja ela neurótica, psicótica ou perversa. É através da 

escuta que é possível elaborar e decifrar a resposta causadora da angústia.  

É preciso precaver-se de uma relação estéril, sobretudo aquela que vê o corpo apenas 

como máquina a desenvolver processos bioquímicos, reagindo a estímulos advindos do 

mundo externo. É preciso lançar um olhar atento para as diferenças sentidas e vividas pelos 

atores da instituição. O outro requer que o percebamos como um ser humano enraizado na 

natureza que surge no mundo e não cessa de estar aí situado. Devemos ter uma disposição de 

abertura, fundada, igualmente, numa visada profundamente atenta para a singularidade de 

cada instante. Esta deve ser movida pela ausculta de uma ressonância enquanto soar de uma 

diferença de si mesmo. 

Com os ensinamentos proporcionados pela Psicanálise e pela fenomenologia  

compreendo os motivos que me levaram a pesquisar o tema da toxicomania, pois identifico 

na minha historicidade questões conflituosas relacionadas com essa forma de gozar. Usando 

um pouco da fala dos adictos na comunidade terapêutica, tenho credencial para falar sobre 

esse tema. Eu, na minha historicidade, era um dos integrantes dos casos clínicos relatados. 

Sou o intruso, o irmão intruso, que surgiu e tirou o trono do rei-bebê. Hoje, tenho respostas 

para os motivos das brigas constantes com o meu irmão. Compreendo a minha insegurança 

diante de situações que me colocam em destaque.  
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CAPÍTULO 4 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

4.1 – Propostas de intervenção diante das Toxicomanias na instituição 

Percebemos que em muitas instituições as toxicomanias são abordadas de forma 

objetiva e dissociadas da existência de um sujeito com um conjunto de sintomas e signos a 

serem decifrados. Há uma separação do ser humano que é compreendido a partir do universo 

da desrazão ou reduzido a um distúrbio orgânico. 

A Fenomenologia e a Psicanálise subverteram, entretanto, esta dissociação, dando 

outro olhar para a relação entre a problemática da toxicomania e a existência do sujeito. O 

entrelaçamento da Fenomenologia e da Psicanálise fornece instrumentos para eliminar o hiato 

existente entre a realidade e o pensado diante das toxicomanias no contexto institucional. 

Com a Reforma psiquiátrica9, que foi fortemente marcada pela luta pela cidadania do 

louco e da preocupação com a reabilitação psicossocial, foram criadas algumas instituições 

com novas formas de abordar os problemas psíquicos, dentre elas as Comunidades 

terapêuticas. Trabalhei numa comunidade terapêutica para toxicomania, assim que conclui 

meu curso de graduação em Psicologia. Estava feliz com o falo adquirido na universidade, ou 

seja, com meu diploma que me habilitava a atuar como psicólogo. A partir daquele momento, 

detentor de conhecimentos científicos, seria capaz de contribuir no tratamento dos adictos. 

 A equipe era formada pelo coordenador, um conselheiro em dependência química, 

monitores, um enfermeiro e um médico que consultava os adictos uma vez por semana. Este 

prescrevia medicamentos e encaminhava-os para exames clínicos que eram realizados no 

município. Dentre estes componentes da equipe, alguns eram ex-internos de comunidade 

terapêutica, ou seja, viveram as experiências da toxicomania no corpo, entre eles tínhamos o 

coordenador, os monitores e o conselheiro em dependência química.  

Numa das primeiras abordagens, fui surpreendido com a fala do conselheiro em 

dependência química: “Teu conhecimento teórico de nada serve, pois o importante aqui é a 

experiência vivida pelo conselheiro e dos monitores, enquanto adicto!”. O discurso que 

                                                             

9 A Reforma Psiquiátrica que pretende construir um novo estatuto social para o doente mental, que lhe 
garanta cidadania, o respeito a seus direitos e sua individualidade, promovendo sua contratualidade (resgate da 
capacidade do indivíduo de participar do universo das trocas sociais, de bens, palavras e afetos) e sua cidadania, 
inclusos aí não só seus direitos como seus deveres como cidadão. 
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prevalecia era de valorizar a experiência e assim atacava os diplomados que ousavam opinar 

naquele espaço.  

 Seguindo esse raciocínio, apresentados por eles, o médico cardiologista não poderia 

tratar pacientes com problemas cardíacos, pois nunca sofrera de tal doença. Para ser médico 

ginecologista deveria ser do sexo feminino, pois assim saberia as questões inerentes das 

mulheres. Assim, eu reafirmava que o uso de drogas não era credencial para tratar das 

toxicomanias.  

Ao observar a dinâmica da equipe de trabalho, pude perceber as ações desempenhadas 

que surtiam efeito. Por minha surpresa, os adictos aderiam ao tratamento e os alguns 

conseguiam a reabilitação da saúde. Dentre as atividades desenvolvidas, cada interno ficava 

responsável por algumas tarefas durante a semana e, ao termino deste período, as tarefas eram 

redistribuídas pelos internos, num sistema de rodízio. No plano de tarefas havia atividades 

como limpar a casa, fazer a comida e limpar o quintal; além de cada um lavar sua própria 

roupa. 

Aos poucos fui interagindo com os adictos e com a equipe de trabalho. Como 

alternativa, fazia palestras sobre temas diversos, por exemplo, sobre a oração da serenidade; 

sobre as drogas e seus efeitos. Realizou-se parceria com uma escola para oferecer curso de 

supletivo e a partir das escutas e observações surgiram novos temas para as palestras, por 

exemplo, quando foi internado um alcoólatra com problemas de diabete, foi necessário falar 

sobre essa doença associada ao álcool e as formas de cuidado que eram necessários para o 

tratamento. Assim fui adquirindo espaço e respeito com demais os profissionais.  

Esta instituição tinha uma equipe externa que cuidava do pagamento e, também, uma 

assistente social que atuava no trabalho de supervisão da equipe, que ocorria num local fora 

da comunidade terapêutica. Nestes encontros semanais, a equipe analisava a evolução do 

tratamento dos adictos e recebiam algumas orientações. Infelizmente, a instituição tinha 

algumas pendências de documentação, que autorizasse o seu funcionamento e teve que ser 

fechada.  

  Hoje, percebo que aquele espaço da comunidade terapêutica possuía um trabalho 

clínico articulado com o campo da saúde mental que diferenciava da clínica psiquiátrica 

stricto sensu, pois incluía os procedimentos de atenção psicossocial e incorporava a dimensão 

do sujeito. É pelo viés do sujeito que hoje se desenvolvem novos serviços de atenção 

psicossocial, contribuição possibilitada pela visada dos profissionais nas instituições de saúde 
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mental ou instituições de uma forma geral. Nesse contexto, os profissionais que trabalham 

nessas instituições devem atuar interdisciplinarmente, integrando equipes de profissionais de 

áreas diversas. O trabalho integrado deve ser marcado por reciprocidade e enriquecimento 

mútuo através da percepção de cada sujeito.  

Uma das propostas de intervenção que apresentamos após este estudo é a necessidade 

de formação de equipe multiprofissional com a função de acolher e encaminhar o adicto para 

tratamento na rede de apoio. Esta deve alinhar sua práxis aos procedimentos da atenção 

psicossocial e compreender a dinâmica psíquica dos sujeitos, considerando a historicidade, a 

espacialidade e a temporalidade. Além disso, esta equipe deve compor uma rede de 

atendimento ligada aos serviços dentro e fora da instituição. Vale destacar que essa rede não 

deve se reduzir exclusivamente aos serviços de saúde, mas abranger outros dispositivos. 

 Na prática sabemos que o trabalho em equipe é complexo e plural. Há equipes de todo 

tipo, nos mais variados setores, com as mais diversas funções. Segundo Figueiredo (2005, p. 

44): “Estas se organizam e se consolidam de diferentes modos, tais como: equipe hierárquica 

e equipe igualitária.” 

A equipe hierárquica preserva a hierarquia das profissões, numa distribuição mais 

verticalizada do poder na intervenção. Por exemplo, nas instituições médicas prevalece a 

autoridade do médico e em seguida a do enfermeiro ou do psicólogo. O efeito imediato dessa 

forma de proceder é que a primeira e a última palavra estarão dadas de antemão, seja pelo 

olhar médico ou pela especialidade que, em determinada situação, se autorize exclusivamente.  

A equipe igualitária se apresenta no extremo oposto: as especialidades sofrem uma 

'implosão', devendo todos os participantes ter a palavra, seja em que momento for. A 

hierarquia dá lugar a uma autorização difusa e sempre questionável de um profissional por 

outro. Ao contrário da anterior, as discussões são infindáveis e a cada argumento novo, surge 

uma nova situação, uma nova dúvida. Tudo pode ser discutido, e o que prevalece é o 

confronto de 'igualdades', em que cada diferença pode ser tomada como desavença ou ameaça 

ao equilíbrio harmonioso do todo, no qual se sustenta a equipe. Deste modo, a equipe se 

sustenta na lógica do todo. 

A equipe de profissionais, proposta neste trabalho, abrirá uma fenda na instituição 

proporcionando um furo no real e assim provocará uma visada para esses sujeitos singulares 

que possuem historicidade, espacialidade e temporalidade. Esta atitude provocará nos demais 
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atores institucionais uma inquietação. Merleau-Ponty nos ensina que percebemos o outro a 

partir do confronto de nossas vivências.  

No trabalho da equipe, o que se recolhe são os elementos fornecidos pelo adicto como 

pistas para a direção do trabalho em rede de assistência. Essa tessitura é que irá apontar o 

caminho a seguir a cada caso, pois haverá retificações a fazer frequentemente, dependendo do 

rumo do caso, a partir de novas indicações do sujeito. 

Segundo Figueiredo (2005, p. 43), temos “uma indicação da psicanálise para esse 

trabalho coletivo 'em equipe', é a referência à transferência de trabalho proposta por Lacan10 

como uma solução para os efeitos nefastos do grupo, que ele habilmente chamou de 'cola 

imaginária'”, isto é, as rivalidades narcísicas provocadas pelas 'pequenas diferenças' entre 

iguais que levam à exclusão e à segregação. É preciso reverter essa lógica com laço produtivo 

entre pares, o trabalho em equipe deve ser norteado pelo fato de que há um objetivo comum 

na equipe. É na posição de aprendizes que os profissionais de diversas formações são 

convocados a contribuir para a direção de um trabalho partilhado entre várias orientações. 

Os profissionais que aceitarem o desafio de trabalhar nesta equipe proposta deverão 

ser advertidos quanto às dificuldades que essa atividade impõe ao conjugar diferentes saberes. 

A equipe profissional deverá considerar os fatores subjetivos da toxicomania, assim como os 

elementos biopsicossociais e espirituais presentes na construção e na condução de cada caso. 

A contribuição do discurso analítico encontra-se na possibilidade de convocar a equipe 

a uma posição de aprender em relação a cada caso, a partir de um esvaziamento dos saberes 

prévios que possibilite perceber as indicações que o próprio adicto fala sobre a sua 

historicidade.  

Esta é, aliás, uma recomendação de Freud (1905) quando diz que “cada caso deve ser 

tomado como se fosse o primeiro e que o analista deve esquecer o que sabe para poder 

escutar”, desse modo, ainda que os profissionais não "saibam" medir previamente os efeitos 

de suas intervenções, ou como inseri-las no cotidiano do serviço, essas dúvidas podem 

                                                             

10 A transferência do trabalho é uma expressão cunhada por Lacan para definir as relações entre pares que se 
escolhem para formar o cartel que seria o tipo de grupo desejável para o estudo da psicanálise e a formação do 
psicanalista na Escola. Para isso ver LACAN, J. “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da 
Escola” e “Carta de dissolução” de 1980 em Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. Ver 
também JIMENEZ, S. & QUINET, A. (Orgs.) O Cartel, Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995 
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apresentar-se como proposta de um trabalho em equipe que ocasiona sempre novas 

descobertas. 

É na possibilidade mesma da falta no grande Outro intervir que cada um pode repensar 

sua prática a partir de vários. É isto que representa esta invenção, a questão do saber, ou 

melhor, de seu furo, que ocupa lugar central nesta dinâmica.  

A psicanálise funda-se no não saber, o saber da psicanálise deve ser construído, no que 

Freud chamou de "construções em análise". O saber do sujeito da psicanálise advém de sua 

construção própria e singular. Segundo Ferreira (2001, p. 35), é “um processo de construção 

de um saber do sujeito sobre si mesmo, sobre seus modos de gozo, sobre seu sintoma". 

Segundo Stevens (2003), existem quatro eixos para se pensar a prática entre vários: a 

desespecialização, a formação, a invenção e a transmissão. A desespecialização é tomada 

sobre dois planos: o plano do sintoma e o plano do trabalho técnico. Uma abordagem na 

instituição pela luz da psicanálise não pode ser uma clínica mono-sintomática, que identifica o 

sujeito ao significante de seu sofrimento. A identificação à nomeação advinda do discurso 

científico conduz à alienação. O sujeito tende a seguir no caminho da repetição, atrelando-se 

aos ganhos secundários e não produzindo corte em sua cadeia para o surgimento de um novo 

significante que possa representar melhor sua história. 

Quanto ao plano profissional, temos uma marca nova, que visa furar o imaginário que 

cerca os profissionais. Muito mais que uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar e até 

transdiciplinar, o funcionamento das relações entre os integrantes não se dá pelo diploma ou 

pelo saber que cada profissão carrega, mas sim pelo saber construído a partir de cada sujeito 

acolhido. Pelo exposto concordamos, em parte, com o conselheiro em dependência química 

que trabalhava na comunidade terapêutica, quando mencionava que não era o diploma que 

garantia um trabalho de qualidade.   

Este saber recorta a todos, até mesmo os que não têm diplomas superiores. Nessa 

perspectiva temos o afrouxamento dos lugares pré-estabelecidos entre os profissionais. Cada 

integrante ocupa, desse modo, um lugar que lhe é próprio na dinâmica transferencial. É claro 

que essa direção de abordagem entre vários não desconsidera o saber próprio da especialidade 

que em muito tem a somar para o desenvolvimento da equipe. 

Outro eixo do trabalho em equipe é a formação. Falamos anteriormente em 

desespecialização, pois é preciso agora buscar a definição de uma direção comum que 

permeie o trabalho. As pessoas que trabalham e intervém neste tipo de equipe não são 
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necessariamente psicanalistas ou fenomenológicos. Numa prática entre vários, torna-se 

imprescindível o estudo teórico. De certo que a formação, conforme descrito por Lacan, vai 

além da leitura de textos. A formação pode iniciar-se em um grupo de estudo, mas vai ter suas 

consequências para além do arcabouço teórico, podendo tocar na análise pessoal e no 

processo de supervisão. 

A invenção é vista sob dois planos: o da invenção do sujeito sobre si mesmo e o da 

invenção na intervenção. Frente ao desamparo que vivemos não resta outra saída senão 

inventar. O que Freud chamou de construções em análise podemos tomar aqui com o termo 

inventar. O sujeito precisa de pontos de ancoragem. Lacan nos ensina, no decorrer de seus 

estudos sobre o nó borromeano, que o Nome-do-Pai não se trata nada a mais que uma 

invenção. Esta que permite ao sujeito se localizar frente ao Outro, e amarra seus registros, 

simbólico, real e imaginário. 

O quarto eixo é o da transmissão. Nele temos o lugar da reunião de equipe como 

fundamental no processo de construção de uma prática entre vários. É o lugar do 

esvaziamento do gozo próprio, de circulação da palavra e de construção do caso, lugar em que 

a troca de angústias dos integrantes da equipe ocorre, em que os lugares podem ser 

reinventados a cada caso que se apresenta. 

A supervisão clínico-institucional é outro espaço fundamental, pois traz um olhar de 

fora da instituição, no qual os impasses da condução dos casos e as resistências e 

transferências dos integrantes da equipe podem ser trabalhados. 

Diante da pluralidade de formações que compõe a equipe, o discurso referencial 

dirige-se ao plano de um trabalho provocado nos encontros de supervisão. Nesse contexto, as 

reuniões de supervisão devem buscar exclusivamente a prática que provoque aderência do 

adicto a cumprir o seu papel na instituição, o seu labor e a adesão ao tratamento na rede de 

apoio.  

Segundo Stevens (2003), para além das hierarquias existentes na instituição, o 

momento da reunião deve ser a oportunidade de enfrentar os impasses e os desafios que a 

própria abordagem coloca a todos, seja qual for a formação de cada um, em que se possa 

tomar a palavra e sustentá-la a partir de um lugar específico. Não se trata apenas de 

interlocução, mas de um trabalho em que se enfrenta o real, a partir da posição de cada um no 

caso em discussão e da dificuldade com que cada membro da equipe se depara em sua prática.  



 

 

 

53 

Nas discussões fomentadas pelo dispositivo da supervisão, é possível combinar a 

abordagem da equipe com a lógica institucional, uma vez que a supervisão pode articular 

aspectos importantes a serem considerado pela equipe. Levantamos a importância de aliar os 

determinantes da abordagem com os determinantes institucionais. A discussão indispensável 

de um caso direcionará a equipe a formular ações para aderir o sujeito ao seu labor aliadas a 

uma práxis que garanta os direitos e deveres do trabalhador. Se isoladas, as discussões 

limitam-se às dificuldades burocráticas de organização de eventos culturais e entretenimento, 

à insuficiência de recursos, entre outras limitações práticas que excluem o sujeito de sua 

singularidade. 

Toda essa reflexão proporcionada por este trabalho nos leva a concluir que existem 

várias ações possíveis com as contribuições da fenomenologia e da psicanálise diante das 

toxicomanias no contexto institucional.  

Nos espaços em que transitamos, somos visto como corpo ambíguo. Somos aceitos, 

enquanto sujeitos, quando nos enquadramos aos sistemas referenciais das pessoas com aos 

quais convivemos. Nossas atitudes são identificadas como certas ou erradas. No contexto 

institucional é fácil observar a postura – de muitos ainda – presa aos sistemas rígidos que 

utilizam a razão e a observação como instrumentos de controle dos fenômenos que se 

apresentam. 

É fato que existe um hiato entre o real e o pensado conforme nos descreve Florestan 

Fernandes no texto A ciência aplicada e a educação como fatores de mudança cultural 

provocada. Precisamos articular teoria e prática a partir da realidade existente nos espaços 

institucionais.  

Diante de inúmeras questões suscitadas, outra proposta de intervenção é o Projeto de 

Pesquisa e Capacitação, localizado no apêndice deste estudo, que buscará dentre outras ações 

reforçar o elo com as instituições parceiras e descrever as condutas e os procedimentos dos 

gestores diante das toxicomanias na instituição. Mapearemos, também, a rede de apoio ao 

tratamento de toxicomania no município de Campos dos Goytacazes/RJ, dentre outras ações.  

Vale destacar que o referido Projeto de Pesquisa e Capacitação está aprovado pela Câmara de 

Pesquisa do IFFluminense e no aprovado em 16/09/2016, pelo Comitê de ética do Centro 

Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, com número CAAE 59727616.2.0000.5524.  Penso 

que temos um longo percurso a trilhar. O nosso papel é abrir caminho para que outros somem 

esforços para construir um mundo melhor para todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que a Psicanálise e a Fenomenologia trazem uma nova compreensão do 

ser humano quando a determinação dos aspectos subjetivos ao sujeito passa a ser levada em 

consideração. É fundamental visá-lo e escutá-lo, colocar-se no lugar do outro, nesse sentido, 

compartilhar seus sentimentos, pensamentos e esperanças. 

O percurso, trilhado por Freud, abriu espaço para outro modo de fazer ciência. Ao 

descobrir as causas da histeria, revelou para o mundo científico as limitações do modelo 

positivista. O cientista teve que sair da posição de controle das variáveis, para a posição de 

escuta e elaboração do conteúdo obtido no discurso do paciente e no manejo da transferência 

e resistência que são conceitos fundamentais da psicanálise. Nesse sentido, quem aponta para 

a direção do tratamento é o paciente.  

Com a Psicanálise, aprendemos a identificar a estrutura psíquica dos sujeitos.  Esta é 

formada, em cada sujeito, na trama dos romances familiares. Para cada modo de negação da 

castração emerge um tipo de retorno do que foi negado: o recalque na neurose, a foraclusão na 

psicose, e o desmentido ou recusa na perversão. A partir da dinâmica psíquica, de cada caso, é 

possível fazer abordagens que possibilitam avançar no tratamento. 

   Podemos perceber, com os casos clínicos relatados, que as toxicomanias são 

montagens sobre as estruturas psíquicas, na medida em que elas não são passíveis de serem 

inscritas sobre um mito comum. Elas constituem um modo de resposta aos impasses que 

renovam e relançam o laço do sujeito à castração. De fato, a droga funciona como um artifício 

que resguarda o sujeito do confronto com a castração, embora, por outro lado, o impossibilita 

de elaborar o que emerge como angústia. 

Com a Fenomenologia da percepção compreendemos e interpretamos os fenômenos 

que aparecem à consciência e que por ela são constituídos a partir do corpo, ou melhor, com a 

sua doutrina da consciência-corpo, pois esta teoria afirma que o corpo sabe mais do que nós 

sobre o mundo, sobre os motivos e os meios que se têm de fazer sua síntese. Esta abordagem 

contribui efetivamente para a superação do dualismo antropológico que separa o corpo do 

espírito. 

Assim é possível compreender por que muitos rotulam o adicto como rebelde, 

ignorante e sem visão. Estes são enquadrados em nosso próprio sistema de referências onde 

podemos perfeitamente dar nome às atitudes sob nosso sistema de valores. 
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A fenomenologia nos convidou a pensar os sujeitos para além ao apresentar os 

conceitos de espacialidade e temporalidade, neste caso, o espaço do vivido, espaço em que 

convive com a família, no espaço do trabalho, do lazer, no espaço preferido para o uso de 

drogas, dentre outros; e o tempo que se distingue do “tempo do relógio”, que é cronológico. 

Analisamos o tempo do vivido que nos remete a questões experimentadas na infância, na 

adolescência, etc. Assim os tempos passado, presente e futuro se entrelaçam. 

No espaço institucional percebemos um hiato, demonstrado por Florestan Fernandes, 

entre o real e o pensado. O fenômeno, vivido pelo adicto, é visto a partir dos sistemas de 

valores desconectados do que ocorre realmente na dinâmica das toxicomanias. Por 

consequência, ocorre preconceito que culminam na cisão deste indivíduo do trabalho. A 

exclusão e a segregação da diferença incluem o caráter refratário ao laço social 

característico da psicose e culminam na dificuldade técnica e gerencial de promover, com 

eficácia e abrangência, outra resposta possível.   

O projeto de pesquisa e capacitação proposto, neste trabalho, surge como uma 

alternativa de utilizar A ciência aplicada e a educação como fatores de mudança cultural 

provocada, ou seja, a partir de um movimento dialético entre conhecimento científico 

articulado com as reais necessidades institucionais. Acreditamos que a instituição 

conseguirá, com essa metodologia, atingir seus objetivos com maior facilidade. 

O objetivo geral do projeto de pesquisa e capacitação é sensibilizar a comunidade 

escolar do IFFluminense do campus Campos Centro para uma práxis que priorize a 

sensibilização para humanização do atendimento do adicto em sua cidadania. Precisamos 

criar mecanismos pautados na ciência, que favoreçam um espaço acolhedor. 

Na busca de interagir com a rede de apoio ao tratamento de toxicomania, mapearemos 

as instituições que militam nessa área: os grupos de AA e NA, CAPS ad, Comunidade 

terapêuticas, grupo de apoio aos co-dependentes, etc. Com as informações obtidas 

montaremos uma cartilha que servirá para orientar a comunidade escolar, em especial aos 

adictos, a buscar ajuda junto a esta rede de apoio ao tratamento da toxicomania no município 

de Campos dos Goytacazes/RJ. 

Buscaremos, também, ações de capacitação para reforçar o elo com as instituições 

parceiras e atender as demandas identificadas nessas instituições que compõem a rede de 

apoio ao tratamento. Dentre os cursos a serem disponibilizados, podemos citar: operador de 

computador; atendimento ao público; relações humanas no trabalho; eletricista instalador 
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predial, ou outros disponíveis no catalogo de cursos de Formação Inicial e Continuada do 

Ministério da Educação. Em contrapartida, encaminharemos os adictos para tratamento. Vale 

destacar que será necessário criar mecanismos em ambas as instituições para manter o adicto 

aderido ao tratamento.  

Faremos, também, uma pesquisa com os coordenadores. Utilizaremos como 

metodologia a fenomenologia. Assim, teremos um diagnóstico das condutas e dos 

procedimentos adotados pelos gestores diante da toxicomania no trabalho. De posse dos 

resultados proporemos algumas contribuições, embasadas nas abordagens psicanalíticas e 

fenomenológicas.  

Vale destacar que a parceria com a UFF e IFFluminense, oriunda do mestrado 

profissional, continuará. Continuarei vinculado ao Núcleo de pesquisa Filosofia, Saúde e 

Educação Humanizada, coordenado pela orientadora deste programa de mestrado, profª pós-

doutora Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva. Tanto a orientadora quanto a coorientadora 

compõe a equipe do projeto de pesquisa e capacitação que foi encaminhado e aprovado pela a 

Câmara de Pesquisa do IFFluminense e aprovado em 16/09/2016 pelo Comitê de ética do 

Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, com número CAAE 59727616.2.0000.5524.  

  Quando trabalhei na comunidade terapêutica, fui surpreendido com abordagens que 

não consideravam o conhecimento teórico e pratico adquirido na universidade. Tive que 

garantir o meu espaço a partir de interação do grupo com palestras e observação da dinâmica 

do trabalho da equipe multiprofissional, que era composta por profissionais que tinham como 

credencial a experiência, ou seja, viveram na sua historicidade e no corpo os efeitos do uso 

de drogas.  

 Com o tempo, percebi que este trabalho surtia efeito. Alguns adictos conseguiam 

avançar no tratamento. Com esta experiência relatada, pude perceber a importância da equipe 

multiprofissional e sua dinâmica de trabalho. Neste caso, a psicanálise possui trabalhos que 

ajudam a operar a dinâmica destas equipes. Com isso, propomos a criação de uma equipe 

multiprofissional no IF Fluminense, alinhada a uma prática que leve em conta uma lógica 

que visa o sujeito com a consciência-corpo, considerando sua historicidade, espacialidade e 

temporalidade. Esta equipe terá a função de acolher e encaminhar o adicto para tratamento na 

rede de apoio.  

Constata-se que não podemos confiar em nossas riquezas, sejam elas acadêmicas, no 

falo acadêmico, no seu próprio poder, no poder de seu braço. A palavra de Deus diz que 
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devemos confiar no Senhor. Na verdade não podemos ter nada, nem propriedades nem 

pessoas ao longo do caminho: é Deus o dono de tudo. Somos apenas administradores de sua 

propriedade durante o breve espaço de tempo que passamos na terra. Tudo que vemos a nossa 

volta consiste apenas num empréstimo da parte de Deus.  

Apostamos que o IFFluminense ganhará, e muito, com as ações propostas nestes 

estudo. Os integrantes, desta comunidade escolar serão forçados a ampliar os seus sistemas 

de referência diante da inquietação de uma atitude diferente e possível diante das 

toxicomanias no contexto institucional e exercitarão a percepção com os conceitos de 

consciência-corpo, espacialidade e temporalidade. Este é um dos caminhos a seguir para uma 

práxis que se sensibilize para humanizar o atendimento do adicto em sua cidadania.    

 Diante da minha experiência e da minha historicidade, elevo o mérito deste trabalho a 

Deus, no sentido que nós somos instrumentos. Deus é quem pode escolher quem ele quiser 

como instrumento – pode ser um cachorro, pode ser um verme, um ator, etc. Agradeço muito 

a Deus por ter sido utilizado como instrumento. Isso não é mérito para mim, é apenas 

disponibilidade.  Com uma certeza de que prevaleceu uma vontade muito grande de acertar, 

de querer ajudar. Levarei, esta experiência, para outras pessoas como resultado de uma 

pesquisa que já surtiu efeito no próprio pesquisador. Assim como outras experiências 

vivenciadas. Posso dar como exemplo algumas vivenciadas no plano subjetivo. Peço licença, 

nesse espaço “científico”, para relatar experiências de repouso no espírito, de orar em 

línguas. Talvez, quem não vivenciou pode achar estranho.  Neste momento não estou no 

discurso de convencimento, apenas afirmando que é uma verdade para mim, pois vivenciei, e 

que é boa nesse sentido. Acredito que tudo quanto aprendi foi possível por algo muito maior 

que não é possível ver com os nossos olhos, mas com a percepção que é definida na 

Fenomenologia. Aproveito, também, a oportunidade para pedir a Deus que abençoe a profª 

Dra Rose Rosa. Agradecemos pela forma especial como orientou este trabalho e a sua 

disponibilidade para construir um projeto de um mundo melhor.   

Enquanto pesquisador, aprendi muito com esse trabalho, pois trilhei caminhos que eu 

não havia percorrido antes. Com a Psicanálise e a Fenomenologia aprendi como me 

posicionar diante da realidade vivida no contexto institucional. A cada dia que passa, percebo 

a aplicabilidade dos conceitos de consciência-corpo, espacialidade, temporalidade, processo 

de formação das estruturas psíquicas, características da neurose, psicose, perversão. O 

processo de montagem das toxicomanias nessas estruturas psíquicas, a dinâmica da equipe de 
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trabalho, etc. Tenho certeza de que todas essas experiências propiciarão um profissional 

melhor, capaz de atuar com principio ético, na busca de um mundo melhor para todos.   

Se há conclusão possível, é que esta jamais se encerre nesse assunto, que suscite novas 

questões e que este trabalho sirva como instrumento para reflexões e que busquemos, em 

conjunto, alternativas e que viabilizemos novas formas de enlaçamento e que sempre possa 

ser repensadas e construídas. Por fim, agradecer a Deus por tudo! Que esse trabalho avance e 

agregue mais pessoas, conscientes de que o autor não somos nós, é Deus. 
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APÊNDICE A: Produto do mestrado profissional 

Psicanálise e Fenomenologia na instituição: contribuições diante das toxicomanias 

INTRODUÇÃO 

A toxicomania foi tratada segundo o modelo biomédico por longo período, isto é, 

dentro de um pensamento causal e determinista. Recentemente, ela tem sido objeto de 

preocupação de pesquisadores, os quais, quando as estudam em seus múltiplos aspectos, 

aborda o adicto11 como sujeito capaz de contribuir para o alcance da missão da instituição.  

Neste trabalho, o adicto será concebido como modo de ser-no-mundo, ou seja, um 

mundo que é imediatamente experimentado pelo homem antes de qualquer explicação ou 

teoria que se possa ter dele. Desta forma, o corpo e a percepção serão considerados a partir da 

vivência e não baseados em pressupostos da física, química, biologia e psicologia clássica, 

por tais ciências não darem conta do humano em seu movimento de singularidade. 

Dentro deste contexto, buscarei elaborar reflexões sobre a dimensão que aborda a 

questão da toxicomania, inspiradas num pensamento fenomenológico e psicanalítico, cujo 

quadro de referência não é a explicação, mas a compreensão.  

Segundo a Fenomenologia, o fenômeno se refere à instância da vivência, que se 

diferencia da experiência, a qual é aquela em que a ciência se baseia enquanto dimensão 

conhecimento; afirma que existe um saber que é próprio do conhecimento e outro que é o 

compreensivo, oriundo da vivência.  

Segundo a Psicanálise, é na leitura da resposta do sujeito diante da angústia de 

castração que teremos a constatação da sua estrutura psíquica, que é formada em função dos 

amores edipianos. Desta relação surgi o vetor tanto de ordem, no sentido de organização, 

quanto de desordem na formação definitiva da estrutura psíquica.  

Na psicanálise o diagnóstico é investigado a partir da transferência. Faz-se 

necessário avançar aquém do sintoma. Este é subordinado da palavra e da linguagem. O seu 

desvelar dá pistas sobre as referências diagnósticas estruturais, visto que advém do mesmo 

registro. Assim, o sintoma se anuncia à estrutura subjetiva, servindo de baliza para que os 

traços estruturais do sujeito sejam identificados. Se considerado isoladamente, o sintoma não 

fecha um diagnóstico em si. 

                                                             

11 adicto é simplesmente uma pessoa cuja vida é controlada pelas drogas. (Fonte: 
https://na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/ips/br/BR3107.pdf)  
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O campo de investigação psicanalítica se delimita, portanto, ao dizer e ao dito. Esse 

espaço da palavra "está saturado de 'mentira' e tem o imaginário como parasita" (DOR, 1991, 

p.14), de onde o sujeito dá testemunho de sua própria cegueira, pois não sabe o que diz 

através do que anuncia do ponto de vista da verdade do seu desejo e o seu sintoma. 

Segundo Freud (1930), a intoxicação é resposta ao mal-estar na civilização.  Ela opera 

como um imperativo de gozo, funcionando como um amortecedor das preocupações. Vale 

destacar que a droga fracassa na tentativa de regulação deste mal-estar, considerando que, 

passado o estado de êxtase o sujeito é remetido novamente à angústia. Por este motivo, as 

toxicomanias se mostram destrutivas, já que, na busca pela ilusão de completude com a droga, 

o sujeito se apaga e, de consumidor, passa a ser consumido pela substância.  

Em muitas instituições, a toxicomania é abordada de forma objetiva e dissociada da 

existência do sujeito com sintomas e signos a serem decifrados. Há uma separação do Ser 

humano que é compreendido a partir do universo da desrazão ou reduzido a um distúrbio 

orgânico. 

Os atores da instituição precisam desenvolver em sua práxis uma lógica que busque e 

perceba o adicto como sujeito possuidor de uma historicidade, espacialidade e temporalidade. 

Além disso, precisam integrar-se na rede de atendimento ligada aos serviços dentro e fora da 

instituição.  

A humanização das relações de trabalho é um dos aspectos mais importantes 
deste trabalho. Esta passa pela questão da garantia do outro, em sua condição 
de sujeito que tem uma “historicidade primeira”, no sentido de ser a história 
originária de cada ser humano que se atualiza a partir das solicitações vindas 
do seu próprio existir. (SILVA, 2000, p. 23). 

 

Entendemos que a fenomenologia traz uma nova forma de compreensão do ser 

humano quando a determinação dos aspectos subjetivos ao sujeito passa a ser levada em 

consideração. É fundamental visá-lo, escutá-lo e compartilhar sentimentos, pensamentos e 

esperanças. 

1 – A NATUREZA DA REFLEXÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 

1.1 – A situação de estudo 

As instituições organizam o seu próprio saber a partir da realidade sócio-histórica das 

pessoas as quais atendem, do objetivo institucional e dos discursos que emergem dos 

sujeitos que desempenham seus papéis na instituição. Vivemos uma época fragmentada 
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entre a globalização e as exigências de singularidade. O sujeito contemporâneo incita uma 

crise produtiva e o trabalho aponta para a alteridade, constituída a partir da linguagem, da 

família, da sociedade.   

Elaboraremos reflexões sobre a dimensão que aborda a questão da toxicomania 

inspiradas num pensamento fenomenológico e psicanalítico. A possibilidade de diálogo entre 

essas abordagens teóricas torna-se possível conforme comentário de Merleau-Ponty, teórico 

da Fenomenologia, a respeito da Psicanálise: 

“reencontrar na sexualidade as relações e as atitudes que antigamente 
passavam por relações e atitudes de consciência;” e ele nos dirá que ‘a 
significação da psicanálise não se encontra em repetir a psicologia biológica, 
mas em descobrir, nas funções que se acreditara como puramente corporais, 
um movimento dialético e reintegrar a sexualidade no ser humano. (Merleau-
Ponty, 1971 apud SILVA, 2000, p. 94) 

 

A escolha do tema deveu-se sobretudo à importância crescente evidenciada em minha 

experiência profissional de uma atitude compreensiva e não causal diante da toxicomania. A 

partir da minha atuação profissional, tive a oportunidade de conhecer e lidar com adictos, 

porém não identificava uma atitude no sentido de orientação frente à realidade existente. 

Diante dessas situações, foi sendo gerado em minha prática um olhar mais atento, movido por 

minha intencionalidade, sobre a dificuldade que os gestores têm de compreender a 

singularidade do adicto no contexto institucional. 

Algumas situações me inquietaram, como o caso de um funcionário que ia para o 

trabalho alcoolizado e por vezes exalando odores oriundos da bebida e da falta de higiene. Ao 

interagir com este adicto, percebi que “o espaço de cada vivência tem a ver com a mediação 

com o mundo, com a visada12 singular” (SILVA, 2000, p. 8). Ele apresentava em seu discurso 

a ausência de um filho oriundo de um relacionamento de alguns meses. A mãe da criança 

mantinha o filho distante do pai e esta era a queixa principal apresentada por ele. Fizemos, 

com a participação da família, a internação numa comunidade terapêutica para tratamento de 

adictos. Não obtivemos sucesso, outras questões surgiram e este funcionário foi aposentado. 

Outro caso com que também me deparei foi de outro funcionário que não aparecia no 

serviço e desequilibrava a dinâmica da equipe, de forma com a qual o coordenador não 

                                                             

12 Do latim visare. Termo frequentemente utilizado pela fenomenologia para designar a operação pela qual a 
consciência, dotada de intencionalidade, volta sua atenção para este ou aquele objeto. 
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soubesse lidar. Ao aproximar do caso, pude visar o adicto e aos poucos desvelar a sua 

realidade. Usava cocaína como válvula de escape das tensões de sua vida, gastava o salário 

com a droga e possuía muitos empréstimos oriundos deste ciclo vicioso. O coordenador 

buscava ajuda e ficava angustiado, pois tinha dificuldade em compreender o adicto em seu 

movimento de singularidade. Isto vem, mais uma vez, de encontro com a questão do modo 

de visar de cada um. 

Como ressalta o próprio Merleau-Ponty (1971 apud SILVA, 2000, p. 16): “Toda a 

percepção exterior é imediatamente sinônimo de uma certa percepção de meu corpo, como 

toda percepção de meu corpo se explica na linguagem da percepção exterior.” Logo, o saber 

de nosso ser é o saber de si, pois ele conhece sua própria existência por um contato direto 

com ela. Geralmente, a postura tomada é que sempre entendemos de tudo, quando, em 

muitas situações, o nosso saber em relação ao do outro se dá por constatação ou por um fato 

dado. 

Muitas vezes classificamos o outro rotulando-o como rebelde, ignorante e sem visão. 

Em virtude disso, enquadramos os adictos em nosso próprio sistema de referências, 

situando-os num contexto de coisas familiares a nós, em que podemos perfeitamente dar 

nome às atitudes que eles tomam que não vão de encontro àquilo que já nos habituamos 

como sendo “certo” e “aceitável”. 

O olhar atento a essas questões conduziu-me a questionamentos: como é possível fazer 

uma articulação entre Psicanálise, Fenomenologia da Percepção e instituições as quais 

possuem a temática da toxicomania no seu cotidiano, tais como empresas, escolas, hospitais, 

etc, para, em seguida, propor reflexões teóricas e práticas sobre as possibilidades de trabalho 

com a toxicomania como fatores que possam provocar mudanças culturais? Para avançarmos 

nas reflexões, é fundamental sair de uma visão mais ortodoxa, levando em conta a pluralidade 

de discursos que atravessam esses espaços coletivos, e analisar o uso dos dispositivos de 

forma ampliada, diante de contextos complexos revestidos de certas peculiaridades que 

incitam questões pertinentes ao singular do sujeito. 

1.2 – A Percepção como fenômeno 

Ao falarmos em fenômeno, estamos nos referindo à instância da vivência, que se 

diferencia da experiência, a qual, por sua vez, é aquela em que a ciência se baseia enquanto 

dimensão conhecimento. Portanto, existe um saber que é próprio do conhecimento e outro que 
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é o compreensivo, oriundo da vivência. Será justamente, na região da vivência, que a 

percepção será referenciada como fenômeno, ou seja, como se mostra em si mesmo. 

A percepção se caracteriza por um processo pelo qual recebemos estímulos que 

formam impressões no cérebro. Ela também pode ser vista como uma atividade sintética, feita 

pelo pensamento sobre as sensações, mas podemos, por outro lado, considerar percepção e 

sensação coisas distintas, levando-as em conta ao percebermos que estamos investidos de 

sensações as quais nos fazem captar totalidades estruturadas dotadas de sentido e de 

significações. Segundo SILVA (2000, p. 16): “A percepção, quando vista sob a ótica de 

fenômeno, é instância primogênita, que é fundamento do ser-no-mundo, pois ela se revela 

como uma intenção do nosso ser total, que se apresenta como abertura ao mundo.” 

A perspectiva fenomenológica acena para a possibilidade de pensar a percepção de 

outra maneira que não seja exclusivamente pela via do empirismo, apelando para a 

experiência como critério ou norma de verdade, e do racionalismo, no qual a razão assume um 

papel de total relevância para determinação de crenças ou técnicas em determinado campo. 

A proposta de uma nova maneira de visar, oferecida pela fenomenologia, permite-nos 

pensar aquém da cultura e dos pressupostos da racionalidade, o evento originário da 

percepção enquanto instância pré-objetiva, anterior à postulação do sujeito. 

1.3 – Justificativa do estudo 

Atualmente, as organizações buscam novas formas de gestão com o objetivo de 

melhorar o seu desempenho e alcançar resultados de acordo com suas missões. Na tentativa 

de obter melhores resultados, algumas mudanças são implementadas, tendo por exemplos 

introdução de novas técnicas orçamentárias, a descentralização administrativa de alguns 

setores, a redução de hierarquias, a aplicação de instrumentos de avaliação de desempenho 

individual e/ou organizacional, bem como o incentivo aos funcionários para buscar 

continuamente qualificação, almejando a melhoria de suas atuações. 

Como descrito na Resolução nº 42/2015 do Conselho Superior do IF Fluminense: 

“Nessa perspectiva, a dimensão do humano implica a reflexão sobre o ser e o estar no mundo 

na perspectiva da promoção do auto e do hétero conhecimento, necessários à consolidação da 

autonomia.” Ao dialogar com a sociedade em geral, deparamo-nos com uma das questões 

sociais de maior visibilidade na contemporaneidade: o uso de drogas, o que proporciona ao 

indivíduo prazer positivo, mas, também, prazer negativo. Esta é, sem dúvida, uma 

oportunidade para refletir sobre as inúmeras nuances imbricada na toxicomania. 
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Ao pesquisar sobre a temática das drogas, deparamo-nos com diversos trabalhos 

desenvolvidos pela Psicanálise como: “A vida urbana torna-se cada vez mais sofisticada e 

intranqüila. Os nervos exaustos buscam refúgio em maiores estímulos e em prazeres intensos, 

caindo em ainda maior exaustão” (Freud, 1908, p. 171).  

Aprendi em minha prática profissional a necessidade, a partir de um saber 

compreensivo, de pensar o adicto, a sua vida, a sua morte, a sua situação, não em termos de 

uma relação de causa e efeitos lineares, mas como uma pessoa que tem uma historicidade 

operante, latente, que a prolonga e dela dá testemunho. Testemunha-se no corpo através da 

saúde e da doença, os mais variados motivos que nos levam a ser-no-mundo desta ou daquela 

maneira, adoecer deste ou daquele modo. 

A questão das drogas está repercutindo cada vez mais nos debates públicos. Percebe-

se que os problemas relacionados com a toxicomania vêm ocupando diversos espaços, 

gerando sérias consequências. No espaço institucional, alguns funcionários apresentam 

sintomas relacionados ao uso de drogas. E observa-se que os gestores não estão preparados 

para lidar com essa realidade, principalmente porque surgem problemas que afetam as 

equipes de trabalho, como ausência no trabalho, queda de produtividade, dificuldades nas 

relações humanas, desconfiança, dificuldade de concentração, dentre outros.   

 A prevenção ao uso indevido de drogas pode ser entendida como um processo 

complexo e desafiador o qual requer uma abordagem desprovida de preconceitos e 

discriminações, bem como ser fundamentada teoricamente por meio de conhecimentos 

científicos. As propostas de prevenção predominantes na sociedade legitimam um discurso 

moralista e repressivo, limitando, assim, a compreensão das múltiplas manifestações das 

drogas na sociedade. Diante desse fato, percebe-se a necessidade de problematizar, a fim de 

avançar para outras perspectivas que possibilitem uma análise contextualizada sobre a 

questão das drogas e sua prevenção. 

1.4 – A relevância do estudo 

A sociedade contemporânea vivencia a “predação do social” sob as mais diferentes 

formas. Este trabalho é uma contribuição de estudo para uma verdadeira tomada de 

consciência, enquanto meditação que chega ao fundo. Esta tomada de consciência nos 

convida a retraçar um caminho onde se pense uma abordagem a qual efetivamente execute as 

abordagens humanísticas na prática cotidiana, prática esta que tem características como a 
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contradição e as relações de poder, mas que também admite a relação face a face, 

considerando o sujeito como humano. 

Pretende-se com a realização deste estudo, contribuir para a construção de uma prática 

profissional voltada para a realidade da toxicomania identificada no espaço institucional. 

Busca-se uma práxis capaz de valorizar e fortalecer a abordagem multidisciplinar e 

interdisciplinar, tendo em vista que é preciso resgatar o prazer pelo trabalho, pela leitura, 

pelo estudo e pela vida em detrimento do prazer que a droga proporciona. 

O adicto além de sofrer com o preconceito, luta em condição desigual pela permanência 

no emprego. O uso de drogas altera mecanismos cerebrais responsáveis pelo humor, pela 

memória, pela percepção, pelos estados emocionais e pelos controles finos de vários 

comportamentos. A busca pela substância psicoativa torna-se uma prioridade em detrimento 

do trabalho, família, lazer, etc. 

 Vivemos um processo de globalização viabilizada por novas tecnologias e formas de 

exclusão que são sustentadas por ideologias e políticas neoliberais. O emprego está 

relacionado com tecnologias poupadoras da força de trabalho. Essa mudança passou a exigir 

uma nova relação com o conhecimento, uma vez que as reformas ocorridas na educação 

tenham gerado estratégias para ajuste estrutural na relação entre educação e trabalho. 

Este trabalho constitui-se numa contribuição para investigações da toxicomania, que 

têm como interesse a melhoria das relações, compreendendo o corpo como estrutura 

existencial do homem em seu modo originário, como fenômeno, bem como a percepção, 

tendo como solo a vivência.  

Gostaria também de frisar, como um aspecto relevante a ser aqui considerado, o fato 

de que embora o profissional utilize recursos tecnológicos, este não dá conta do mundo 

vivido, pois o “mundo vivido” é o suporte do mundo objetivo. O vivido de cada um está na 

sua própria carne, enquanto simultaneidade de presença e de ausência, visibilidade e 

invisibilidade, perfeição e inacabamento, totalidade e abertura, tecido conjuntivo e 

diferenciado do mundo. 

1.5 – Objetivo  

1.5.1 – Objetivo Geral 

Sensibilizar para uma práxis que priorize a humanização do atendimento do adicto em sua 

cidadania; 
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1.5.2 – Objetivos específicos 

I - Mapear a rede de apoio ao tratamento da toxicomania no município de Campos dos 

Goytacazes/RJ, dentre eles os grupos de AA e NA, CAPS ad, Comunidade terapêuticas, 

grupo de apoio aos co-dependentes, etc; 

II - Orientar a comunidade escola, em especial aos adictos, a buscar ajuda na rede de apoio 

ao tratamento da toxicomania no município de Campos dos Goytacazes/RJ; 

III - Proporcionar cursos de formação aos membros da rede de apoio ao tratamento da 

toxicomania no município de Campos dos Goytacazes/RJ;   

IV – Promover campanhas de sensibilização da problemática da Toxicomania no IF 

Fluminense;  

V – Descrever as condutas e procedimentos, adotados pelos gestores, diante da toxicomania 

no trabalho; 

VI - Propor contribuições, com embasamento teórico da Fenomenologia e Psicanálise, diante 

da realidade da toxicomania na instituição;  

2 - A TRAJETÓRIA DO ESTUDO 

2.1 – O referencial teórico Psicanalítico 

2.1.1 – Sigmund Freud 

Médico Psiquiatra e neurologista que formulou os princípios teóricos da Psicanálise, 

cujos fundamentos teóricos e aplicação prática tornaram-se fonte inesgotável para a 

compreensão do psiquismo humano. 

Sigmund Freud cursou Medicina na Universidade de Viena, trabalhou no laboratório 

de fisiologia e concentrou-se em pesquisas sobre a histologia do sistema nervoso. Ele 

demonstrava interesse pelo estudo das enfermidades mentais, bem como pelos métodos 

utilizados em seu tratamento. 

  Os trabalhos de Freud estão intimamente ligados os aspectos clínico, teórico e técnico. 

Seu método de livre associação tornou-se essencial à técnica terapêutica e também é um 

importante instrumento de pesquisa psicológica. Entre suas obras, destacam-se: Totem e tabu 

(1913), em que examina os problemas da antropologia social à luz da psicanálise; O mal-estar 

da civilização (1930), em que expõe toda uma teoria sobre a evolução social da humanidade; 

e Moisés e o monoteísmo (1939). 

http://www.infoescola.com/psicanalise/sigmund-freud/


 

 

 

67 

2.1.2 – Jacques Lacan 

Durante a primeira guerra mundial, o colégio em que Jacques Lacan estudava se 

transformou em uma espécie de hospital de campanha. É provável que esta experiência tenha 

arraigado em Lacan o desejo futuro pela Medicina.  

     Ao iniciar sua carreira médica as idéias de Sigmund Freud estavam ganhando cada vez 

mais espaço no pensamento Francês, e, nessa época foi fundada a Societe Psychanalytique de 

Paris (SPP). A literatura da época havia acolhido com entusiasmo a nova concepção da 

sexualidade humana, que provinha da Psicanálise.  

         Sob o signo de um retorno a Freud, Lacan replantou conceitos psicanalíticos através do 

Estruturalismo e da Linguística, o que marca a influência de Saussure e da antropologia de 

Lévi-Strauss em sua obra. Acredita-se que as leituras de Husserl, Nietzche, Hegel e Heidegger 

foram importantes para suas conceitualizações teóricas. Pode-se afirmar que Lacan leu as 

obras de Freud desde uma exterioridade: Psiquiatria, Surrealismo e Filosofia.  

     Os laços que Lacan estabeleceu com Koyré, Kojève, Corbin, Heidegger, Hyppolite, 

Ricoeur, Althusser e Derrida mostram que para ele todo questionamento do freudismo devia 

passar por uma interrogação de cunho filosófico.  

     Em 1953, Lacan apresentou sua demissão à SPP. As novas formulações que havia 

introduzido, em particular as relativas à prática da cura, fizeram com que os setores mais 

ortodoxos da SPP o acusassem de semear a discórdia na instituição e a rebelião nos que eram 

seus alunos.  

     Então, em 1963, foi expulso da Associação Internacional de Psicanálise (AIP), e um ano 

mais tarde fundou a Escola Freudiana de Paris. Seu objetivo, segundo suas próprias palavras, 

eram a restauração da verdade no campo aberto por Freud, denunciando os desvios que 

criavam obstáculos no seu progresso. Para isto, dizia, estavam habilitados a participar 

unicamente aqueles que haviam se formado com ele. O novo grupo esteve composto 

inicialmente por 134 membros, a maioria dos quais havia pertencido à SFP.  

     Havendo-se iniciado seu declínio físico e intelectual já não atuava sozinho. Seu genro J.A. 

Miller tomou frente de alguns trabalhos, com o consentimento de Lacan. Nesses tempos, 

todavia, Lacan dava alguns seminários, porém sem a desenvoltura que tanto o havia 

caracterizado e que tão profunda fascinação provocava em seu auditório. Ele padecia de uma 

patologia vascular muito lenta em sua evolução, mas de origem claramente cerebral.   

 

http://www.infoescola.com/psicanalise/sigmund-freud/
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2.1.3 – Fundamentos da Psicanálise 

Desde o início de sua carreira, Sigmund Freud concentrou suas pesquisas sobre a 

histologia do sistema nervoso, pois demonstrava interesse pelo estudo das enfermidades 

mentais, bem como pelos métodos utilizados em seu tratamento. Através do trabalho com 

Charcot, médico reconhecido pelas pesquisas desenvolvidas, Freud percebeu as relações 

existentes entre a histeria e a sexualidade. Em seus estudos, Freud concebeu o plano de um 

trabalho destinado a estabelecer uma distinção entre as paralisias orgânicas e as paralisias 

histéricas. 

Segundo Garcia-Roza, Charcot trouxe:  

a histeria que se enquadrava em uma doença funcional com um conjunto de 
sintomas bem definido, podendo se manifestar tanto nas mulheres como nos 
homens. Na tentativa de apresentar um diagnóstico diferencial para a histeria, 
Charcot passa a produzir, por meio de drogas e da hipnose, a regularidade do 
quadro histérico, levando a histeria para o campo da neurologia. (GARCIA-
ROZA, 2009, p. 56) 

    

Ao utilizar o método catártico, criado por Josef Breuer, Freud percebeu a íntima 

relação existente entre os sintomas histéricos e certos traumas de infância. Partindo de um 

caso de histeria cujos sintomas enfraqueciam à medida que a paciente, hipnotizada, descrevia 

os fatos ocorridos na época em que contraíra a doença. Publicou, em colaboração com Breuer, 

dois trabalhos, dos quais o mais célebre foi Estudos sobre a histeria (1895), que marcou o 

início de suas investigações psicanalíticas. 

  Pouco depois, Freud rompeu com Breuer e substituiu a hipnose pelo processo da livre 

associação de idéias, o que lhe permitiu isolar e estudar os fenômenos de resistência e de 

transferência. Desde então os dois fatores passaram a formar uma peça central na técnica da 

Psicanálise. 

Com o avanço de suas pesquisas, Freud afirmou ter consolidado sua opinião sobre a 

causa dos ataques histéricos, considerando fundamental o retorno de um estado psíquico que o 

paciente já experimentara anteriormente. Essa lembrança, segundo ele, formava o conteúdo 

do ataque histérico e o retorno do evento denominado trauma psíquico que causa a histeria. 

Segundo Quinet (2002), o diagnóstico diferencial de estrutura só é possível de ser 

investigado no registro simbólico, de onde emergem os três modos de negação do Édipo, que 

correspondem às três estruturas clínicas: o recalque na neurose, a foraclusão na psicose, e o 



 

 

 

69 

desmentido ou recusa na perversão. Para cada modo de negação da castração emerge um tipo 

de retomo do que foi negado. 

Segundo Ribeiro (2012), o fenômeno toxicomaníaco pode comparecer em qualquer 

que seja a estrutura clínica do sujeito, a psicanálise considera que a escolha pela via da 

intoxicação relaciona-se com o que Lacan ([1964], 1998) denomina de “insondável decisão do 

ser”, ou seja, com a estrutura clínica do sujeito. Nesse sentido, o fenômeno do uso de drogas 

terá certas especificidades dependendo da estrutura na qual se manifesta: na neurose, poderá 

comparecer como sintoma; na psicose, como tentativa de suplência; e na perversão, como 

uma das formas do desmentido 

2.2 - O Referencial teórico da Fenomenologia 

2.2.1 - Maurice Merleau-Ponty 

Maurice Merleau-Ponty estudou filosofia na École Normale Supérieure (ENS), uma das 

mais prestigiosas instituições de ensino superior da França. Através dos seus estudos, sob a 

orientação de renomados professores, Merleau-Ponty adquiriu uma boa base em filosofia 

ocidental e seus desdobramentos contemporâneos. Em 1935, assumiu o posto de professor 

assistente na ENS e, concluindo sua tese de doutorado, elaborou o que, em 1942, viria a ser 

seu primeiro livro, A estrutura do comportamento. Esta obra recebeu influências da escola 

“Gestalt” da Psicologia, que enfatizava a organização da natureza humana, em cuja linha de 

raciocínio, nossas percepções não são fragmentadas em unidades de “sensações”, dependendo 

da sua relação com o todo. Apesar da influência da escola “Gestalt”, o filósofo achava que os 

gestaltistas estavam errados em verem na psicologia formal uma hipótese psicológica 

empírica (MATTHEWS, 2011, p. 10).  

Na primeira fase dos anos 30, Maurice recebeu influências de Hegel e do “marxismo 

ocidental” fundado na redescoberta dos primeiros escritos de Karl marx. No final dos anos 30, 

Merleau-Ponty, foi a Paris assistir às palestras proferidas pelo russo Alexandre Kojève sobre a 

Fenomenologia do Espírito, de Hegel (MATTHEWS, 2011, p. 10-11). 

Em 1945, Merleau-Ponty publicou sua tese de doutorado em filosofia, Fenomenologia da 

Percepção. Neste mesmo ano tornou-se professor da Universidade de Lyon, transferindo-se 

para a Sorbonne em 1949 e assumindo a cátedra de filosofia do Collège de France, em 1952. 

Merleau-Ponty faleceu prematuramente, vítima de ataque cardíaco, em 3 de maio de 1961, 
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deixando um grande legado teórico e muitas obras incompletas (MALUF, 2007, p. 7; 

MATTHEWS, 2011, p. 12-13). 

Na sua obra mais conhecida, Fenomenologia da Percepção, o filósofo discorre sobre os 

tópicos fundamentais para a compreensão da fenomenologia, partindo de uma retomada da 

perspectiva Husserliana, referindo-se à fenomenologia como o estudo das essências, sem se 

esquecer da importância da “facticidade”, ou seja, a existência e a condição de ser-no-mundo, 

para essas essências (MALUF, 2007, p. 7). 

2.2.2 – Fundamentos da Fenomenologia 

A percepção é utilizada por Merleau-Ponty como foco de seu estudo e a partir desta 

temática ele construiu uma trajetória que foi desde os impasses com as tendências normativas 

da percepção (principalmente frente à teoria da Gestalt), nas quais os elementos percebidos 

permaneciam sempre os mesmos, independentemente dos sujeitos que os percebiam, 

passando depois para o entendimento das funções do corpo para a percepção das questões 

fisiológicas até a sexualidade. 

 
Na percepção, nós não pensamos o objeto e não nos pensamos pensando-o, 
nós somos para o objeto e confundimo-nos com esse corpo que sabe mais do 
que nós sobre o mundo, sobre os motivos e os meios que se têm de fazer sua 
síntese (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 320). 

 
 

A fenomenologia busca compreensão e a interpretação dos fenômenos que aparecem à 

consciência e que por ela são constituídos a partir do corpo com a sua doutrina da 

cosnciência-corpo, contribui efetivamente para a superação do dualismo antropológico o qual 

separa o corpo do espírito. 

A fenomenologia foi definida de duas maneiras ao longo da obra de Husserl: 

A primeira era definida como um novo método descritivo, que conduziria a 
uma ciência de fundação. A segunda, denominada de fenomenologia 
transcendental, passou a ser vista como uma ciência de fundação ou uma 
filosofia científica rigorosa que, como consequência de sua aplicação, 
tornaria possível uma reforma metodológica em todas as outras ciências 
(CASTRO; GOMES, 2011, p. 234).  

 

Merleau-Ponty reflete e aprofunda a fenomenologia a partir de certas aberturas e 

caminhos não percorridos por Husserl, apesar deste ter deixado uma forte influência de seu 

pensamento na obra do filósofo, assim como na Gestalt. 



 

 

 

71 

Para Merleau-Ponty (1990 apud SILVA, 2000, p. 27) as bases ontológicas da sua 

concepção sobre a percepção podem se reduzir em: 

 
1- A percepção é uma modalidade original da consciência; o mundo 
percebido não é a soma dos objetos, no sentido que as ciências dão a esta 
palavra. Toda percepção tem lugar num certo horizonte, enfim, no mundo; 
2- A certeza da idéia não fundamenta na percepção, mas repousa nela; 
3- O mundo percebido seria sempre fundo pressuposto por toda a 
racionalidade, todo o valor e toda a existência. 

 

Desta forma, a percepção do sujeito define os limites expressos de troca deste com o 

mundo, que, sendo mediado através do corpo, propicia um encontro interpessoal homem-

mundo. Para Merleau-Ponty, a percepção corresponde a um “conhecimento” de si, portanto 

ela é uma modalidade primeira do ser-no-mundo na instância pré-objetiva. Ela é uma intenção 

do nosso ser total. A percepção descobre o mundo como percebido, como campo originário do 

sentido. 

Sendo a percepção conhecimento de si, quando percebemos o adicto, o seu corpo, a 

sua história, ela revela-o também. Nós nos mostramos através da percepção, pois o ato de 

perceber, ao mesmo tempo que revela o mundo, mostra a consciência para si mesma. Para 

Merleau-Ponty (1971 apud SILVA, 2000, p. 28): “Perceber é engajar num só golpe todo um 

futuro de experiências num presente que nunca o garante rigorosamente, é crê num mundo.”  

A percepção é abertura a um mundo e o fato de se perceber não é simplesmente uma 

reação físico-fisiológica que processa entre os objetos e os meus órgãos do sentido, mas as 

coisas são percebidas porque cada um possui um campo de existência; devido à crença, 

sobretudo, em um mundo perceptível: cada um tem o seu mundo e está imbricado no mundo 

do outro. O mundo é percebido a partir daquilo que se é; este mundo também é ensinado, um 

mundo que cada um fez, faz e refaz, correspondente à própria condição humana. 

Para muitos, a toxicomania é “intenção” consciente, mas para outros ela permanece 

como intencionalidade operante ou motriz e é justamente neste ponto que o espaço existencial 

tem que ser descoberto à luz de uma nova intencionalidade. Somos consciência de alguma 

coisa, ou melhor, consciência-corpo de algo. Estamos sempre voltados para fora de nós 

mesmos e existir fora é também existir sob a forma de espaço. 

A reflexão merleau-pontyana pensa o corpo como um todo onde suas partes se 

relacionam umas com as outras de uma forma original e integrada e, por isto, estão envolvidas 

uma com as outras. Não há como pensar o adicto de forma segmentada, compartimentada, 
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pois ele, além de ser uma estrutura biopsicosocial e espiritual, é ser-no-mundo em que, através 

do fundado, o fundante se manifesta. Estaríamos nós prontos para suportar a agudeza do 

fundamento do outro em nosso cotidiano? 

3 – MÉTODOS E TÉCNICAS  

3.1 – Referencial metodológico 

 A metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo será a metodologia 

fenomenológica, pois ela permite mostrar, descrever e compreender os motivos vigentes nos 

fenômenos vividos, permitindo-se saber a redução fenomenológica envolvida no objeto do 

estudo, ou seja, busca-se a compreensão “do” fenômeno estudado e não “sobre” este 

(CARVALHO, 1991, p. 15).  

 A metodologia fenomenológica será desenvolvida sobre o referencial metodológico de  

Maurice Merleau-Ponty ao evidenciarmos em seus estudos uma crítica ampla e rigorosa à 

compreensão positivista da percepção por meio da revisão do conceito de sensação, sua 

relação com o corpo e com o movimento.  

Para Merleau-Ponty, a visão positivista da ciência considera a percepção como algo 

distinto da sensação, apesar de relacioná-la por meio da causalidade estímulo-resposta. Deste 

modo, a percepção é o ato pelo qual a consciência apreende um dado objeto, utilizando as 

sensações como instrumento. Frente o exposto, o sujeito não deve ser dividido em razão e 

corpo. Ele precisa ter um mundo ou ser um mundo, ou seja: “Ele precisa manter em torno de 

si um sistema de significações cujas correspondências, relações e participações não precisem 

ser explicitadas para ser utilizadas” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.181-182). Por assim dizer, 

ao pesquisarmos a toxicomania diante dos objetivos institucionais, a partir da fenomenologia 

da percepção e da psicanálise, teremos a apreensão do sentido ou dos sentidos a partir dos 

diferentes olhares sobre o mundo 

3.2 – Abordagem e tipo de estudo  

 De acordo com Minayo (2002, p. 21-22), os estudos de abordagem qualitativa se 

preocupam com a realidade que não pode ser quantificada, trabalhando com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. Nesta pesquisa, pretendemos mapear a rede de apoio ao 

tratamento das toxicomanias no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Interagiremos com 
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os órgãos/unidades no município e após tratamento de dados, formataremos e montaremos 

uma cartilha, que será divulgada no âmbito do IFFluminense. Em seguida, promoveremos 

campanhas de sensibilização da toxicomania na comunidade escolar e orientaremos em 

especial os adictos, sobre como buscar ajuda ao tratamento na rede. Faremos também o 

levantamento de demandas de capacitação com os membros da rede.  

De posse dos dados, elaboraremos cursos a serem ofertados. Assim, fortaleceremos os 

laços do IFFluminense com a rede. Pretendemos com este projeto de pesquisa propor ações, 

com embasamento teórico da Fenomenologia e Psicanálise, para a realidade da toxicomania 

na instituição.  

3.2.1 – Pesquisa sobre as condutas e procedimentos adotados pelos gestores diante da 
toxicomania no trabalho  

Esta etapa da pesquisa será iniciada após aprovação do Comitê de ética de pesquisa 

com seres humanos. Optaremos pelo desenvolvimento de um estudo qualitativo com tradição 

disciplinar no campo da filosofia, por esta apresentar seus domínios pautados na experiência 

vivida. O estudo a ser desenvolvido será alicerçado na tradição das pesquisas 

fenomenológicas, pois priorizaremos a experiência dos sujeitos investigados. 

De acordo com Polit e Beck (2011, p. 298, 313), as pesquisas fenomenológicas 

descritivas buscam descrever as experiências vividas e os pesquisadores envolvidos no estudo 

buscam a suspensão de visões preconcebidas e a intuição da essência do fenômeno, 

permanecendo abertos a significados que lhe são atribuídos por quem já experimentou. 

A amostragem será composta por no mínimo 12 (doze) gestores que trabalham no 

campus Campos Centro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, 

localizado no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Utilizaremos como critérios de 

inclusão gestores que vivenciaram situações com o adicto no trabalho e que aceitarem 

participar da pesquisa, além de possuírem condições cognitivas para responder a entrevista e 

terem mais de um ano de experiência nas atividades de gestão no cargo.  

 A coleta de dados ocorrerá através de uma entrevista fenomenológica mediada pela 

questão norteadora que embasa este estudo e pela observação não estruturada.  

a entrevista fenomenológica envolve as experiências vividas de pessoas, 
permitindo a narração das mesmas; sendo esta iniciada a partir da questão 
norteadora que guiará o processo de coleta dos dados, devendo estar 
estritamente implicada com o objetivo da pesquisa. (RANIERE, 2010, p. 3) 
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O autor Stelter (2000, p. 64-66) expõe em seu estudo a possibilidade de se utilizar este 

tipo de entrevista através de uma situação escolhida. O entrevistador solicita que a pessoa 

traga situações compatíveis com o propósito da entrevista e ambos combinam a partir de 

determinada experiência escolhida, como temática situada a ser explorada na continuidade da 

entrevista. 

A observação não estruturada será adotada durante a coleta de dados por ela permitir 

que o pesquisador enxergue o mundo como os participantes o veem, desenvolvendo frente a 

isso a compreensão rica do fenômeno estudado através da captura de sutilezas por intermédio 

da variação cultural apresentada por estes (POLIT; BECK 2011, p. 387). 

 O registro dos dados coletados através da entrevista fenomenológica será registrado 

com um aparelho de gravação de voz do tipo MP3 player e, para o registro dos dados 

inerentes da observação não estruturada, será utilizada as notas de campo, através do qual o 

pesquisador realiza um registro diário dos eventos e conversas. Esta modalidade de registro é 

mais ampla e interpretativa, permitindo ao pesquisador representar através das anotações seus 

esforços para registrar as informações, sintetizar e compreender os dados, bem como permite 

que as informações registradas sejam categorizadas (POLIT; BECK 2011, p. 390). 

O tratamento dos dados ocorrerá através da proposta metodológica de Amadeo Giorgi 

(1985), sendo esta dividida em quatro passos definidos por Andrade e Holanda (2010, p. 266-

267).  

O primeiro passo corresponde à leitura de toda a descrição de depoimentos, relatos ou 

entrevistas sobre experiências vividas em relação a um determinado fenômeno. Buscaremos 

alcançar o sentido geral, sendo necessário compreender a linguagem de quem descreve sem 

qualquer tentativa de identificar as unidades significativas. 

 O segundo passo tem como base a obtenção do senso geral. Esta ocorre através da 

discriminação de unidades significativas com base em uma perspectiva psicológica e focada 

no fenômeno que é pesquisado. Deste modo, após ter sido apreendido o sentido do todo, o 

pesquisador faz a releitura do texto, quantas vezes forem necessárias, com o objetivo de 

discriminar as unidades significativas na perspectiva psicológica, focalizando o fenômeno que 

está sendo pesquisado. 

O terceiro passo é configurado através da transformação das expressões cotidianas do 

sujeito em linguagem vivencial fenomenológica, com ênfase no fenômeno que está sendo 

investigado. Nesta etapa as unidades significativas foram delineadas e o pesquisador, então, 
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passa por todas elas e expressa o sentido vivencial-fenomenológico nelas contido, ocorrendo a 

transformação da linguagem do dia a dia do sujeito em linguagem vivencial-fenomenológica 

apropriada, com ênfase no fenômeno em estudo. 

O quarto e último passo do método fenomenológico busca-se a síntese das unidades 

significativas transformadas em uma declaração consistente da estrutura do aprendizado. 

Nesta etapa o pesquisador propõe que se sintetizem todas as unidades significativas 

transformadas em uma declaração consistente da significação psicológica dos fenômenos 

observados em relação à experiência do sujeito e denomina essa síntese de estrutura da 

experiência. 

Após o tratamento dos dados, estes receberam análise de discurso à luz do referencial de 

Merleau-Ponty. Em seguida, faremos um artigo científico com o resultado da pesquisa. 

3.3 – Equipe de colaboradores 

SIAPE Nome Cargo Lotação 
201321300050 Aline Quintino Flor Discente Licenciatura 

em Letras 
1027083 Beatriz Barroso Vasconcellos Psicólogo NAPNEE 
363834 Dr. Jose Joaquim Lopes Guerreiro Médico IFF\SIASS 
269344 Judith Maria Daniel de Araújo Docente  IFF\CPPD 
310303 Pós-doutora Eliane Ramos Pereira Docente UFF\MPES 
310682 Pós-doutora Rose Mary Costa 

Rosa Andrade Silva 
Docente UFF\MPES 

1083404 Ricardo Tavares Bessa13 Assistente em administração NAPNEE 

3.4 – Área de conhecimento envolvida  

( ) Ciências Exatas e da ( ) Ciências humanas (      ) Ciências Sociais 
( ) Engenharias ( ) Ciências Biológicas ( X ) Ciências da Saúde 
( ) Ciências Agrárias ( )Linguísticas, letras e artes 

 

 

3.5 – Área(s) temática(s) 

( X )  Educação e Cidadania   (    ) Cultura e Artes (     )  Desenvolvimento Regional 

(      )  Tecnologia, trabalho e    
inclusão social 

  

 
 

                                                             

13 Possui formação em Psicologia, licenciatura em Psicologia e especialização em Dependência Química. 
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3.6 – Cronograma de execução 

Cronograma de Atividades 

Período: agosto\2016 a jun\2017 

Atividade ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun 
Revisão bibliográfica X X X         
Mapeamento da rede de apoio ao 
tratamento a toxicomania no 
município de Campos dos 
Goytacazes\RJ 

 X X         

Elaboração da cartilha contendo 
informações da rede de apoio ao 
tratamento a toxicomania no 
município de Campos dos 
Goytacazes\RJ 

   X        

Divulgação da cartilha contendo 
informações da rede de apoio ao 
tratamento a toxicomania no 
município de Campos dos 
Goytacazes\RJ no IF Fluminense 

    X       

Entrevistas fenomenológicas com os 
gestores       X X    

Leitura de toda a descrição de 
depoimentos, relatos ou entrevistas 

      X X    

Discriminação de unidades 
significativas com base em uma 
perspectiva psicológica e focada na 
toxicomania 

      X X    

Transformação das expressões 
cotidianas do sujeito em linguagem 
vivencial fenomenológica 

      X X X   

Síntese das unidades significativas 
transformadas em uma declaração 
consistente da estrutura do 
aprendizado 

      X X X   

Relatório com os dados da pesquisa       X X X   
Escrever artigo científico com base 
nos dados coletados na pesquisa       X X X   

Mapeamento de demandas de 
capacitação para os membros da rede 
de apoio ao tratamento da 
toxicomania do município de Campos 
dos Goytacazes\RJ 

     X X     

Elaboração do material didático para 
o curso de capacitação para os 
membros da rede de apoio tratamento 

      X X    
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da toxicomania do município de 
Campos dos Goytacazes\RJ 
Inscrição e seleção dos membros da 
rede de apoio para capacitação no IF 
Fluminense 

        X   

Curso de capacitação para membros 
da rede de apoio 

        X X X 

Campanhas14 de sensibilização sobre 
a toxicomania 

    X   X   X 

3.7 – Avaliação dos resultados 

Segundo Marino (1998), “a aprendizagem do adulto no contexto organizacional ou em 

outros sistemas sociais, só é possível através de um processo contínuo de ação e reflexão. A 

reflexão ocupa um papel fundamental: provocar mudanças nas ações dos indivíduos. Este é 

especificamente o papel da avaliação: construir momentos reflexivos que permitam aos 

indivíduos a análise da realidade e dos fatos, para daí direcionarem suas ações, aprendendo 

pela experiência”. 

A avaliação de projetos e programas sociais pode ser subdividida nas seguintes avaliações: 

Ø avaliação do marco zero, 
Ø avaliação de processo ou formativa, e 
Ø avaliação somativa. 

 

Segundo Chianca (2001, p. 18), “a avaliação do marco zero ocorre antes da instalação de 

um determinado programa e serve para orientar a equipe responsável por ele no planejamento 

das ações, garantindo o máximo de proximidade às reais necessidades e expectativas dos 

futuros usuários”. 

Ainda segundo Chianca (2001, p. 17), a avaliação de processo ou formativa “tem como 

objetivo prover informações essenciais sobre um determinado programa para que os gestores 

possam introduzir mudanças a fim de melhorá-lo ainda durante seu processo de 

implementação”. 

Já a avaliação de produto ou somativa é conduzida após o término de um 

programa ou projeto, servindo basicamente para julgar o mérito e a relevância de um 

programa ou projeto em relação a determinados critérios (CHIANCA, 2001, p. 18) 

                                                             

14 Proporemos campanhas de divulgação das cartilhas no inicio de cada semestre letivo. 
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Nessa linha percebemos que a avaliação nos projetos sociais transcende a mera questão 

fiscalizadora ou controladora, abrangendo uma intensa reflexão que deve ser feita com todos 

os envolvidos no processo. Nos relatórios de acompanhamento deste projeto pretendemos 

retratar a percepção oriunda das reflexões dos atores envolvidos. 

3.8 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Por se tratar de um estudo que envolve seres humanos, será aplicado um termo de 

consentimento livre e esclarecido, elaborado segundo os aspectos relativos à Resolução nº 

466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que, 

através das suas competências legais, estabelece as diretrizes e as normas que regulamentam 

pesquisas desse gênero. 

Este projeto de pesquisa foi submetido à Câmara de Pesquisa do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, ao qual de parecer favorável, logo, este projeto 

se configura como um projeto institucional. Vale destacar que o IFFluminense não possui o 

CEP para estudos com seres humanos, assim será submetido na plataforma Brasil para 

obtenção do parecer favorável.  

Este estudo não prevê riscos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual dos participantes em qualquer fase da pesquisa. No entanto, o gestor 

poderá sentir desconforto na dimensão emocional, pois pode levar o entrevistado a recordar 

algum evento adverso relacionado a sua existência frente aos adictos, podendo assim causar 

algum leve desconforto. Caso isso ocorra, a entrevista poderá ser interrompida, e o 

participante poderá contar com o apoio da instituição. A pesquisa será desenvolvida com 

recursos da instituição.  

3.8.1 – Modelo do Termo de consentimento livre e esclarecido  

Dados de identificação 

Título do Projeto: Psicanálise e Fenomenologia na instituição: contribuições diante das 

toxicomanias. 

Pesquisador Responsável: Ricardo Tavares Bessa 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Psicanálise e 

Fenomenologia na instituição: Contribuições diante das toxicomanias, de responsabilidade 

do pesquisador Ricardo Tavares Bessa. A toxicomania foi por longo período tratada segundo o 

modelo positivista, dentro de um pensamento causal e determinista. Recentemente, ela tem 
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sido objeto de preocupação de pesquisadores, que, quando a estudam em seus múltiplos 

aspectos, abordam o adicto como sujeito capaz de contribuir para o alcance da missão da 

instituição. Neste trabalho, o adicto será concebido como modo de ser-no-mundo, ou seja, um 

mundo que é imediatamente experienciado pelo homem antes de qualquer explicação ou 

teoria que se possa ter dele. Desta forma, o corpo e a percepção serão considerados a partir da 

vivência e não baseados em pressupostos da física, química, biologia e psicologia clássica, 

por tais ciências não darem conta do humano em seu movimento de singularidade. Dentro 

deste contexto, buscaremos elaborar reflexões sobre a dimensão que aborda a questão da 

toxicomania, inspirados num pensamento fenomenológico e psicanalítico, cujo quadro de 

referência não é a explicação, mas a compreensão. Segundo a Fenomenologia, o fenômeno se 

refere à instância da vivência, que se diferencia da experiência, a qual é aquela em que a 

ciência se baseia enquanto dimensão conhecimento. Afirma que existe um saber que é próprio 

do conhecimento e outro que é o compreensivo, oriundo da vivência. Logo, a justificativa 

desse estudo está na necessidade de compreender a percepção dos gestores diante das 

toxicomanias no trabalho. Dentre os benefícios esperados com a participação temos a 

sensibilizar para uma práxis que priorize a humanização do atendimento do adicto em sua 

cidadania. A partir da pesquisa, proporemos contribuições embasadas na fenomenologia e 

psicanálise para a realidade da toxicomania na instituição. A coleta de dados ocorrerá através 

de uma entrevista fenomenológica mediada pela questão norteadora “quais são as condutas e 

procedimentos adotados diante dos adictos nas equipes de trabalho?” e pela observação não 

estruturada. Os dados serão tratados através da proposta metodológica da fenomenologia de 

Merleau-Ponty. Este estudo não prevê riscos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, 

social, cultural ou espiritual aos participantes em qualquer fase da pesquisa. No entanto, o 

gestor poderá sentir desconforto pela dimensão emocional, pois pode recordar algum evento 

adverso relacionado a sua existência diante das toxicomanias, podendo assim causar algum 

leve desconforto. Caso isso ocorra, a entrevista poderá ser interrompida e o gestor receberá 

atendimento pela equipe técnica do IFFluminense e, se necessitar, poderão ser marcados 

encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos 

relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão publicados em trabalhos e/ou 

revistas científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser 

feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será garantida a manutenção do sigilo 

e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa. Será 
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garantida ao gestor indenização e ressarcimento diante de eventuais danos decorrentes da 

pesquisa. Esta pesquisa não gerará custos para os participantes. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 

Campos dos Goytacazes/RJ, _____ de ____________ de _______ 

 

__________________________________ 

Nome e assinatura do Gestor 

 

__________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pela 
pesquisa 
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