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Esta Velha Angústia 

 

Esta velha angústia,  

Esta angústia que trago há séculos em mim,  

Transbordou da vasilha,  

Em lágrimas, em grandes imaginações,  

Em sonhos em estilo de pesadelo sem terror,  

Em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum.  

 

Transbordou. 

Mal sei como conduzir-me na vida  

Com este mal-estar a fazer-me pregas na alma!  

Se ao menos endoidecesse deveras!  

Mas não: é este estar entre,  

Este quase,  

Este pode ser que...,  

Isto.  

 

Um internado num manicômio é, ao menos, alguém,  

Eu sou um internado num manicômio sem manicômio.  

Estou doido a frio,  

Estou lúcido e louco,  

Estou alheio a tudo e igual a todos:  

Estou dormindo desperto com sonhos que são loucura  

Porque não são sonhos.  

Estou assim...  

 

Pobre velha casa da minha infância perdida!  

Quem te diria que eu me desacolhesse tanto!  

Que é do teu menino? Está maluco.  

Que é de quem dormia sossegado sob o teu teto provinciano?  

Está maluco.  

Quem de quem fui? Está maluco. Hoje é quem eu sou.  

 

Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer!  

Por exemplo, por aquele manipanso  

Que havia em casa, lá nessa, trazido de África.  

Era feiíssimo, era grotesco,  

Mas havia nele a divindade de tudo em que se crê.  

Se eu pudesse crer num manipanso qualquer —  

Júpiter, Jeová, a Humanidade —  

Qualquer serviria,  

Pois o que é tudo senão o que pensamos de tudo?  

 

Estala, coração de vidro pintado!  

 

Álvaro de Campos, in "Poemas"  

Heterónimo de Fernando Pessoa  



 
 

RESUMO 

O objetivo geral da monografia é investigar os processos psíquicos que 

concorrem para a experiência da angústia no recurso à droga, a partir do 

referencial teórico da psicanálise. O trabalho tem como foco conduzir uma 

investigação que permita a formulação de uma hipótese sobre a correlação 

entre o recurso à droga e a experiência de angústia. A metodologia utilizada no 

desenvolvimento desse objetivo foi o levantamento bibliográfico das obras de 

Freud, que abordam de forma direta e/ou indiretamente o recurso à droga. 

Além disso, serão retomadas algumas formulações metapsicológicas de Freud 

sobre a constituição do inconsciente a partir do conceito de recalcamento e seu 

papel na experiência de angústia no sujeito.  

Palavras-chaves: Psicanálise; Freud; Recurso à Droga; Angústia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The general objective of the monograph is to investigate the psychic processes 

that contribute to the experience of anguish in the use of drugs, based on 

psychoanalysis. The work is focused on conducting an investigation that allows 

the formulation of a hypothesis about the correlation between drug use and 

anguish experience. The methodology used in the development of this objective 

was the bibliographical survey of Freud's works, which directly and/or indirectly 

approach the drug use. Also, some metapsychological formulations of Freud on 

the constitution of the unconscious will be resumed from the concept of 

repression and its part in the experience of anguish in the subject. 

Keywords: Psychoanalysis; Freud; Use of drugs; Anguish; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

El objetivo general de la monografía es investigar los procesos psíquicos que 

concurren a la experiencia de la angustia en el recurso a la droga, a partir del 

referencial teórico del psicoanálisis. El trabajo tiene como foco conducir una 

investigación que permita la formulación de una hipótesis sobre la correlación 

entre el recurso a la droga y la experiencia de angustia. La metodología 

utilizada en el desarrollo de ese objetivo fue el levantamiento bibliográfico de 

las obras de Freud, que abordan de forma directa y/o indirectamente el recurso 

a la droga. Además, se retomarán algunas formulaciones metapsicológicas de 

Freud sobre la constitución del inconsciente a partir del concepto de 

recalcamento y su papel en la experiencia de angustia en el sujeto. 

Palabras-llaves: Psicoanálisis; Freud; Recurso a la droga; Angustia; 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia decorre da consolidação, a partir do ano de 2011, 

na Universidade Federal Fluminense, do Laboratório de Investigação de 

Psicopatologias Contemporâneas, inserido na área de psicopatologia 

psicanalítica. O laboratório está registrado no CNPQ, com financiamento da 

FAPERJ (APQ1/2012) e se dedica à pesquisa das condições clínicas 

contemporâneas (dependência química, anorexias, cutting) e dos impasses 

referentes ao diagnóstico estrutural. A partir do ano de 2012, o laboratório se 

dedicou à investigação do tema do diagnóstico diferencial e direção de 

tratamento do consumo abusivo de substâncias psicoativas e esteve em 

articulação com o desenvolvimento de dois projetos de extensão, cadastrado 

na Plataforma SIGPROJ/MEC e contemplados com bolsas desde o ano de 

2012, onde se estabeleceu uma parceria entre a Universidade e a Prefeitura 

Municipal de Volta Redonda - tanto para implementação da supervisão clínica 

no CAPS-ad do município, como para a implementação do Centro Regional de 

Referência em Álcool e outras Drogas a partir de Edital da Secretaria Nacional 

Antidrogas (SENAD). O LAPSICON1 se sustenta no tripé ensino-pesquisa-

extensão, fundamentando a elaboração de um novo projeto de pesquisa, 

objetivando a continuidade e o aprofundamento da investigação sobre 

diagnóstico diferencial e direção de tratamento das condições clínicas 

contemporâneas (dependência química, anorexias, depressão, cutting) e dos 

impasses referentes à determinação do traço de diagnóstico estrutural.  

Esta monografia resulta então: 

1. Do projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa Psicanalítica Sobre A 

Direção de Tratamento da Toxicomania a partir do Diagnóstico de 

Psicose”, sendo um dos resultados de um extenso trabalho que vem 

sendo desenvolvido desde 2011 no LAPSICON sobre o campo das 

toxicomanias e das politicas públicas. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da 

Universidade Federal Fluminense (PROPPI/UFF) e teve seu inicio no 

período de Julho/17 e ainda está em andamento. Tal pesquisa trata da 

                                                           
1
 LAPSICON (UFF. Volta Redonda. ICHS. Departamento de Psicologia), coordenado pela 

professora Cláudia Henschel de Lima.   
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relação entre toxicomania e psicose, a partir dos fenômenos clínicos 

identificados como comuns em ambas as formas de sofrimento: 

experiência de vazio, declínio do sentimento de vida, redução do sentido 

inconsciente em relação às manifestações corporais com ascensão de 

passagens ao ato e formação de uma personalidade na forma do eu sou 

(eu sou toxicômano). Com essa pesquisa constata-se que os fenômenos 

clínicos próprios à toxicomania são distintos da formação do sintoma nas 

neuroses, indicando a possibilidade de um direcionamento para a 

pesquisa etiológica nesse campo sem, no entanto, dispensar os 

conceitos formulados pela psicanálise – em especial, o conceito de 

foraclusão.  O recurso à esse conceito possibilita localizar na base da 

apresentação clínica do quadro de sofrimento psíquico da toxicomania, a 

ocorrência de uma desestabilização pulsional típica da psicose– mesmo 

que, em alguns casos, não se tenha a evidência direta da ocorrência de 

fenômenos elementares que justifiquem esse diagnóstico.  

2. Do projeto de extensão contemplado por uma bolsa PROEX: 

“Elaboração de Material Informativo em Redução de Danos Sobre o Uso 

de Álcool e Outras Drogas e DSTs”. A partir do funcionamento do SPA 

(Serviço de Psicologia Aplicada) no campus Aterrado da Universidade 

Federal Fluminense em 2013, contabilizou-se a recepção e atendimento 

de dez mil pacientes. A área de estágio em Psicanálise e Saúde Mental, 

recebe, aborda e atende pacientes que fazem uso de substâncias 

psicoativas como álcool, tabaco, maconha, crack, anfetamina e cocaína. 

Isso se deve em função do estágio estar articulado aos projetos de 

pesquisa do Laboratório de Investigação de Psicopatologias 

Contemporâneas (LAPSICON), na área de dependência química, e à 

expectativa de formação do Centro de Referencia em Álcool e outras 

Drogas (parceria com a SENAD-MJ). Dos atendimentos de familiares e 

pacientes que fazem uso de drogas, pela equipe de Psicanálise e Saúde 

Mental desde o ano de 2013, observou-se a ausência de informações, 

por parte de usuários e familiares, quanto aos efeitos do uso de cada 

droga no funcionamento do Sistema Nervoso Central e do psiquismo, a 

redução de danos e riscos relativos ao uso e às DSTs, e à quem o 

usuário deve recorrer em caso de uso abusivo e overdose. Como 
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consequência da ausência de informação, verifica-se: aumento do 

distanciamento da família com relação ao usuário; ascensão do 

preconceito de que o usuário de drogas é um caso de polícia e não um 

caso de saúde pública; declínio de cuidados de redução de riscos e 

danos. Foi com o objetivo de minimizar os efeitos da ausência de 

informação sobre o problema, que a equipe de estágio em Psicanálise e 

Saúde Mental propõe este projeto prevendo a elaboração de material 

informativo, segundo a lógica da redução de danos em álcool e outras 

drogas e DSTs, para a distribuição nas dependências do SPA da UFF e 

nos Centros de Atenção Psicossocial do município de Volta Redonda. 

3. Do projeto de monitoria “Produção de Material de Apoio Pedagógico 

para a área de Psicanálise” - encaminhado no ano de 2018, à Pró-

Reitoria de Graduação da Universidade Federal Fluminense 

(PROGRAD/UFF), pela professora Cláudia Henschel de Lima, para 

concorrer ao Edital de Monitoria/UFF-2018 e contemplado com uma 

bolsa de Monitoria.  

4. Do programa de estágio curricular supervisionado em Psicanálise e 

Saúde Mental, coordenado pela professora Cláudia Henschel de Lima, 

no Serviço de Psicologia Aplicada (Universidade Federal Fluminense. 

Campus de Volta Redonda. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. 

Departamento de Psicologia) e das participações semanais nas reuniões 

de supervisão e pesquisa do LAPSICON. 

5. Dos questionamentos2, após apresentações sobre o tema da 

toxicomania em Jornadas e Congressos3, que me conduziram a novas 

formulações acerca do recurso à droga. 

A presente monografia é, então, a expressão deste aprofundamento.  

O objetivo dessa monografia é verificar se há relação entre o recurso à 

droga e a experiência de angústia e, se houver descrever as possíveis relações 

que podemos realizar. O objetivo é guiado pela hipótese de que na base da 

fenomenologia do recurso à droga é localizado uma irrupção de angústia, ou 

                                                           
2
 I) O que é toxicomania?; II) O que seria sintoma contemporâneos e quais seriam eles?; III) O 

que mudou nessas “doenças” na contemporaneidade, ou o que mudou no contemporâneo para 
que afetassem tais transtornos? 
3
 I) 11° Mostra Regional de Práticas em Psicologia; II) IV Jornada Científica FaSF; III) VI 

Semana de Psicologia; IV) VIII Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e XIV 
Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental V) V Congresso Brasileiro de Psicologia. 
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seja, o recurso à droga aparece como saída para essa experiência angustiante 

causada pela civilização. 

A monografia leva em consideração o marco teórico da psicanálise e, 

em especial, a pesquisa conduzida por Freud.  Ressaltam-se aqui as principais 

referências usadas nesta monografia a fim de conduzir uma pesquisa para o 

apontamento de possíveis relações entre o recurso à droga e a experiência de 

angústia: Carta 79 (1897), Fantasias Histéricas e Sua Relação Com a 

Bissexualidade (1908a), Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna 

(1908b), O Recalcamento (1915), Inibição, Sintoma e Angústia (1926) e O Mal-

Estar Na Civilização (1930). 

 O capítulo 1 desta monografia é dedicado a uma breve discussão sobre 

a psiquiatria contemporânea e suas consequências no campo psicopatológico. 

Com a elaboração do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM) percebe-se um significativo crescimento das categorias diagnósticas e 

uma direção de tratamento, que muitas vezes, se mostra exclusivamente 

medicamentosa. Com a evolução do Manual e seu crescente número de 

edições, é possível notar o percurso feito pelo mesmo. O Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais está em sua quinta edição e segue o 

modelo ateórico. Em um segundo momento deste capítulo, irá ser explicitado 

como o recurso à droga se apresenta para a psiquiatria atual: como é 

chamado, classificado e diagnosticado, além de ser possível, ainda, verificar o 

efeito das substâncias no sujeito. O capítulo se propõe, também, realizar uma 

breve crítica e apresenta o contraponto entre psiquiatria e psicanálise. Neste 

capítulo será utilizado o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-5) como referência primordial para a discussão proposta. 

 O capítulo 2 tem por objetivo discorrer sobre as formulações freudianas 

a respeito da casualidade psíquica do recurso à droga, percorrendo suas 

primeiras formulações que giram em torno da relação entre autoerotismo e 

masturbação, até a consolidação de sua hipótese sobre o recurso à droga, 

onde o autor afirma que a droga funcionaria como um amortecedor de 

preocupações. Os textos que serão trabalhados neste capítulo são: Carta 79 

(1897/2006), Fantasias Histéricas e sua Relação com a Bissexualidade 

(1908a/2015), Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna 
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(1908b/2015), Debate Sobre a Masturbação (1912/2010) e O Mal-estar na 

Civilização (1930/2010). 

 Já no capítulo 3 iremos adentrar nas discussões sobre a experiência de 

angústia. Trabalharemos o percurso que Freud fez, desde seus primeiros 

escritos à Fliess onde ele faz um preludio ao que irá ser trabalhado em seus 

textos teóricos, até sua última formulação sobre a angústia, onde essa seria um 

sinal emitido ao Eu para agir sobre a instância prazer-desprazer. Trabalhar-se-

á, ainda, a hipótese desta monografia, verificando a relação existente entre o 

recurso à droga e a experiência de angústia, estabelecendo uma conexão entre 

os capítulos 2 e 3. Os textos utilizados nesse capítulo são: Rascunhos de 

Freud à Fliess (1896/1986), O recalcamento (1915/2010), Conferências 

Introdutóras à Psicanálise (1917/2014), Inibição, Sintoma e Angústia 

(1926/2014) e O Eu e o Id (1923/2011).  
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CAPÍTULO 1: O RECURSO À DROGA COMO TRANSTORNO POR USO DE 

SUBSTÂNCIA NO DSM-5 

 

1.1 Considerações Iniciais 

O presente capítulo tem como objetivo descrever a forma como o 

recurso à droga é definido no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-5), interrogando a forma de diagnóstico da psiquiatria 

contemporânea, que funda uma clínica de classes diagnósticas cada vez mais 

pluralizadas, referenciadas no modelo biológico e divorciadas da cultura 

psicopatológica da psiquiatria clássica. O que resulta em: 

1. Uma disciplina do diagnóstico diferencial orientada pela referência 

médico-biológica, que reduz as grandes estruturas clínicas da 

psicopatologia clássica (neuroses e psicoses) à classe de 

monossintomas.  

2. Uma concepção sobre a direção de tratamento orientada pela referência 

hegemônica à prescrição medicamentosa. 

 

1.2 O DSM e a Classificação em Psiquiatria 

O DSM – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – foi 

elaborado pela Associação Psiquiátrica Americana para classificar as doenças 

mentais em categorias diagnósticas. Podemos localizar os antecedentes desse 

manual nas formulações sobre o diagnóstico pela psiquiatria clássica, baseado 

na observação e descrição das características fenomenológicas das patologias, 

na localização dos sintomas por meio de exames, e por fim na determinação do 

agente patológico externo causador da doença. 

A psiquiatria de orientação classificatória se consolidou na passagem do 

século XIX para o século XX a partir de sua organização como ciência das 

condutas anormais. O modelo adotado pela psiquiatria dessa época se 

baseava nas categorias de hereditariedade e degenerescência e a distinção 

entre tipos e estruturas.  

Nesse sentido, podemos destacar a obra de Morel intitulada Traité des 

Dégénérescenses Physiques Intellectualles et Morales de l’Espèce Humaine 

(1857), que tinha por objetivo estabelecer uma nosografia psiquiátrica baseada 

na etiologia natural da doença mental. O autor formula o conceito de 
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degeneração, apontando para uma degradação patológica da humanidade, 

transmitida hereditariamente, aparecendo na forma de sintomas físicos, 

intelectuais e morais. Morel localiza, ainda, a causalidade da degenerescência 

no alcoolismo, na imoralidade dos costumes, na conduta sexual desregrada. 

O avanço do discurso científico no século XIX, sobre a consideração do 

homem moderno como ser vivo submetido à leis biológicas, oferece uma noção 

do porquê a psiquiatria contemporânea assume uma vertente biopolítica, que 

se orienta a partir de uma gestão da vida e da doença, fundada sobre os 

conceitos biológicos e classificatórios da psiquiatria clássica. Tomando o artigo 

de Henschel de Lima, Valiante, Lopes & Gonçalves Fernandes (2015), retorna-

se a referência O poder psiquiátrico, de Michel Foucault (1973-1974/2006). 

Nele se evidencia a articulação entre a constituição e organização da 

psiquiatria como ciência das condutas anormais, na passagem do século XVIII 

para o XIX, e a consolidação de estratégias políticas de controle da vida dos 

sujeitos, que Foucault denominará de biopolítica.  

Essa relação entre o modelo biológico e as estratégias de biopolítica se 

evidencia como uma colocação da vida como um objeto de saber e nela são 

aplicados os procedimentos de mensuração, comuns às estratégias de poder. 

A formação do saber biológico articulado à biopolítica evidencia o marco da 

conjunção saber e poder, aproximando a política e biologia às técnicas de 

controle dos corpos. A partir daí, a medicina é considerada como disciplina 

científica referente ao normal e ao patológico, em se tratando dos corpos dos 

indivíduos. 

Tendo em vista essa organização da psiquiatria como ciência das 

condutas anormais (o alcoolismo, o vício do ópio, a loucura e a histeria) e 

articulando com a consolidação das estratégias biopolíticas, é possível verificar 

que tal organização da psiquiatria está diretamente ligada a forma como se 

estabelece o laço social contemporâneo e como ela recorre às normas para 

classificar os sintomas como transtornos. 

Os anos 50 representaram um momento importante de reestruturação 

dos fundamentos da clínica psiquiátrica, a partir da expansão da tecnologia de 

síntese de psicotrópicos, com a descoberta da Clorpromazina e da Imipramina. 

Como Henschel de Lima (2011, p. 233) observa: 
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“Eles [os psicotrópicos] se constituem como modelo da série 

dos antipsicóticos e antidepressivos em um período de época, 

entre as edições do DSM-II e do DSM-III, em que ainda 

vigorava o fundamento psicodinâmico da clínica 

psicopatológica. Essa expansão tecnológica da medicação é 

solidária da ascensão do modelo biológico de regulação do 

comportamento na clínica psiquiátrica, da elaboração de uma 

taxonomia pluralizada das psicopatologias a partir de um 

modelo geral de regulação bioquímica do comportamento, e da 

organização da direção de tratamento das psicopatologias em 

torno da medicalização do psiquismo.” 

 

Nesse contexto de expansão da psiquiatria contemporânea com base no 

desenvolvimento dos psicofármacos, originou-se uma série de classificações 

dos sintomas contemporâneos, geralmente relacionados a comportamentos 

socialmente indesejados, que acabam por categorizar os sofrimentos e reduzi-

los a termos médicos. Tal processo deixa clara a extrema valorização da 

concepção biológica do sofrimento psíquico, onde o tratamento passa também 

a ser reduzido ao biológico e fundamentado nos recursos químicos produzidos 

nos laboratórios farmacêuticos.  

Logo surge uma demanda da psiquiatria moderna de obter uma 

descrição precisa dos transtornos mentais, com o objetivo de alcançar 

diagnósticos precisos; a partir disso, é criado o Manual Diagnóstico e 

Estatístico dos Transtornos Mentais4, um manual com descrições de sintomas 

e uma grande quantidade de classificações, baseado no saber médico-

biológico. A primeira edição do DSM é data do ano de 1952, com orientação no 

modelo psicanalítico, atualmente, a edição mais recente do manual foi 

publicada no ano de 2013 e possui orientação no modelo médico-biológico. A 

Tabela 1 sintetiza a evolução das edições do DSM: 

 

Tabela 1. Edições do DSM 

Edições do 
DSM 

Ano de 
Publicação 

Número de 
Páginas 

Categorias 
Diagnósticas 

Fundamentação 
Epistemológica 

DSM I 1952 132 106 
Modelo 
Psicanalítico 
 

                                                           
4
 A partir deste momento, será utilizada, na monografia, apenas a sigla DSM. 



21 
 

DSM II 1980 134 182 
Modelo 
Psicanalítico 

DSM III/ 
DSM-III-TR 

1980/1989 494/597 265/292 
Modelo 
Médico/biológico 

DSM IV/ 
DSM IV-TR 

1994 886/880 374 
Modelo 
Médico/biológico 

DSM V 2013 992 300 
Modelo 
Médico/biológico 

Fonte: Henschel de Lima, Valiante, Gonçalves Fernandes & Lopes, 2015. 

A partir da exposição da Tabela 1, percebe-se a dissolução da 

orientação com base na teoria da psicanálise, em resposta à necessidade da 

psiquiatria moderna de alcançar um diagnóstico cada vez mais preciso com 

uma fundamentação ateórica. 

Atualmente vivemos um contexto em que a medicina faz um 

gerenciamento dos corpos a partir da prescrição de psicofármacos e, diante 

disso, podemos evidenciar o conceito da Biopolítica, elaborado por Foucault, 

onde o controle dos corpos visa a supressão de qualquer tipo de desvio social. 

A crítica exposta aqui faz menção a uma produção de sujeitos 

medicados sem a abordagem do sintoma como uma manifestação subjetiva, 

uma vez que, o DSM se organiza em torno dos sinais e sintomas apresentados 

pelo indivíduo e busca verificar a presença ou ausência de fenômenos 

considerados fundamentais para a classificação dos sujeitos, e a partir daí, 

definir seus diagnósticos; com isso, acabam por abandonar a investigação das 

causas e o processo de desenvolvimento dos sintomas.  Dessa forma, exclui a 

dimensão teórica que fundamenta a investigação dos fatores subjetivos 

envolvidos na formação do sintoma. É possível notar que o DSM caminha na 

direção oposta da abordagem psicanalítica, que contribui diretamente para a 

investigação desses fatores subjetivos, na medida em que considera a 

estrutura psíquica do sujeito para orientar a direção de tratamento de cada 

caso específico, analisando sempre a singularidade de cada caso clínico. 

 

1.3 O Recurso à Droga Como Transtorno por Uso de Substância 

A partir do que se desenvolveu ao longo da seção 1.2, realizar-se-á um 

levantamento da classificação do recurso à droga no DSM-5, com o intuito de 

evidenciar que o Manual, orientado pelo saber psiquiátrico atual, não faz 

referência aos processos psíquicos em jogo no recurso à droga. Esta seção, 
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terá como objetivo explicitar os critérios para o sujeito ser enquadrado na 

categoria Transtorno por Uso de Substância e as características dos sujeitos 

diagnosticados com esse transtorno.  

No DSM-5 os Transtornos Relacionados a Substâncias encontram-se 

divididos em dois grupos, sendo eles: Transtornos Por Uso de Substância e 

Transtornos Induzidos Por Substância. Iremos nos ater, nesta monografia, no 

primeiro grupo, Transtornos por Uso de Substância. 

Podemos perceber que o DSM-5 propõe os Transtornos Relacionados 

a Substâncias a partir do seguinte critério: 

A característica essencial de um transtorno por uso de substâncias 
consiste na presença de um agrupamento de sintomas cognitivos, 
comportamentais e fisiológicos indicando o uso contínuo pelo 
indivíduo apesar de problemas significativos relacionados à 
substância. [...] Uma característica importante dos transtornos por uso 
de substâncias é uma alteração básica nos circuitos cerebrais que 
pode persistir após a desintoxicação, especialmente em indivíduos 
com transtornos graves. Os efeitos comportamentais dessas 
alterações cerebrais podem ser exibidos nas recaídas constantes e 
na fissura intensa por drogas quando os indivíduos são expostos a 
estímulos relacionados a elas. Uma abordagem de longo prazo pode 
ser vantajosa para o tratamento desses efeitos persistentes da droga. 
De modo geral, o diagnóstico de um transtorno por uso de substância 
baseia-se em um padrão patológico de comportamentos relacionados 
ao seu uso (DSM-5, 2014, p. 483). 
 
 

Avançando na direção do modo como o DSM define os Transtornos 

Relacionados a Substâncias, são citadas dez classes distintas de drogas: 1) 

Álcool; 2) Cafeína; 3) Cannabis; 4) Alucinógenos (com categorias distintas para 

fenciclidina [ou arilciclo-hexilaminas de ação similar] e outros alucinógenos); 5) 

Inalantes; 6) Opióides; 7) Sedativos, hipnóticos e ansiolíticos;8) Estimulantes 

(substâncias tipo anfetamina, cocaína e outros estimulantes); 9) Tabaco; 10) 

Outras substâncias (ou substâncias desconhecidas). 

O Transtorno por Uso de Substância tem seu diagnóstico baseado em 

um padrão de comportamento de uso considerado patológico, o que colabora 

para o que afirmamos anteriormente a respeito da variável comportamental, 

que é considerada para a classificação de um transtorno no DSM. A tabela a 

seguir apresenta os critérios comportamentais para identificação dos 

Transtornos Por Uso de Substâncias: 
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Tabela 2. Critérios para identificação dos transtornos por uso de 

substâncias no DSM-V. 

Critério 1 
O indivíduo pode expressar um desejo persistente de reduzir ou 
regular o uso da substância e pode relatar vários esforços 
malsucedidos para diminuir ou descontinuar o uso. 

Critério 2 
O indivíduo pode gastar muito tempo para obter a substância, 
usá-la ou recuperar-se de seus efeitos. 

Critério 3 
Em alguns casos de transtornos mais graves por uso de 
substância, praticamente todas as atividades diárias do indivíduo 
giram em torno da substância. 

Critério 4 

A fissura se manifesta por meio de um desejo ou necessidade 
intensa de usar a droga, que podem ocorrer a qualquer momento, 
mas com maior probabilidade quando em um ambiente onde a 
droga foi obtida ou usada anteriormente. Demonstrou-se também 
que a fissura envolve condicionamento clássico e está associada 
à ativação de estruturas específicas de recompensa no cérebro. 
Investiga-se a fissura ao perguntar se alguma vez o indivíduo 
teve uma forte necessidade de consumir a droga a ponto de não 
conseguir pensar em mais nada. A fissura atual costuma ser 
usada como medida de resultado do tratamento porque pode ser 
um sinal de recaída iminente. 

Critério 5 
O indivíduo pode continuar o uso da substância apesar de 
apresentar problemas sociais ou interpessoais persistentes ou 
recorrentes causados ou exacerbados por seus efeitos. 

Critério 6 
Atividades importantes de natureza social, profissional ou 
recreativa podem ser abandonadas ou reduzidas devido ao uso 
da substância. 

Critério 7 
O indivíduo pode afastar-se de atividades em família ou 
passatempos a fim de usar a substância. 

Critério 8 

O indivíduo pode continuar o uso apesar de estar ciente de 
apresentar um problema físico ou psicológico persistente ou 
recorrente que provavelmente foi causado ou exacerbado pela 
substância. 

Critério 9 

A questão fundamental na avaliação desse critério não é a 
existência do problema, e sim o fracasso do indivíduo em abster-
se do uso da substância apesar da dificuldade que ela está 
causando. 

Critério 
10 

A tolerância é sinalizada quando uma dose acentuadamente 
maior da substância é necessária para obter o efeito desejado ou 
quando um efeito acentuadamente reduzido é obtido após o 
consumo da dose habitual. O grau em que a tolerância se 
desenvolve apresenta grande variação de um indivíduo para 
outro, assim como de uma substância para outra, e pode envolver 
uma variedade de efeitos sobre o sistema nervoso central. 

Critério 
11 

A abstinência é uma síndrome que ocorre quando as 
concentrações de uma substância no sangue ou nos tecidos 
diminuem em um indivíduo que manteve uso intenso prolongado. 
Após desenvolver sintomas de abstinência, o indivíduo tende a 
consumir a substância para aliviá-los. Os sintomas de abstinência 
apresentam grande variação de uma classe de substâncias para 
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outra, e conjuntos distintos de critérios para abstinência são 
fornecidos para as classes de drogas. 

Fonte: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, 2014. 

Prosseguindo para as características da intoxicação por Uso de 

Substâncias, tratar-se-á, nesse momento, das características que cada 

substância descrita pelo DSM-V produz no sujeito. Para esse objetivo, foi 

confeccionada a Tabela 3. 

 

Tabela 3. Características de intoxicação por uso de substâncias 

 
 
 
 
 
 
 

Álcool 

 Apagões. 

 Doença hepática. 

 Úlceras. 

 Suor. 

 Tremores. 

 Problemas com o sono. 

 Depressão. 

 Ansiedade. 

 Brigas violentas com o cônjuge 
durante intoxicação. 

 Abuso infantil. 

 Mau desempenho escolar e 
profissional. 

 Negligência dos cuidados com 
os filhos ou dos afazeres 
domésticos. 

 
 
 
 
 
 

Cafeína 

 Inquietação. 

 Nervosismo. 

 Excitação. 

 Insônia. 

 Rubor facial. 

 Diurese. 

 Perturbação gastrintestinal. 

 Abalos musculares. 

 Fluxo errático do pensamento e 
do discurso. 

 Taquicardia ou arritmia 
cardíaca. 

 Períodos de energia 
inesgotável. 

 Agitação psicomotora. 

 
Cannabis 

 Ausências repetidas ao 
trabalho. 

 Negligência de obrigações 
familiares. 

 Discussões violentas. 
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 Tosse crônica relacionada ao 
fumo. 

 Sedação excessiva ou 
exacerbação de outros 
problemas de saúde mental 
(humor, sono, dor). 

 Conjuntivas hiperêmicas. 

 Apetite aumentado. 

 Boca seca. 

 Taquicardia. 

 
 
 
 

Alucinógenos 

 Alterações da percepção, do 
humor e da cognição 

 Midríase. 

 Taquicardia. 

 Sudorese. 

 Palpitações. 

 Visão borrada. 

 Tremores. 

 Incoordenação. 

 
 
 
 
 
 

Inalantes 

 Tontura. 

 Nistagmo. 

 Incoordenação. 

 Fala arrastada. 

 Instabilidade de marcha. 

 Letargia. 

 Reflexos deprimidos. 

 Retardo psicomotor. 

 Tremor. 

 Fraqueza muscular 
generalizada. 

 Visão borrada ou diplopia. 

 Estupor ou coma. 

 Euforia. 

 
 

Opióides 

 Torpor ou coma. 

 Fala arrastada. 

 Prejuízo na atenção ou na 
memória. 

 Euforia inicial seguida por 
apatia, disforia, agitação ou 
retardo psicomotor, julgamento 
prejudicado. 

 
 
 

Sedativos, hipnóticos e ansiolíticos 

 Fala arrastada. 

 Incoordenação. 

 Marcha instável. 

 Nistagmo. 

 Prejuízo na cognição (p. ex., 
atenção, memória). 

 Estupor ou coma. 
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Estimulantes 

 Taquicardia ou bradicardia. 

 Dilatação pupilar. 

 Pressão arterial elevada ou 
diminuída. 

 Transpiração ou calafrios. 

 Náusea ou vômito. 

 Evidências de perda de peso. 

 Agitação ou retardo 
psicomotor. 

 Fraqueza muscular, depressão 
respiratória, dor torácica ou 
arritmias cardíacas. 

 Confusão, convulsões, 
discinesias, distonias ou coma. 

 
 
 

Tabaco 

 Náusea. 

 Tontura. 

 Inquietação. 

 Tosse e falta de ar. 

 Dentes amarelados. 

 Câncer de pulmão e outros 
tipos de câncer. 

 Doenças cardíacas e 
pulmonares. 
 

 
 

Outras substâncias (ou substâncias 
desconhecidas). 

 
      A caracterização por intoxicação 
desta categoria torna-se difícil pela 
não especificação da substancia. 

 
Fonte: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, 2014. 

De acordo o que foi trabalhado neste capítulo, se verifica que a 

psiquiatria contemporânea define o diagnóstico das psicopatologias a partir de 

uma orientação classificatória e medicamentosa, influenciada pelo paradigma 

biológico desenvolvido no marco da psiquiatria clássica. Apesar do DSM se 

declarar ateórico, a partir da análise da formulação do Manual, localiza-se um 

fundamento teórico que provém da biologia. O DSM, com sua orientação 

ateórica, dispensou o marco teórico, com o objetivo de criar um manual que 

fosse amplamente compreendido e que todos pudessem aplicar. 

As tabelas 2 e 3 exibem como o DSM se utiliza de categorias e critérios 

para classificar os sintomas como transtornos, os reduzindo à dimensão 

comportamental e convertendo-os em monossintomas. Unindo psicofármacos e 

um modelo classificatório dos sintomas, a psiquiatria evidencia o uso de 
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estratégias de controle dos corpos, onde o sofrimento do sujeito passa a ser 

quantificado e objetificado, no caso específico do recurso à droga, o capítulo 

pôde mostrar como a psiquiatria progressivamente divorciou a investigação do 

recurso à droga em relação as estruturas psíquicas do sujeito e a reduziu ao 

campo genérico das adições.  

Na contramão do sistema classificatório do DSM, a psicanálise, 

considerando os conceitos metapsicológicos de inconsciente e pulsão, visa 

superar os impasses da psiquiatria atual. Nesse sentido, a psicanálise não 

encara a estrutura psíquica como um transtorno ou psicopatologia, ela defende 

que as estruturas psíquicas são divididas em neurose e psicose, e que a 

ocorrência de uma desestabilização nessas estruturas é o que define a 

indicação de psicopatologia. O capítulo 2 seguirá, portanto, mostrando a 

evidência do processo psíquico em jogo no desencadeamento do recurso à 

droga a partir da retomada das referências centrais ao tema em Freud. 
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CAPÍTULO 2: AS PRIMEIRAS REFERÊNCIAS DE FREUD AO TEMA DO 

RECURSO À DROGA 

 

2.1. Considerações Iniciais 

O objetivo do capítulo 2 é apresentar um conjunto de referências da obra 

de Sigmund Freud em torno do recurso à droga no funcionamento psíquico, 

recorrendo aos seus primeiros escritos.  O autor não dedicou nenhum escrito 

específico sobre vícios em substâncias psicoativas. No entanto, o assunto foi 

diversas vezes mencionado ao longo de seus textos. O material pesquisado 

para o capítulo segue, portanto, a seguinte ordem: 

 Carta 79 (1897/2006) 

 Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade (1908a/2015) 

 Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna (1908b/2015) 

 O debate sobre a masturbação (1912/2010) 

 O mal-estar na civilização (1929[1930]/2010) 

Portanto, esse capítulo tem como objetivo desenhar o percurso feito por 

Freud na elaboração de uma hipótese sobre o recurso à droga. Iremos das 

primeiras referências do autor centradas em torno da articulação entre vício e 

autoerotismo, até a hipótese do recurso à droga como amortecedor de 

preocupações. 

 

2.2. Carta 79 

A Carta 79 (1897/2006) datada de 22 de dezembro de 1897, enviada à 

Fliess está entre as primeiras referências de Freud em relação ao tema do 

recurso à droga. Nesse texto Freud irá se referir ao recurso à droga como uma 

adicção; vale ressaltar que as adicções que Freud menciona são as adicções 

típicas de sua época, como a dipsomania, a paixão pelo jogo e a morfinomania. 

É a partir da avaliação do funcionamento psíquico da estrutura, em especial, a 

neurose histérica que o autor irá se debruçar sobre os determinantes psíquicos 

que estão em jogo nas adicções.  

Freud inicia esta carta da seguinte forma: 

“Comecei a compreender que a masturbação é o grande 

hábito, o “vício primário”, e que é somente como sucedâneo e 
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substituto dela que outros vícios - álcool, morfina, tabaco etc. – 

adquirem existência. O papel desempenhado por esse vício na 

histeria é imenso, e talvez aí se encontre, no todo ou em parte, 

o meu grande obstáculo, que ainda resiste.” (Freud, 

1897/2008, p. 323-324). 

 

Nesta carta, Freud formula o caráter tóxico da pulsão e sustenta a 

presença da pulsão sexual na base das adições. Avaliando um caso clínico de 

histeria, Freud define a masturbação como o “vício primário” e propõe que as 

adições seriam formações de substituição em relação à adição primária. Logo, 

podemos concluir que o autor relaciona diretamente o vício e a masturbação, 

uma vez que define a masturbação como adição primária e os vícios como 

substitutos da masturbação. Portanto, Freud afirma que o vício da masturbação 

está intimamente ligado ao autoerotismo e aponta para o fato de que os vícios 

respondem às pulsões sexuais não satisfeitas. Neste ponto depreendemos 

também como o autor coloca a sexualidade em um papel fundamental: Freud 

localiza em uma de suas formas de expressão, a masturbação, o protótipo das 

adições.  

Para compreender o recurso à droga, é preciso avaliar de onde surge o 

impulso irrefreável ao objeto e Freud obtém essa resposta no “fator sexual”. É 

nesse sentido que, na Carta 79, Freud hipotetiza sobre a causalidade da 

adicção: como sucedâneo e substituto da masturbação. 

  

2.3. As Fantasias Histéricas e sua Relação com a Bissexualidade  

É com esse texto, de 1908, que Freud irá trabalhar a relação direta entre 

autoerotismo e masturbação. Em As Fantasias histéricas e sua relação com a 

bissexualidade (1908a/2015) o autor trabalha os sintomas histéricos 

relacionando-os com as fantasias inconscientes, indicando para o fato de que 

elas possuem forte conexão com a vida sexual do sujeito, na medida em que 

se constituem como um processo de satisfação de desejos.  

Na primeira parte do texto Freud afirma que a fantasia inconsciente tem 

uma ligação muito importante com a vida sexual do sujeito. De acordo com o 

autor, as fantasias inconscientes: 

 “[...] foram desde sempre inconscientes, formadas no 

inconsciente, ou — o que sucede com maior frequência — um 
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dia foram fantasias conscientes, devaneios, sendo então 

propositalmente esquecidas, caindo no inconsciente graças à 

‘repressão’”. (Freud, 1908a/2015, p. 239)
5
 

 

Essas fantasias são satisfações de desejos, nascidas da privação e do 

anseio e são investidas de grande interesse pelo indivíduo, em geral, são 

guardadas com muito pudor, como se estivessem entre as coisas mais íntimas 

de sua personalidade.  Com isso, ao afirmar que a fantasia inconsciente tem 

ligação direta com a vida sexual do individuo, Freud afirma que ela é idêntica à 

fantasia que serviu a esta para obter satisfação sexual num período de 

masturbação.   

Avançando em sua formulação, Freud argumenta que a masturbação 

seria dividida em duas partes, sendo elas: a evocação de uma fantasia e o 

modo como o sujeito irá conduzir sua satisfação sexual. Antes da fusão dessas 

duas partes existe um tempo em que vigoram os movimentos ativos 

mecânicos, que ele chamará de “puro autoerotismo”. Podemos observar esse 

argumento na seguinte passagem: 

“O ato masturbatório (no sentido mais amplo) compunha-se 

então de duas partes, da evocação da fantasia e da operação 

concreta de autossatisfação no auge daquela. Tal composição 

é,sabidamente, o resultado de uma soldagem. Originalmente, 

a ação era uma medida puramente autoerótica, para a 

obtenção de prazer de determinada parte do corpo, que 

denominamos erógena. Mais tarde, esta ação fundiu-se com 

uma representação de desejo da esfera do amor objetal e 

serviu para a realização parcial da situação em que culminou 

essa fantasia.” (Freud, 1908a/2015, p. 239).  

  

A masturbação seria caracterizada, então, no momento em que 

houvesse a solda entre o autoerotismo e a fantasia. Logo, as atividades 

masturbatórias eram autoeróticas, implicando que primeiramente era o puro 

                                                           
5
 A versão da Editora Companhia das Letras, utilizada nesta monografia, ainda preserva os 

equívocos de tradução da Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Dessa 
forma, a versão preserva a tradução de trieb para instinto e de verdrangung para repressão. Na 
monografia, utilizaremos a tradução de pulsão para trieb e de recalcamento para verdrangung 
e para tornar coerente as citações com o corpo do texto, utilizaremos a tradução de pulsão e 
recalcamento. 
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autoerotismo que vigorava e que, apenas posteriormente, são adicionadas as 

fantasias.  

“Originalmente, a ação era uma medida puramente 

autoerótica, para a obtenção de prazer de determinada parte 

do corpo, que denominamos erógena. Mais tarde, esta ação 

fundiu-se com uma representação de desejo da esfera do 

amor objetal e serviu para a realização parcial da situação em 

que culminou essa fantasia.” (Freud, 1908a/2015, p. 239) 

 

Para Freud é necessário que o sujeito abandone o regime de 

funcionamento do ato masturbatório para que, dessa forma, o psiquismo possa 

descarregar sua energia psíquica pela via do sintoma. A partir disso, 

percebemos que para que haja sintoma, a primeira condição necessária é o 

abandono da masturbação. Ou seja, para o autor o psiquismo descarrega sua 

energia por duas vias: pela via do sintoma ou pela via da masturbação. Logo, 

para que o psiquismo avance a partir do puro autoerotismo, é preciso que haja 

alguma satisfação substitutiva. 

A partir da discussão acima notamos que sintoma e masturbação são 

diferentes tipos de respostas dadas pelos sujeitos, conforme verificaremos na 

Tabela 4. Dessa forma, podemos localizar que o recurso à droga não é 

considerado como um sintoma, e sim como um substituto da masturbação. A 

droga assumiria, assim, a função de substituta da masturbação na economia 

pulsional.  

No texto Freud aponta para a toxidade do autoerotismo, considerando 

que o recurso à droga possui uma relação direta com a satisfação autoerótica. 

O vício é visto como um substituto direto para o autoerotismo, revelando seu 

efeito tóxico e evidenciando, mais uma vez, a relação direta entre 

autoerotismo/masturbação e recurso à droga e reforçando assim a formulação 

já exposta ao longo da Carta 79 (1897/2006). 

A Tabela 4 elucida bem a diferença da lógica da formação do sintoma e 

da lógica do recurso à droga, de acordo com as formulações de Freud 

(1908a/2015). Tomamos aqui a referência do Caso Dora para estabelecer a 

distinção entre sintoma e recurso à droga. 
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Tabela 4. Lógica da Formação do Sintoma e Lógica do Recurso à Droga 

Lógica da formação do sintoma Lógica do Recurso à droga 

 

O sintoma conversivo da tosse 

nervosa de Dora: Crítica à Sra.K 

 

Ela só amava seu pai porque ele 

era 

ein vermögender Mann 

[um homem de posses] 

 

 

 

Ela só amava pai porque ele era 

ein unvermögender Mann 

[um homem sem recursos]. 

• Isolamento. 

• Perda da noção de espaço e 

tempo. 

• Ausência da distinção entre 

brincar,roubar e traficar. 

• Comportamento sexual de 

risco. 

• Incremento da atividade ilícita 

(roubo, tráfico). 

• Anorexia. 

• Paranoia.  

• Parkisonismo. 

 

 

• Hegemonia do funcionamento 

pulsional. 

• Passagem ao ato. 

• Identificação imaginária 

• Declínio do sentido 

inconsciente 

Fonte: Henschel de Lima e Sampaio, 2016. 

     

2.4. Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna 

Freud em Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna 

(1908b/2015) traz a discussão sobre a etiologia do nervosismo moderno, 

sobretudo nas influências nocivas que este provoca na vida sexual do sujeito. 

O autor defende, ainda, que é a moral sexual civilizada, por forçar a repressão 

da sexualidade, induz à neurose, com grande prejuízo dos sujeitos e da 

sociedade como um todo. Com isso: 

“É plausível supor que, sob o domínio de uma moral sexual 

cultural, a saúde e a capacidade vital dos indivíduos estariam 

sujeitas a danos, e que essa injúria das pessoas, causadas 
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pelos sacrifícios a elas impostos, alcançaria um grau tão 

elevado que, por essa via indireta, também o objetivo cultural 

final estaria comprometido.” (Freud, 1908b/2015, p. 252) 

 

Freud faz menção ao trabalho de Von Ehrenfels6 e ao que ele chama de 

“moral sexual natural” e “moral sexual ‘civilizada’”. Por moral sexual natural se 

entenderia aquela sob cujo domínio um povo se conserva duradouramente 

sadio e capaz; por cultural, aquela cuja observância estimula os homens a um 

trabalho cultural mais intenso e produtivo. É nesse sentido, então, que Von 

Ehrenfels coloca a cultura no lugar de produtora do grande padecimento dos 

sujeitos.  

As grandes conquistas da época moderna, as novas descobertas e 

invenções em todas as áreas, a manutenção do progresso diante da crescente 

competição foram obtidas apenas mediante enorme trabalho intelectual e 

podem ser mantidas apenas com este. Percebe-se que as exigências feitas à 

capacidade do sujeito na luta pela existência aumentaram consideravelmente 

De acordo com Von Ehrenfels7 “os nervos exaustos procuram a recuperação 

em estímulos exacerbados, em prazeres bastante condimentados, apenas para 

cansar-se ainda mais”. 

Freud faz, ainda, a distinção entre dois grupos de estados patológicos 

dos nervos: as neuroses propriamente ditas (neurastenias) e as psiconeuroses 

(neurose obsessiva e histeria). No primeiro grupo os sintomas se manifestem 

nas funções físicas ou nas psíquicas e parecem ser de natureza tóxica por 

agirem como os fenômenos que ocorrem quando há excesso ou privação de 

certos venenos nervosos. Tais neuroses podem ser produzidas por certas 

influências danosas na vida sexual do sujeito. Já no segundo grupo os 

sintomas desses transtornos são psicogênicos, dependem da atuação de 

complexos ideativos inconscientes, que normalmente se encontram recalcados. 

De modo geral, eles têm conteúdo sexual; originam-se das necessidades 

sexuais de pessoas insatisfeitas e representam uma espécie de satisfação 

substitutiva para elas. Assim, em todos os elementos que prejudicam a vida 

                                                           
6
Freud menciona sua obra Ética Sexual. Sexualethik, em Grenzfragen des Nerven- und 

Seelenleben, LVI, Viena, 1907. [Christian von Ehrenfels (1859-1932) foi filósofo e professor da 
Universidade de Praga]. 
7
 Ética Sexual (1907) p. 32. 
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sexual, reprimem a atividade sexual e deslocam suas metas temos de enxergar 

fatores patogênicos também das psiconeuroses. 

Logo, recalcamento das pulsões sexuais está em correlação direta com 

as exigências do laço social, destacando que essas exigências da civilização 

moderna ocasionam sérios prejuízos aos indivíduos, levando a um visível 

aumento das neuroses. Avançando em suas formulações, Freud afirma: 

“[...] nossa civilização está baseada no recalcamento das 

pulsões. Cada indivíduo renunciou a um quê do que possuía, à 

plenitude de seu poder, às tendências agressivas e vingadoras 

de sua personalidade; dessas contribuições originou-se o 

patrimônio cultural comum de bens materiais e ideais. Além 

das necessidades da vida, foram provavelmente os 

sentimentos ligados à família, derivados do erotismo, que 

levaram os indivíduos a essa renúncia. Ela foi progressiva no 

curso da evolução cultural; seus avanços graduais foram 

sancionados pela religião; a parcela de satisfação pulsional a 

que cada um renunciara foi oferecida à divindade como 

sacrifício; o bem comum assim adquirido foi declarado 

“sagrado”. Aquele que, devido à sua constituição inflexível, não 

pode acompanhar esse recalcamento das pulsões, torna-se 

um “criminoso”, um outlaw [fora da lei] perante a sociedade, a 

menos que sua posição social e suas capacidades 

extraordinárias lhe permitam se impor como um grande 

homem, um ‘herói’.” (Freud, 1908b/2015, p. 256) 

 

 Freud irá desenvolver melhor esses pontos em O Futuro de uma Ilusão 

(1927) e em O Mal-estar na Civilização (1929 [1930]). Por enquanto, nos 

deteremos ao fato de que o autor aponta para um recalcamento das pulsões 

sexuais e o quanto essa supressão causa danos ao sujeito.  

Em Moral Sexual Civilizada e Doença nervosa Moderna (1908b/2015) 

Freud afirma que, frente à sexualidade, caracterizar-se-iam três estágios de 

civilização. No primeiro, a sexualidade poderia se manifestar livremente, sem 

levar em consideração os fins reprodutivos. No segundo, tudo da pulsão sexual 

está suprimido, exceto o referente à reprodução. No terceiro, agravando-se as 

restrições, só a reprodução legitima é permitida com meta sexual.  

“Ora, é fácil prever o que acontecerá se a liberdade sexual 

continuar sendo restringida e a exigência cultural for elevada 
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ao nível do terceiro estágio, em que é proibida toda atividade 

sexual que não se dê no casamento legítimo. O número dos 

indivíduos fortes, que se opõem abertamente à exigência 

cultural, aumentará num grau extraordinário, e assim também 

o número daqueles mais fracos, que, em seu conflito entre a 

pressão das influências da cultura e a resistência de sua 

constituição, refugiam-se na doença neurótica.” (Freud, 

1908b/2015, p. 261).  

 

Apontando para as regras fundamentais da moral sexual civilizada, o 

autor destaca a monogamia como uma exigência cultural que se estende a 

cada indivíduo da sociedade e implicando que este deva se contentar com um 

único parceiro (sendo este do sexo oposto). A monogamia, então, evidenciaria 

o que Freud desenvolve ao longo do texto no que se refere à supressão das 

pulsões em virtude dos ideais culturais. 

Podemos perceber que as regras da civilização não bastam para regular 

o funcionamento pulsional. Como os indivíduos não podem suportar essa 

imposição da abstinência sexual procuram por meios substitutivos de 

satisfação sexual, como a masturbação. 

“Muitas pessoas que se gabam de conseguir a abstinência só 

o fazem com o auxílio da masturbação e de satisfações 

similares, que se ligam às atividades sexuais autoeróticas da 

primeira infância. Mas justamente por causa dessa relação não 

são inócuos esses meios substitutivos para a satisfação 

sexual; eles predispõem às inúmeras formas de neuroses e 

psicoses, que têm por condição a regressão da vida sexual a 

suas formas infantis.” (Freud, 1908b/2015, p. 267).  

 

Nesse texto o autor não faz uma menção direta às substâncias 

psicoativas como um recurso para obter maiores estímulos e um refúgio frente 

às mudanças da vida urbana moderna. Porém ao lê-lo à luz das formulações 

de As Fantasias Histéricas e sua Relação com a Bissexualidade (1908a/2015), 

é possível interrogar se o refúgio em maiores estímulos não apontaria para a 

presença do recurso à uma atividade regulada pelo autoerotismo como solução 

para as exigências impostas pela vida moderna. 
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Diante desse percurso, articulando-se com as formulações da Carta 79 

(1897/2006) levanta-se a hipótese de que no quadro da exigência imposta pela 

vida moderna no sentido do recalcamento das pulsões e, consequentemente, 

da formação da estrutura neurótica, o retorno à satisfação autoerótica se 

configuraria como uma solução. Assim, para Freud a masturbação na neurose 

seria um meio substitutivo de satisfação sexual. No sentido de que, a 

masturbação é o “vício primário”, e que é somente como sucedâneo e 

substituto dela que outros vícios adquirem existência. Ou seja, teríamos na 

neurose, a função do recurso à droga como solução substitutiva da satisfação 

sexual.    

 

2.5. O debate sobre a masturbação 

No ano de 1912, Freud em seu texto O Debate Sobre a Masturbação 

(1912/2010), tem o intuito de mostrar em quais rumos a pesquisa dos 

problemas da masturbação se encontrava, pois no momento os estudos 

relacionados a esse tema foram impulsionados pelo crescimento da 

abordagem psicanalítica. Ao longo do texto, o autor sustenta a distinção entre 

psiconeurose e neuroses atuais, reiterando o estatuto de toxidade do 

autoerotismo, como já fora formulado na Carta 79 (1987/2006). 

Neste texto, Freud se atem em relação aos danos causados pela 

masturbação, ele observa que nas neuroses essa prática autoerótica, em 

alguns casos, se torna prejudicial e distingue três formas danosas que 

decorrem do ato masturbatório: 

1. Prejuízo orgânico causado por um mecanismo desconhecido, em que 

devem ser levadas em conta as considerações acerca de imoderação e 

satisfação inadequada. 

2.  Prejuízo que ocorre através do estabelecimento de um padrão psíquico: 

através desse padrão psíquico, se obtém satisfação sem necessidade 

de uma modificação no mundo exterior. 

3.  Prejuízo ao possibilitar a fixação de metas sexuais infantis e a 

permanência no infantilismo psíquico (com isso há a predisposição para 

se cair na neurose). 
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A partir disso, Freud evidencia, mais uma vez, o caráter tóxico do 

autoerotismo. Podemos perceber essa evidencia na seguinte passagem: 

“[...] a masturbação adquire como execução da fantasia, esse 

domínio que se interpôs entre a vida conforme o princípio do 

prazer e aquela conforme o princípio da realidade, como a 

masturbação possibilita realizar, na fantasia, manifestações 

sexuais e sublimações que não são progressos, mas apenas 

compromissos nocivos.” (Freud, 1912/2010, p. 191). 

 

Dessa forma, a partir da pesquisa etiológica em torno das neuroses 

atuais, Freud sustenta que a toxidade do autoerotismo é preservada na 

formação da fantasia.    

 

2.6. O Mal-estar na civilização  

Em 1930 Freud escreve seu texto O Mal-estar na Civilização 

(1929[1930]/2010) onde trabalha a relação entre civilização e economia 

pulsional, destacando o confronto entre o sujeito e a renúncia da satisfação 

pulsional imposta pela civilização e as medidas que o sujeito encontra para 

conviver com o mal-estar, evidenciando a civilização como culpada das 

misérias dos sujeitos.  

Freud define a civilização como aquilo que nos distancia da natureza, 

ou seja, a civilização é aquilo que difere o homem da vida animal. Portanto, a 

civilização englobaria tanto o controle do homem perante a natureza quanto o 

conjunto de regulamentos que regem os relacionamentos humanos. 

Ele afirma, ainda, que a cultura produz certo mal-estar nos seres 

humanos, pois nela existe uma incompatibilidade entre as exigências pulsionais 

e as exigências da civilização, uma vez que, para o bem da sociedade o 

indivíduo é sacrificado. Para que a civilização se desenvolva, o homem precisa 

renunciar sua satisfação pulsional, porém em troca a moral civilizatória teria 

como objetivo evitar o sofrimento e oferecer segurança. 

Freud coloca que a civilização é inseparável a um mal-estar que lhe é 

inerente, dessa forma, não há cultura sem mal-estar. Podemos observar que 

em seu texto Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna 

(1908b/2015), o autor trabalha coma ideia de uma supressão das pulsões em 
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virtude dos ideais culturais e, com O mal-estar na civilização (1929[1930]/2010) 

ele dá continuidade às suas formulações afirmando: 

“[...] é impossível não ver em que medida a civilização é 

construída sobre a renúncia pulsional, o quanto ela pressupõe 

justamente a não satisfação (supressão, repressão, ou o quê 

mais?) de instintos poderosos. Essa ‘frustração cultural’ 

domina o largo âmbito dos vínculos sociais entre os homens; 

já sabemos que é a causa da hostilidade que todas as culturas 

têm de combater. Ela também colocará sérias exigências ao 

nosso trabalho científico; aí teremos muito o que esclarecer. 

Não é fácil compreender como se torna possível privar uma 

pulsão de satisfação. É algo que tem seus perigos; se não for 

compensado economicamente, podem-se esperar graves 

distúrbios.” (1929[1930]/2010, p. 60). 

 

Nesse sentido, Freud aponta que mediante essa imposição cultural da 

renúncia pulsional, a frustração que se sucede desse impedimento de 

satisfação das pulsões domina os relacionamentos sociais: 

“A vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós, traz 

demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para 

suportá-la, não podemos dispensar paliativos.” 

(1929[1930]/2010, p. 28). 

 

Dessa forma, Freud elenca cinco medidas paliativas para o sujeito lidar 

com esse mal-estar inerente à civilização; tais medidas são, também, formas 

de atenuar a dor do sujeito e fazê-lo se aproximar da felicidade. Dentre as 

medidas paliativas descritas por Freud estão: o amor, o delírio, a sublimação, a 

religião e os narcóticos. Freud, ainda, diz que essas medidas paliativas são 

“poderosas diversões, que nos permitem fazer pouco de nossa miséria, 

gratificações substitutivas, que a diminuem, e substâncias inebriantes, que nos 

tornam insensíveis a ela” (1929[1930]/2010, p. 28). Com essa afirmação 

podemos perceber que Freud divide essas medidas em três grupos: 

1. Derivativos: distrações poderosas que fazem com que o sofrimento 

pareça pequeno; 

2. Satisfações substitutivas: reduzem o sofrimento; 

3. Substâncias tóxicas: tornam os indivíduos insensíveis ao mal estar.  
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A moral civilizatória, como dito acima, tem como objetivo evitar o 

sofrimento e oferecer segurança, mas acaba por colocar o prazer em segundo 

plano. Como a satisfação pulsional é sempre parcial, as possibilidades de 

felicidades tornam-se restritas. Freud afirma, então, que os narcóticos seriam o 

meio eficaz para o sujeito se aproximar da felicidade e gerariam um sentimento 

de independência em relação ao mundo externo. Sobre a intoxicação ele 

pondera: 

“[...] há substâncias de fora do corpo que, uma vez presentes 

no sangue e nos tecidos, produzem em nós sensações 

imediatas de prazer, e também mudam de tal forma as 

condições de nossa sensibilidade, que nos tornamos 

incapazes de acolher impulsos desprazerosos. Os dois efeitos 

não só acontecem ao mesmo tempo, como parecem 

intimamente ligados.” (1929[1930]/2010, p. 33). 

 

Dessa forma, como nos coloca Silva (2011), o uso de substâncias 

funciona como um substituto da satisfação sexual faltosa e que a renúncia à 

satisfação representa a segurança do neurótico diante da civilização. Ainda de 

acordo com a autora o recurso à droga seria concebido como uma satisfação 

substitutiva diante da renúncia pulsional.  

Avançando em suas formulações, Freud trata, ainda sobre angústia, 

agressividade e sentimento de culpa. Com isso, o autor adentra em um tema 

de suma importância, sobre a agressividade que existe em cada sujeito. O 

autor localiza que existe uma tendência à agressão, que podemos sentir em 

nós mesmos, e tal agressão seria um fator que pertuba as relações sociais. 

Nesse sentido, a civilização recorre a imposições e regras com a finalidade de 

estabelecer limites a satisfação pulsional. Logo, percebemos que a civilização 

impõe não só sacrifícios à satisfação sexual, como também ao pendor 

agressivo do homem. 

Freud retoma as formulações de Além do Princípio do Prazer 

(1920/2010), onde teoriza sobre a dualidade pulsional (pulsão de vida x pulsão 

de morte) e relaciona a pulsão de morte à compulsão de repetição, que 

conduziria o sujeito a um estado inorgânico, diante disso, o autor afirma que 

essa pulsão de morte seria um impedimento ao desenvolvimento da civilização.  
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A teoria da pulsão de morte deixa claro que existem em todos os 

indivíduos, tendências destrutivas, que acabam indo contra as normas da 

civilização. Como não é possível externalizar essa agressividade, pois a 

civilização impõe normas que proíbem a externalização da mesma, o sujeito 

introjeta essa agressividade, ou seja, é mandada de volta para o lugar que 

veio, o próprio Eu. Portanto, a pulsão de morte é voltada para o próprio sujeito. 

A agressividade ao retornar no Eu: 

“[...] é acolhida por uma parte do Eu que se contrapõe ao resto 

como Supereu, e que, como ‘consciência’, dispõe-se a exercer 

contra o Eu a mesma severa agressividade que o Eu gostaria 

de satisfazer em outros indivíduos. À tensão entre o rigoroso 

Supereu e o Eu a ele submetido chamamos de consciência de 

culpa; ela se manifesta como necessidade de punição.” 

(1929[1930]/2010, p. 92) 

  

Freud coloca essa consciência de culpa como o medo8 da perda do 

amor, medo “social”. Esse sentimento de culpa frente ao Supereu explica-se 

pelo fato de que ante a tal instância psíquica nada pode se esconder, nem os 

pensamentos. O Supereu se apresenta ao sujeito como uma autoridade interna 

que atormenta o Eu pecador com as mesmas sensações de angústia e fica à 

espreita de oportunidades para fazê-lo ser punido pelo mundo exterior. Logo, o 

sentimento de culpa nada mais é que uma variedade topográfica da angústia, e 

suas fases posteriores coincidem perfeitamente com o medo ante ao Supereu. 

Agora, podemos perceber a relação entre renuncia da satisfação pulsional e o 

sentimento de culpa: 

“Apesar da renúncia efetuada produz-se um sentimento de 

culpa, portanto, e essa é uma grande desvantagem econômica 

na instituição do Supereu, ou, como se pode dizer, na 

formação da consciência. A renúncia pulsional já não tem 

efeito completamente liberador, a abstenção virtuosa já não é 

recompensada com a certeza do amor; um infortúnio que 

ameaça a partir de fora — perda do amor e castigo da 

autoridade externa — é trocado por uma permanente 

                                                           
8
 A versão da Editora Companhia das Letras, utilizada nesta monografia, traz que o termo 

Angust na tradução do alemão para o português pode designar tanto “medo” quanto “angústia”. 
Esclarecida essa diferença, a partir deste momento, irei optar por utilizar “angústia”, por ser 
mais adequado a essa monografia. 



41 
 

infelicidade interna, a tensão da consciência de culpa.” 

(1929[1930]/2010, p.100). 

 

Freud, ainda, diz que, de algum modo, a angústia se acha por de trás de 

todo sintoma. Com isso, vale ressaltar que, quando uma tendência pulsional 

sucumbe ao recalcamento, seus elementos libidinais se transformam em 

sintomas, componentes agressivos, em sentimento de culpa. 

Sabemos que esse sentimento de culpa está diretamente ligado à 

pulsão de morte, sendo que essa se evidencia em um caráter repetitivo e 

tóxico. Aqui, mais uma vez, podemos relacionar as formulações de O Mal-estar 

na Civilização com as outras hipóteses feitas, nos textos apresentados acima, 

sobre o recurso à droga e no que diz respeito à toxidade pulsional. 

Como Henschel de Lima (2014) destacou, a intoxicação é uma resposta 

aos impasses próprios da relação entre o sujeito e os ideais civilizatórios em 

que se verifica a formação de uma parceria fixa com a substância química. É 

possível verificar que o recurso à droga se localiza em uma busca pela 

restituição de uma parcela de satisfação renunciada pela vida em sociedade. 

Nesse texto, O Mal-Estar na Civilização (1929[1930]/2010), consolida-

se, então, a hipótese de Freud sobre o recurso à droga: é uma das possíveis 

soluções, um agente poderoso, capaz de atuar sobre a economia pulsional. Ele 

localiza a intoxicação como um amortecedor das preocupações e a medida 

paliativa mais eficaz para lidar com a carga de mal-estar oriunda do laço social. 

Ao finalizar o capítulo 2 desta monografia, foi possível verificar a 

elaboração de uma teoria freudiana sobre os processos psíquicos envolvidos 

no desencadeamento do recurso à droga, produzindo assim uma 

documentação a respeito desse processo e afirmando a importância da teoria 

psicanalítica no estudo do tema. Diante da parceria que se estabelece entre o 

sujeito e a droga, a psicanálise propõe uma direção de tratamento que oferece 

uma saída a esse mal-estar oriundo do laço social. 

O capítulo a seguir, também, considerando as formulações 

metapsicológicas de Freud, tem como objetivo discorrer sobre o 

desencadeamento da experiência de angústia no sujeito e verificar sua relação 

com o recurso à droga. 

 



42 
 

CAPÍTULO 3: AS REFERÊNCIAS DE FREUD AO CONCEITO DE ANGÚSTIA 

E SUA ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA SOBRE O 

DESENCADEAMENTO DO RECURSO À DROGA 

 

3.1. Considerações Iniciais 

O objetivo do capítulo 3 é apresentar um conjunto de referências da obra 

de Sigmund Freud em torno do processo psíquico do recalcamento e da 

angústia.  O presente capítulo tem sua centralidade nesta monografia por 

desenvolver a hipótese de que a angústia está intimamente correlacionada ao 

recurso à droga. Então, retomaremos o conceito de recalcamento – constitutivo 

do funcionamento psíquico – e interrogaremos a angústia a partir da 

formulação freudiana sobre o recalcamento.   O material pesquisado para o 

capítulo segue, a seguinte ordem: 

 Rascunhos de Freud à Fliess (1896/1986) 

 O Recalcamento (1915/2010) 

 Conferências Introdutórias à Psicanálise: A angústia (1917/2014) 

 Inibição, Sintoma e Angústia (1926/2014) 

 O eu e o Id (1923/2011) 

 

3.2. Rascunhos de Freud à Fliess 

Erik Porge em seu livro Freud e Fliess (1998), assegura que “a 

correspondência de Freud e Fliess constitui um depoimento insubstituível sobre 

os primórdios da psicanálise, bem como sobre o devir de uma amizade.” 

(Porge, 1998, p. 9). Quando os dois amigos se conheceram, através de Breuer, 

Freud tinha 31 anos e lecionava neuropatologia na Universidade de Viena, 

enquanto que Fliess era um otorrinolarincologista de sucesso em Viena. 

Foi a clínica o principal tema sobre o qual Freud escreveu a Fliess, e 

essas reflexões interferiram em suas futuras publicações. A elaboração de uma 

teoria que desse respaldo à prática clínica era feita em parceria: eles atendiam 

alguns pacientes conjuntamente e compartilhavam elucubrações teóricas 

incomuns para a época. O trabalho clínico, portanto, era um elo entre a 

amizade, a produção teórica e as elucubrações sobre a clínica. Essa posição 

privilegiada fez de Fliess, aos olhos de Freud, seu interlocutor predileto:  
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Estou imensamente feliz por você me estar oferecendo a 

dádiva do Outro, do crítico leitor – e, ainda por cima, |um 

Outro| de sua categoria. Não consigo escrever inteiramente 

sem platéia, mas não me importo nem um pouco em escrever 

só para você. Carta de 18 de maio de 1898. (Freud
9
, 

1896/1986, p. 314). 

 

É a partir de 1892 que Freud começa a enviar rascunhos com suas 

elaborações teóricas. Esses rascunhos são de grande importância para o 

estudo psicanalítico, pois parte das ideias que neles estão presentes foram 

publicadas posteriormente em seus textos teóricos. Tomemos, por exemplo, o 

Rascunho A de 1893, em que encontramos a seguinte reflexão de Freud: “Será 

a angústia das neuroses de angústia derivada da inibição da função sexual ou 

da angústia ligada à etiologia delas?” (Freud, 1893/1986, p. 37). 

Freud trata do tema da angústia em três rascunhos, sendo eles:  

 Rascunho A (1893/1986). 

 Rascunho B - “A Etiologia das Neuroses” (1893/1986). 

 Rascunho E - “Como se Origina a Angústia” (sem data; talvez pertença 

ao envelope de 6 de junho de 1894).  

 

Posteriormente, as indagações feitas à Fliess ganham maior elaboração, 

surgindo, então, as teorias da angústia em Freud. A primeira se refere à 

formulação feita em O recalcamento, texto datado de 1915, e a segunda se 

refere às novas observações de Freud acerca do tema ao longo de 9 anos, 

resultando assim, no texto Inibição, Sintoma e Angústia (1926). 

O autor inicia o Rascunho A (1893/1986) delimitando alguns problemas, 

entre eles o questionamento citado acima, e também enumerando as teses à 

serem tratadas, os grupos para investigação de suas hipóteses e os possíveis 

fatores etiológicos. Nesse rascunho Freud afirma que “A neurose de angústia 

                                                           
9 Nesta seção, 3.2. Rascunhos de Freud à Fliess, as referências são do livro A 

Correspondência Completa De Sigmund Freud Para Wiliielm Fliess. O livro é um compilado de 

correspondências entre Freud e Fliess e tais correspondências foram editadas por Jeffrey 

Masson, mas todos os escritos são de autoria de Freud e Fliess. Portanto, apesar da referência 

ser de Masson, optou-se para, nas citações, empregar o nome de Sigmund Freud. 
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é, em parte, consequência de inibição sexual.” (Freud, 1893/1986, p. 38). Essa 

ideia pressupõe um acúmulo de tensão sexual pela inibição desta função. Vale 

frisar que esse rascunho é uma referência ao Rascunho B (1893). 

No Rascunho B (1893/1986) Freud escreve acerca da etiologia das 

neuroses (neurastenia, neurose de angústia e histeria) e sua relação com a 

angústia. Da leitura desse rascunho é possível isolar o seguinte quadro 

conceitual:  

1. Distinção entre neurose de angústia e neurastenia: na neurose de 

angústia: Para Freud, a diferença entre neurose de angústia e 

neurastenia é sintomática, uma vez que, na primeira há o acúmulo de 

excitação e, na segunda há o empobrecimento de excitação. Ou seja, 

o fator desencadeante da neurose de angústia é a ausência de 

descarga da excitação sexual, e, o da neurastenia, é o 

apaziguamento inadequado.  

2. Distinção entre histeria e neurose de angústia: Elas partilham três 

pontos: (1) ocorrência de acúmulo de excitação, (2) insuficiência 

psíquica, tendo como consequências processos somáticos anormais, 

e (3) ausência de elaboração psíquica da excitação, ocorrendo, 

assim desvio para o somático. Logo, para Freud, a neurose de 

angústia seria o equivalente somático da histeria.  

 

Quando Freud discute sua teoria do recalcamento, na Carta de 30 de 

maio de 1896, ele indica novamente sua teoria da angústia, onde ele afirma 

que o excesso de sexualidade atende às precondições dos ataques de 

angústia durante a maturidade. Os traços mnêmicos são insuficientes para 

absorver a quantidade sexual liberada, que deve se transformar em libido. Ou 

seja, o excesso de sexualidade, o que seria equivalente a tensão sexual não 

descarregada, é o pré-requisito para a aparição angústia. 

Dentre os documentos e cartas enviados à Fliess, o Rascunho E 

(1894/1986) é considerado o mais importante acerca da elaboração do tema da 

angústia. É nesse rascunho que sua primeira teoria da angústia começa a ficar 

mais clara.  

É a partir de suas vivências clínicas, que Freud formula sua teoria da 

angústia, quem tem como axioma básico o surgimento da angústia a partir da 
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tensão sexual acumulada, por transformação e sustenta que o que seus casos 

clínicos mostram em comum é a abstinência. A esse respeito escreve Freud: 

Com base no fato de que até as mulheres anestésicas estão 

sujeitas à angústia após o coito interrompido, fica-se inclinado 

a afirmar que se trata de uma questão de acumulação ou de 

excitação físicas — ou seja, um acúmulo de tensão sexual 

física. Esse acúmulo é consequência do bloqueio da descarga. 

Logo, a neurose de angústia é uma neurose de represamento, 

tal como a histeria, donde a semelhança entre ambas. E, uma 

vez que não há nenhuma angústia contida naquilo que é 

acumulado, esse fato também pode ser explicado |dizendo-se| 

que a angústia emergiu da tensão sexual acumulada, por 

transformação. (Freud, 1896/1986, p.79). 

 

A transformação dessa tensão sexual em angústia se dá do seguinte 

modo: “a tensão física, não sendo psiquicamente ligada, transforma-se em 

angústia.” (Freud, 1896/1986, p. 80).  

Como podemos perceber esses três rascunhos mostram o percurso de 

Freud em relação com o tema da angústia. Fica claro como os mesmos se 

mostram como um prelúdio de sua teoria da angústia que virá a formulada 

posteriormente. 

 

3.3. O Recalcamento 

Freud em seu texto O recalmento (1915/2010) vêm nos trazer que o 

recalque seria um dos caminhos possíveis para a pulsão, ou seja, é onde a 

pulsão encontra resistências que busquem torna-la inoperante. O autor se 

questiona “Por que deveria a pulsão sucumbir a esse destino [recalque]?” 

(Freud 1915/2010, p. 83), uma vez que a realização das pulsões sempre é 

prazerosa. Porém percebemos que em condições particulares esse prazer é 

transformado em desprazer, pois a satisfação do instinto submetido ao 

recalque seria possível, e também prazerosa em si mesma, mas ao mesmo 

tempo seria inconciliável com outras exigências e intenções, gerando assim 

prazer em um lugar e desprazer em outro. Logo, para Freud “se torna condição 

para o recalcamento que o motivo do desprazer adquira um poder mais que o 

prazer da satisfação” (Freud 1915/2010, p. 85). 
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Nesse texto Freud também formula afirmações importantes sobre a 

relação entre recalque e inconsciente, ao notar que o recalcamento não pode 

acontecer sem que haja uma nítida separação entre consciente e inconsciente, 

uma vez que a essência do recalcamento é eliminar, rejeitar, manter fora da 

consciência uma ideia ou um grupo de ideias que gera mal-estar para o sujeito. 

O recalque seria, de acordo com o Vocabulário da Psicanálise, de Laplanche e 

Pontalis (1998):  

“Operação pela qual o individuo procura repelir ou manter no 

inconsciente representações (pensamentos, imagens, 

recordações) ligadas a uma pulsão. O recalque produz-se nos 

casos quando a satisfação de uma pulsão –suscetível de 

proporcionar prazer em si mesma– ameaçaria provocar 

desprazer relativamente a outra exigências.” (Laplanche e 

Pontalis,1998, p. 456) 

  

Freud formula também nesse texto duas características do 

recalcamento. A primeira diz respeito ao caráter móvel desse, onde o mesmo 

exige um constante gasto de energia, cuja cessação colocaria em perigo o seu 

êxito, uma vez que o recalcado exerce uma pressão contínua para se tornar 

consciente. Já a segunda característica é o modo de trabalho individual que o 

recalmento assume; cada derivado do inconsciente pode ter seu destino 

particular, um pouco mais ou um pouco menos de deformação altera 

completamente o resultado, uma vez que o instinto pode se decompor em duas 

partes, sendo elas, repressão e atração. Com essa formulação podemos 

perceber que manter o recalque pressupõe um permanente consumo de 

energia, e a sua eliminação significa, economicamente, uma poupança, ou 

seja, notamos aqui o fator econômico do recalque.   

 Podemos nos atentar para o fato de que o recalque pode ser 

decomposto em três fases distintas, como formula Marco Antonio Coutinho 

Jorge (2010) que permitem distinguir três conceitos diversos, sendo eles: 

Fixação, Recalque e Retorno do recalcado. 

1. A Fixação: Precede e condiciona todo o processo de recalcamento. 

De acordo com Freud esse recalque primevo é a primeira fase do 

recalque, que consiste em negar entrada consciente ao 

representante psíquico da pulsão, estabelecendo-se uma fixação. 
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2. O Recalque: Processo ativo que emana do Eu, uma vez que tal 

processo visa àqueles elementos pulsionais, que primitivamente 

ficaram para trás, quando ocorre um conflito entre eles e o Eu. No 

recalque propriamente dito há duas forças atuantes, a primeira sendo 

de repulsão, onde exerce força sobre o consciente no que deve ser 

recalcado e a segunda força, a de atração, atua no nível 

inconsciente, repelindo tudo aquilo derivado do recalcado que foi 

primordialmente reprimido. 

3. O retorno do recalcado: Fase onde o recalque é dado como 

fracassado e surge a irrupção do recalcado à superfície. Freud nota 

que essa irrupção se dá no ponto em que ocorreu a fixação e implica 

uma regressão da libido ate esse ponto preciso.  

 

A observação clínica de Freud nos leva a decompor o que até então 

apreendemos como uma unidade, “pois nos mostra que é preciso considerar, 

além da ideia, uma outra coisa que representa a pulsão, e o fato de que ela 

experimenta um destino de repressão que pode ser inteiramente diverso do da 

ideia.” (Freud, 1915/2010, p. 91). No texto em questão Freud faz o uso de uma 

metáfora10 para explicitar o destino geral da ideia, nessa fica claro que o 

destino da representante psíquica da pulsão dificilmente será outro senão 

desaparecer do consciente, se antes era consciente, ou ser mantida fora da 

consciência, se estava a ponto de tornar-se consciente.  

Para designar esse outro elemento da representante psíquica, Freud usa 

o termo “montante afetivo” que corresponde ao instinto, na medida em que este 

se desligou da ideia e acha expressão, proporcional à sua quantidade, em 

processos que são percebidos como afetos. Ou seja, além de descrever o fator 

econômico do recalque, nota-se que há outro fator, sendo esse o fator 

quantitativo. Freud no que diz respeito ao fator quantitativo, assume que esse 

pode levar a três destinos: 

“A pulsão é inteiramente suprimida, de modo que dele nada se 

encontra, ou aparece como um afeto, qualitativamente 

nuançado de alguma forma, ou é transformado em angústia. 

                                                           
10 “A diferença já não é significativa; corresponde mais ou menos a saber se eu ordeno a um 
hóspede indesejável que se retire de minha sala ou do vestíbulo, ou se, após tê-lo reconhecido, 
não permito sequer que ele pise a soleira da entrada”. (Freud, 1915, pág. 92). 
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As duas últimas possibilidades nos impõem a tarefa de 

contemplar, como nova vicissitude da pulsão, a conversão das 

energias psíquicas dos instintos em afetos, muito 

especialmente em angústia.” (Freud, 1915/2010, p. 92). 

 

Diante dessa formulação, Freud nos mostra a angústia como 

consequência do processo de recalcamento e afirma que esse destino 

evidência a falha do recalque, uma vez que esse não conseguiu atingir seu 

objetivo principal: evitar o desprazer. 

Ao analisar três formas de psiconeurose (histeria de angustia, histeria de 

conversão e neurose obsessiva) Freud concluiu que nenhum tipo de defesa é 

completamente eficaz, uma vez que sempre resta um excedente de angústia.  

 

3.4. Conferências Introdutórias à Psicanálise: A angústia 

 É na terceira parte de suas Conferências Introdutórias à Psicanálise 

(1916-1917), onde é tratado sobre a Teoria Geral das Neuroses, que Freud 

isola uma conferência referente ao tema da angústia. A conferência intitulada A 

Angústia (1917/2014) foi escrita em 1917 e, além de antecipar algumas 

formulações tratadas em Inibição, Sintoma e Angústia (1926), distingue três 

tipos de angústia e seu papel na constituição da neurose. 

 Inicialmente, Freud faz a distinção entre palavras frequentemente 

usadas como sinônimos: Angust (angústia ou medo), Furcht (temor) e Schreck 

(terror). Em relação à saber se a linguagem designa a mesma definições: 

“[...] angústia se refere ao estado, não considerando o objeto, 

ao passo que temor chama a atenção precisamente para o 

objeto. Terror, por outro lado, parece ter um sentido especial, o 

de realçar o efeito de um perigo que não é recebido com a 

prontidão da angústia. Pode-se dizer, assim, que o homem se 

protege do terror por meio da angústia.” (Freud, 1917/2014, p. 

523) 

 

 Freud evita a se aprofundar neste assunto e, portanto, assume a 

angústia como um estado afetivo que sinaliza um perigo. Porém, o 

questionamento que podemos fazer é: o que de fato é um afeto? 
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“Um afeto compreende, em primeiro lugar, determinadas 

invervações motoras ou descargas; em segundo, certas 

sensações de dois tipos distintos: as percepções das ações 

motoras ocorridas e as sensações diretas de prazer e 

desprazer que dão o tom, como se diz, ao afeto. [...] Em 

alguns afetos, acreditamos enxergar mais fundo e reconhecer 

que o núcleo que sustenta o conjunto é a repetição de 

determinada vivência cheia de significado.” (Freud, 1917/2014, 

p. 523). 

 

 Avançando em seu texto, Freud afirma que essa determinada vivência 

cheia de significado estaria diretamente relacionada com o ato do nascimento, 

onde há um agrupamento de sensações de desprazer e sensações corporais 

que se tornaram para nós um perigo, ou seja, repetimos esse modelo gerado 

por um perigo de vida sob a forma do estado de angústia. Esse ponto será 

retomado em Inibição, Sintoma e Angústia (1926/2014), onde o autor faz 

menção a Otto Rank e seu livro O trauma do nascimento de 1924.  

 Como dito anteriormente, Freud distingue três tipos de angústia e seu 

papel na constituição da neurose; afinal, é da angústia que se queixa a maioria 

dos neuróticos, eles a caracterizam como seu padecimento mais terrível, “e a 

angústia pode realmente alcançar neles uma enorme intensidade e ter por 

consequência as medidas mais desvairadas”. (Freud, 1917/2014, p. 519). 

 A primeira forma de angústia que Freud avalia é a angústia neurótica, 

presentes nas neuroses atuais. Aqui é possível notar que encontramos um 

estado de angústia generalizado que está pronto para se apegar a qualquer 

conteúdo vagamente apropriado. Freud diz que pessoas que sofrem desse tipo 

de angústia preveem sempre a concretização da possibilidade mais 

devastadora, ou seja, interpretam todo sinal do acaso como uma desgraça 

imanente.  

Já a segunda forma de angústia está ligada a certos objetos ou à 

determinadas situações. Está forma de angústia está presente nas fobias. 

Freud distingue, ainda, três grupos de fobias. A primeira seria referente à uma 

angústia generalizada. O segundo grupo pertence à maioria das fobias 

situacionais, aquelas nas quais uma relação com o perigo está presente, mas 
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um perigo que estamos acostumados a minimizar e não prever. Ao terceiro 

grupo, Freud afirma ser um grupo de fobias inacessíveis à seu entendimento: 

“Quando um homem adulto, forte, não consegue atravessar 

uma rua ou uma praça de sua tão familiar cidade natal, ou 

quando uma mulher saudável, bem constituída, mergulha em 

desvairada angústia porque um gato roçou a barra de seu 

vestido ou um rato atravessou a sala, como estabelecer aí a 

ligação com o perigo que evidentemente existe para o fóbico?” 

(Freud, 1917/2014, p. 528). 

 

Retornando, Freud destaca que com a terceira forma de angústia se 

perde de vista a conexão entre a angústia e o dito perigo ameaçador, mas que 

devemos nos ater a expectativa de que onde há angústia, deve haver também 

aquilo que angustia. Nesta forma, Freud avalia certas situações que angustiam 

o sujeito mesmo que sem um perigo imanente, tais como: a restrição sexual e o 

recalcamento das pulsões. O autor também nos conduz à incluir os atos 

obsessivos nesta categoria, uma vez que  percebido na prática clínica, os 

rituais obsessivos servem como máscara para a angústia. 

É a partir dessa enigmática terceira forma de angústia que iremos nos 

ater. Essa nos parece estar ligada intimamente com os processos psíquicos do 

inconsciente.  Como observamos no texto O Recalcamento (1915/2010) parece 

haver uma falha nesse processo que resulta sempre em um excedente de 

angústia.  

“[...] já tratamos bastante da repressão, mas, ao fazê-lo, 

sempre seguimos apenas o destino da ideia a ser reprimida, e 

só agora descobrimos que o destino imediato desse afeto é 

transformado em angústia, qualquer que seja a qualidade que 

ele mostre em sua evolução normal. Essa transformação do 

afeto, contudo, é de longe a parte mais importante do processo 

repressivo.” (Freud, 1917/2014, p. 542). 

 

 É neste texto que Freud faz um prelúdio à nova formulação sobre a 

angústia que será tratada mais à frente.  
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3.5. Inibição, Sintoma e Angústia 

Com o texto Inibição, Sintoma e Angústia (1926/2014), Freud abandona 

sua teoria da angústia inicialmente formulada no texto O Recalque 

(1915/2010), onde essa seria resultado do processo de recalcamento. De 

acordo com Freud (1926/2014):  

“A concepção de angústia sustentada nesse ensaio 

distancia-se em algo daquela que até agora me 

parecia correta. Antes eu considerava a angústia uma 

reação geral do Eu em condições de desprazer, 

sempre buscava justificar seu aparecimento em termos 

econômicos e supunha que, com base na investigação 

das neuroses ’atuais’, a libido (excitação sexual) que é 

rejeitada ou não utilizada pelo Eu encontra uma 

descarga direta em forma de angústia”. (Freud, 

1926/2014, p. 108) 

 

 É a partir da metáfora sobre perigo interno e externo nas fobias que 

Freud dará início a sua nova concepção de angústia. O perigo interno seria 

aquele dito como instintual e o perigo externo, perceptivo. Percebe-se que a 

partir de um perigo externo há a possibilidade de fuga, evitando assim, a 

percepção do mesmo, porém diante ao perigo interno não há tal possibilidade. 

Nota-se também que as exigências instintuais não são em si indicativas de 

perigo interno, mas é por acarretar um perigo externo (a castração), que se 

apresenta como tal. Logo, a angústia percebida por Freud nas análises dos 

casos de fobias de animais é, portanto, uma reação afetiva do Eu ante ao 

perigo, e esse perigo é sinalizado como o perigo da castração. Vale ressaltar 

que a angústia percebida nesses casos se aplica igualmente à neurose 

obsessiva.  

A angústia é, em primeiro lugar, um estado afetivo, ou seja, algo que se 

sente. Ela tem como característica um caráter desprazeroso, porém é preciso 

que ela se diferencie de outros afetos também considerados como 

desprazerosos. Percebe-se também que a angústia tem sensações físicas 

mais nítidas, que comumente são relacionadas a certos órgãos, como o 

coração e os órgãos respiratórios, provando, assim, processos de descarga 

que demonstram que as inervações motoras participam do processo de 
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angústia. Analisando esse estado afetivo, Freud nota, portanto, três 

características da mesma: 

1. Um caráter desprazeroso específico 

2. Reações de descarga 

3. Percepções destas 

Com os itens 2 e 3 percebe-se a diferenciação em relação aos estados 

similares, como, o luto ou a dor. Porém, Freud não se contenta com a parte 

fisiológica da angústia e supõe que haja também um fator histórico nesse 

processo: 

“Ficamos tentados a supor que há um fator histórico 

que une firmemente as sensações e as inervações da 

angústia. Em outras palavras, que o estado de 

angústia é a reprodução de uma vivência que 

encerrava as condições para tal aumento da excitação 

e para descarga em trilhas específicas, e que é desse 

modo que o desprazer da angústia adquire seu caráter 

próprio.” (Freud, 1926/2914, p. 73).  

 

Se o estado de angústia é a reprodução de uma vivência, nota-se que tal 

vivência para o ser humano é o nascimento, mesmo que esse ainda não tenha 

um conteúdo psíquico. Freud recorre ao livro O trauma do nascimento de Otto 

Rank11 a fim de estudar as ocasiões que o recém nascido se dispõe para o 

desenvolvimento da angústia. 

Freud tem como justificativa para essa suposição do nascimento se 

apresentar como angustiante o trabalho realizado pelo corpo do bebê ao 

nascer, principalmente, no que diz respeito aos órgãos pulmonares e o 

coração. 

Podemos nos perguntar qual é o perigo em questão no nascimento; 

esse se mostra em relação à conservação da vida, mesmo que um feto não 

possa notar psicologicamente esse evento. Freud afirma que grandes 

quantidades de excitação chegam a ele, produzindo, dessa forma, novas 

sensações de desprazer; e isso seria como um preludio do investimento objetal 

que logo começará.  

                                                           
11

 Rank, O. Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für die Psychoanalyse [O trauma do 
nasci- mento e seu significado para a psicanálise], Internationale Psychoanalytische Bibliothek 
XIV, 1924. 
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Como pouco se sabe do psiquismo do recém-nascido, Freud se atem 

aos poucos casos compreensíveis de angústia na infância: quando a criança 

está sozinha ou na escuridão, ou quando se depara com uma pessoa 

desconhecida no lugar da que lhe é familiar, ou seja, a mãe. Nota-se que esses 

casos se resumem em uma condição: a falta da pessoa ansiada.  

“A imagem mnemônica da pessoa ansiada é 

intensamente investida, sem dúvida; no início de forma 

alucinatória, provavelmente. Mas isso não produz 

resultado, e então é como se o anseio se 

transmutasse em angústia. Tem-se mesmo a 

impressão de que essa angústia seria uma expressão 

de perplexidade, como se aquele ser ainda pouco 

desenvolvido não soubesse fazer nada melhor com 

esse investimento de anseio. A angústia aprece, 

então, como reação à falta do objeto [...]”. (Freud, 

1926/2014, p. 78). 

 

 Assim, nos é apresentada duas analogias: o medo da castração, 

também, tem por conteúdo a separação de um objeto e a angústia mais 

primordial, a do medo primevo do nascimento, tem sua origem na separação 

da mãe.  

 Conforme o desenvolvimento da criança, sua independência, a 

diferenciação de seu aparelho psíquico e o surgimento de novas necessidades, 

nota que esses fatores têm grande influência sobre o conteúdo da situação de 

perigo. A esse respeito Freud explicita: 

“O perigo do desamparo psíquico se adequa ao 

período de vida em que o Eu é imaturo, assim como o 

perigo da perda do objeto corresponde à dependência 

dos primeiros anos da infância, o perigo da castração 

à fase fálica, a angústia ante o Super-eu à época de 

latência.” (Freud, 1926/2014, p. 85). 

 

É de suma importância outro fato que Freud se atenta a respeito dessa 

nova concepção de angústia: a sede de angústia é o Eu. Em 1915 Freud 

acreditava que o medo surgia automaticamente, por um processo econômico, 

onde o investimento retirado do curso do recalque é que seria utilizado para a 

descarga de angústia no sujeito. Em Inibição, Sintoma e Angústia (1926/2014) 



54 
 

a atual concepção de angústia se descola dessa concepção econômica e é 

vista como um sinal emitido pelo Eu para agir sobre a instância prazer-

desprazer.  

 Fica claro que nessa nova concepção é a angústia o motor do recalque, 

ou seja, é ela que gera o processo de recalcamento e não ao contrário. Freud 

utiliza de dois casos de fobia, O caso do Pequeno Hans e o do Homem dos 

Lobos, para iniciar as novas formulações do conceito de angústia, e com esse 

estudo trouxe à luz mais contribuições para tal. O autor percebe que o móvel 

do recalque é a castração; o medo de ser mordido por um cavalo e o medo de 

ser devorado por um lobo são substitutos, distorcidos, do conteúdo “ser 

castrado pelo pai”. Para Freud (1926/2014) “A postura angustiada do Eu é 

sempre o elemento primário e instigador do recalque”. Em outras palavras, o 

Eu reconhece o perigo da castração e dá sinal da angústia, provocando o 

recalque. 

 

3.6. O Eu e o Id  

 Nesse texto Freud (1923/2011) subverte a concepção que liga as 

atividades mais nobres do psiquismo à consciência (Cs.) e à moral, mostrando-

nos, primeiro, uma inteligência inconsciente que prescinde de qualquer atributo 

consciente para realizar articulações complexas e eficazes tais como o sonho, 

o ato falho, a repetição, o recalque e, segundo, a construção que nos foi 

articulada com o ideal do eu em Psicologia das Massas e Análise do Eu 

(1921/2011).    

 Freud trabalha a hipótese sobre o Eu também ser inconsciente. No 

início do texto ele afirma que o conceito do inconsciente só foi possível de ser 

descrito a partir da teoria do recalcamento, nesse mesmo momento, o autor 

aponta para o fato de haver dois tipos de inconscientes, sendo eles: o que 

chamamos de latente (capaz de emergir na consciência) e o que é recalcado 

(que em si e sem dificuldades não é capaz de consciência). Sobre o Eu Freud 

escreve: 

“Formamos a ideia de uma organização coerente dos 

processos psíquicos na pessoa, e a denominamos o 

Eu da pessoa. A este Eu liga-se a consciência, ele 

domina os acessos à motilidade, ou seja: a descarga 

http://www.isepol.com/laboratorio/disciplinas/laboratorio1/disc1_idealeu.html
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das excitações no mundo externo; é a instância 

psíquica que exerce controle sobre todos os seus 

processos parciais, que à noite dorme e ainda então 

pratica a censura nos sonhos. Desse Eu partem 

igualmente as repressões através das quais certas 

tendências psíquicas devem ser excluídas não só da 

consciência, mas também dos outros modos de 

vigência e atividade.” (Freud, 1923/2011, p. 20) 

 

 Freud ainda afirma que podemos encontrar algo, no próprio Eu, que é 

também inconsciente, que se comporta como o recalcado, ou seja, que exerce 

grandes efeitos sem se tornar consciente e que requer um trabalho especial. 

Essa parte do Eu inconsciente, Freud denomina de Id; a partir dos estudos de 

Groddeck que afirma que o que chamamos de nosso Eu conduz-se, na vida, de 

modo essencialmente passivo, que somos ‘vividos’ por poderes desconhecidos 

e incontroláveis12. 

 Avançando em suas formulações o autor faz outra constatação: 

“Aprendemos, em nossas análises, que há pessoas 

nas quais a autocrítica e a consciência [moral], ou 

seja, ações psíquicas altamente valorizadas, são 

inconscientes e, enquanto tais, produzem efeitos mais 

importantes; o fato da resistência permanecer 

inconsciente  na análise, não é, portanto, a única 

situação desse tipo, Mas a nova constatação, nos 

obriga, apesar da nossa melhor compreensão crítica, a 

falar de um sentimento de culpa inconsciente [...].” 

(Freud, 1923/2011, p. 33) 

 

  À esse respeito Freud retoma algumas de suas formulações sobre o 

Ideal do Eu em seu texto Introdução ao narcisismo (1914/2010) a fim de 

formular o conceito de Supereu. Para o autor esse conceito é herdeiro do 

Complexo do Édipo, sendo assim, é a expressão dos mais poderosos impulsos 

e dos importantes destinos libidinais do Id. 

“Estabelecendo-o, o Eu assenhorou-se do complexo 

de Édipo, e, ao mesmo tempo, submeteu-se ao Id. 

Enquanto o Eu é essencialmente representante do 

                                                           
12

 Georg Groddeck, O livro do Id [Das bunch vom Es], 1925 
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mundo exterior, da realidade, o Supereu o confronta 

como advogado do mundo interior, do Id.” (Freud, 

1923/2011, p. 45) 

 

Freud fornece duas origens para o Supereu, uma que remonta à 

identificação primordial do Eu e a outra derivada do complexo de Édipo. Sem 

dúvida há um privilégio por parte de Freud em falar do Supereu como herdeiro 

do complexo de Édipo, mas foi-lhe, de qualquer modo, necessário postular 

também uma origem mais arcaica. Essa origem mais arcaica é que nos permite 

melhor entender o aspecto pulsional do Supereu, que de alguma forma fica 

obscurecido pelo papel de lei ou proibição internalizada que ele vem a 

representar no desfecho do complexo de Édipo. 

Porém, aqui, iremos centrar as discussões em torno da lógica onde 

Freud explica que o Ideal do Eu é o grande responsável pela dura missão de 

recalcar o Complexo de Édipo. O Supereu aparece, então, como uma formação 

reativa a frágil localização do Ideal do Eu na forma de uma agressividade 

introjetada. Como vimos, é mais tarde em seu texto O Mal-Estar na Civilização 

(1930/[1929]/2010) que Freud irá argumentar que essa 

agressividade/hostilidade presente no sujeito é inerente ao nosso aparelho 

psíquico.  

Vale ressaltar que o Supereu, enquanto formação reativa vai ser 

responsável por uma radical repressão do Édipo: 

“[...]‘Assim (como o pai) você não pode ser, isto é, não 

pode fazer tudo o que ele faz; há coisas que 

continuam reservadas a ele. ’ Essa dupla face do Ideal 

do Eu deriva do fato de ele haver se empenhado na 

repressão do complexo de Édipo, de até mesmo dever 

sua existência a essa grande reviravolta.” (Freud, 

1923/2011, p. 43). 

 

Então, podemos considerar o Supereu como uma instancia psíquica que 

retém os resíduos desse pai, para além da lei paterna, e que leva o sujeito a 

sucumbir rapidamente a qualquer tipo de repressão.  

Outro aspecto que percebemos ao avaliar o Supereu é sua ligação com 

a pulsão de morte e sua forte incidência no Eu na forma do sentimento de 
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culpa. É esse sentimento que será a expressão última da irredutível incidência 

da pulsão no Eu. Freud denomina tal sentimento como a tensão entre o Eu e o 

Supereu, onde existiria uma necessidade de punição. Em seu texto O Mal-estar 

na Civilização ([1929]1930/2010) o autor localiza duas origens do sentimento 

de culpa, uma externa e outra interna. A este respeito, podemos dizer que essa 

primeira origem provêm do medo de uma autoridade externa (anterior ao 

Supereu), onde basta renuncia pulsional para que o sujeito evite o sentimento 

de culpa. Porém essa segunda origem, o Supereu, é uma instância que a tudo 

observa; aqui, a renúncia pulsional não basta, pois o desejo permanece. Para 

Freud, diante do Supereu, pensar o mal e fazer o mal ganham estatuto de 

igualdade. Qualquer pensamento e sentimento que são entendidos como 

causadores da perda do amor do outro, são entendidos como iguais às ações 

que poderiam levar a perda desse amor. Temos como consequência o 

constante sentimento de culpa e, nesse contexto Freud afirma que “o Supereu 

atormenta o eu pecador com as mesmas sensações de angústia e fica a 

espreita de oportunidades para fazê-lo ser punido pelo mundo exterior”. (Freud, 

1929 [1930]/2010, p. 95). 

Ao chegar neste ponto, foi possível verificar a elaboração de uma teoria 

freudiana sobre os processos psíquicos envolvidos na experiência de angústia, 

produzindo assim uma documentação a respeito desse processo e afirmando a 

importância da teoria psicanalítica no estudo do tema. 

 

3.7. O Recurso à Droga e a Experiência de Angústia  

Ao longo do desenvolvimento desta monografia podemos perceber a 

relação entre o recurso à droga e o autoerotismo de acordo com as 

formulações de Freud e, a partir da Tabela 4 demonstrar a diferença entre 

sintoma e recurso à droga: no lugar da formação do sintoma pelo recalcamento 

alguns sujeitos recorrem à droga, evidenciando que esse recurso é um 

substituto do vício primário. Em formulações posteriores, Freud coloca o 

recurso à droga como saída ao mal-estar que a civilização acarreta. Então, o 

recurso à droga, pra Freud, ainda que indiretamente, parece ganhar ao longo 

do desenvolvimento dos conceitos psicanalíticos, um valor metapsicológico. 

Nos primeiros textos, fica evidente que o recurso à droga advém no lugar do 
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sintoma. Por esse motivo avançamos nos textos metapsicológico, em especial 

o texto, O Recalcamento (1915), para definir o funcionamento deste processo 

psíquico na neurose e explicar a formulação da angústia desse momento da 

teoria: a angústia seria um excedente do processo de recalcamento. No 

entanto, ao recorrer ao texto Inibição, Sintoma e Angústia (1926) Freud avança 

em sua teorização da angústia e oferece outro estatuto: a angústia é anterior 

ao recalcamento.  

Esse desenvolvimento de Freud aqui realizado dá consistência à 

hipótese desta monografia exposta na sua introdução: os sujeitos recorrem à 

droga com a finalidade de suprimir a angústia de existir. Sendo assim, o 

recurso à droga responde à angústia tendo como função amortecer a 

preocupação, apaziguar o mal-estar inerente à cultura. 

Essa relação entre o recurso à droga e a experiência de angústia foi 

possível a partir da articulação de referências freudianas utilizadas nessa 

monografia. Destacando-se os seguintes textos: 

 O Mal-estar na Civilização (1929 [1930]/2010) 

 O Eu e o Id (1923/2011) 

 Inibição, Sintoma e Angústia (1926/2014) 

Freud inicia suas formulações sobre o recurso à droga com a Carta 79 

(1897/2006) colocando esse recurso diretamente ligado ao autoerotismo e 

apontando para o fato de que os vícios respondem às pulsões sexuais não 

satisfeitas. Nesta carta Freud evidencia o caráter tóxico da pulsão e sustenta a 

presença da pulsão sexual na base das adições. Posteriormente com As 

Fantasias Histéricas e sua Relação com a Bissexualidade (1908a/2015), Freud 

trabalha a relação direta entre o vicio primário da masturbação e o 

autoerotismo, considerando que o recurso à droga possui uma relação direta 

com a satisfação autoerótica. Nesse texto Freud aponta novamente efeito 

tóxico do vício e evidenciando, mais uma vez, a relação direta entre 

autoerotismo/masturbação e recurso à droga e reforçando assim a formulação 

já exposta ao longo da Carta 79 (1897/2006). 

Avançando em suas formulações sobre o recurso à droga, no texto 

Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna (1908b/2015), Freud 

afirma que o recalcamento das pulsões sexuais está em correlação com as 

exigências do laço social e como os indivíduos não podem suportar essa 
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imposição da abstinência sexual procuram por meios substitutivos de 

satisfação sexual. A droga aparece então como refúgio, indicando a presença 

do recurso à uma atividade regulada pelo autoerotismo como solução para as 

exigência impostas pela vida moderna. 

Finalmente com o texto O Mal-estar na Civilização (1929 [1930]/2010), 

Freud ao trabalhar o confronto entre o sujeito e a renúncia da satisfação 

pulsional imposta pela civilização, afirma que a cultura produz um mal-estar 

nos sujeitos, pois nela existe uma incompatibilidade entre as exigências 

pulsionais e as exigências civilizatórias. A civilização tem por objetivo evitar o 

sofrimento e oferecer segurança, mas acaba por colocar o prazer em segundo 

plano e mediante essa imposição cultural da renúncia pulsional se sucede a 

frustração desse impedimento de satisfação das pulsões. Logo, o recurso à 

droga aparece aqui como substituto da satisfação sexual faltosa, ou seja, é 

uma satisfação substitutiva diante da renúncia pulsional. As substâncias tóxicas 

tornariam os indivíduos insensíveis ao mal estar civilizatório.  

É possível notar ao longo das formulações freudianas acerca do 

recurso à droga o seu caráter tóxico no psiquismo, desse modo, podemos 

afirmar que essa toxidade está ligada intimamente com a pulsão de morte. 

Freud afirma que a pulsão de morte é aquela que conduziria o sujeito a um 

estado inorgânico, onde a energia psíquica seria nula. A partir da teorização da 

pulsão de morte, Freud deixa claro que existem em todos os indivíduos, 

tendências destrutivas, que acabam indo contra as normas da civilização. Com 

isso, ainda em O Mal-estar na Civilização (1929 [1930]/2010) o autor nos 

coloca que como não é possível externalizar essa agressividade, uma vez que 

a civilização impõe normas que proíbem a externalização da mesma, o sujeito 

introjeta essa agressividade, ou seja, é mandada de volta para o lugar que 

veio, o próprio Eu. Essa agressividade introjetada apresenta-se com o 

imperativo do Supereu que se dispõe a exercer contra o Eu a mesma 

agressividade que o Eu gostaria de satisfazer em outros sujeitos, aparecendo, 

dessa forma, o sentimento de culpa, que a essa altura podemos denominá-lo 

de angústia.  

A partir desse salto, vemos que Freud trabalha também, nesse texto, a 

relação entre renuncia da satisfação pulsional e angústia. É possível afirmar 
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que por mais que o sujeito renuncie sua satisfação pulsional a angústia 

permanece, devido à ameaça que parte do Supereu. 

Tendo em vistas essas considerações podemos avançar para o texto 

trabalhado na ultima seção deste capítulo. Com O Eu e o Id (1923/2011) Freud 

fornece duas origens para o Supereu, uma que remonta à identificação 

primordial do Eu e a outra derivada do complexo de Édipo. Logo, ele afirma 

que o Supereu aparece como uma formação reativa a frágil localização do 

Ideal do Eu na forma de uma agressividade introjetada e o considera como 

uma instancia psíquica que leva o sujeito a sucumbir rapidamente a qualquer 

tipo de repressão. Outro aspecto que percebemos ao ler esse texto é ligação 

do Supereu com a pulsão de morte e sua forte incidência no Eu na forma de 

angústia. É esse afeto que será a expressão última da irredutível incidência da 

pulsão no Eu.  

Freud explicita duas origens para a angústia, sendo uma externa e 

outra interna. Essa origem externa advém do medo de uma autoridade que se 

apresenta como tal, ou seja, as regras civilizatórias, onde a renuncia pulsional 

é suficiente para que o sujeito evite a angústia. Porém a segunda origem, o 

Supereu, não admite a renúncia pulsional, pois o desejo permanece. Qualquer 

pensamento e sentimento que são entendidos como causadores da perda do 

amor do outro, são entendidos como iguais às ações que poderiam levar a 

perda desse amor. Temos como consequência, então, a constante experiência 

de angústia. 

Essa experiência da angústia é confirmada nos textos acima, em 

destaque para o texto Inibição, Sintoma e Angústia (1926/2014). Nesse texto 

Freud apresenta a metáfora sobre perigo interno e externo e, assim, dá início a 

sua nova concepção de angústia. Percebemos que o perigo interno é o perigo 

pulsional que, diante à esse não haveria possibilidade de fuga, dessa forma, as 

exigências pulsionais não são em si indicativas de perigo interno, mas é por 

acarretar um perigo externo, a castração, que se apresenta como tal. É a partir 

dessa ameaça à castração que se dá o recalcamento das pulsões e, por 

conseguinte, a renuncia à satisfação pulsional imposta pela civilização. 

A angústia, para Freud, é vista como um sinal emitido pelo Eu para agir 

sobre a instância prazer-desprazer. Logo, mostra-se claro que a angústia é o 

motor do recalque, ou seja, é ela que gera o processo de recalcamento e não 
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ao contrário, como Freud acreditava em 1915 com as formulações do texto O 

Recalcamento. Dessa forma, a experiência de angústia em que o Eu é 

submetido é sempre o elemento primário e instigador do recalque. Em outras 

palavras, o Eu reconhece o perigo da castração e dá sinal da angústia, 

provocando o recalque. 

A partir de tais considerações sobre as articulações dos textos 

trabalhados nessa monografia, sustenta-se, a hipótese de que o recurso à 

droga está diretamente ligado com a experiência de angústia, uma vez que, 

para lidar com o mal-estar produzido pela cultura e a renuncia da satisfação 

pulsional que a mesma acarreta, o sujeito recorre à droga como saída para 

angústia produzida a partir desse cenário. Nota-se, também, que apesar do 

recalcamento das pulsões, o sujeito ainda se mostra angustiado devido à 

pressão que o Supereu exerce sobre o Eu, recorrendo à substância como 

modo de apaziguar esse conflito psíquico e buscando formas de se aproximar 

da felicidade a partir de uma satisfação substitutiva e de viver em sociedade de 

acordo com as imposições da mesma.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com as discussões realizadas nesta monografia em torno das 

formulações teóricas de Freud acerca da etiologia do recurso à droga e da 

experiência de angústia, verifica-se que o objetivo deste trabalho foi atingido, 

no sentido de, estabelecer uma relação entre esses dois pontos da obra de 

Freud. Verifica-se que a hipótese exposta na introdução desta monografia, que 

coloca que na base da fenomenológica do recurso à droga se localiza uma 

irrupção de angústia decorrente do conflito entre exigências pulsionais e 

exigências civilizatórias, pôde ser confirmada. 

A monografia foi montada de forma que pudesse se verificar a 

divergência entre psiquiatria e psicanálise e, dessa forma, marcar a posição 

que a psicanálise assume diante à terapêutica atual, marcada pelo modelo 

biológico e medicamentoso. Para, posteriormente, adentrar nas discussões 

freudianas, com o foco no funcionamento psíquico do sujeito, sobre o tema do 

recurso à droga e da angústia e assim, estabelecer a relação entre tais temas. 

O capítulo 1 abordou a posição que a psiquiatria assume diante à 

psicopatologia contemporânea, a evolução e desenvolvimento da mesma, onde 

percebemos que a direção tomada por essa segue um viés que contribui para 

pluralização de transtornos, sem levar em consideração a estrutura psíquica, 

resultando em transtornos monossintomáticos. Verificamos, também, como a 

psiquiatria encara o recurso à droga, colocando-o em um lugar de transtorno. 

Dessa forma, mostramos como a psicanálise se opõe à esse pensamento, 

defendendo, então, o recurso à droga como um fenômeno que é anterior a 

qualquer estrutura. Para psicanálise, quando o sujeito recorre à droga, é um 

meio singular do mesmo lidar com o mal-estar. 

O capítulo 2 foi montado de forma que fosse possível observar o 

percurso realizado por Freud no que diz respeito à sua formulação sobre o 

recurso à droga. Nota-se que esse percurso se iniciou em 1897, com 

formulações que giram em torno da relação entre autoerotismo e o vício 

primário da masturbação, para enfim, se consolidar em 1930, com a hipótese 

de que a droga funcionaria como um grande agente que atua sobre economia 

pulsional, onde a partir de seu recurso seria possível amortecer as angústias 

frente às exigência civilizatórias.  
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O capítulo 3 segue na mesma lógica de elaboração do capítulo anterior, 

uma vez que esse visa abordar a evolução do pensamento freudiano acerca da 

angústia. Foi possível perceber que, ao se tratar de angústia, Freud tem duas 

formulações distintas, a primeira elaborada com o texto O Recalcamento 

(1915) e a segunda a partir do texto Inibição, Sintoma e Angústia (1926). Fica 

claro que antes dessas formulações, tanto a primeira quanto a segunda, Freud 

elabora textos que se apresentam como prelúdio à essas formulações. Em 

1926 Freud abandona sua teoria de que a angústia seria excedente do 

processo de recalcamento e passa considerá-la anterior ao recalcamento. 

Diante dessas teorizações foi possível estabelecer uma ligação da angústia 

com a ação do Supereu no psiquismo, trabalhando com o texto O Eu e o Id de 

1923, ou seja, um texto que é anterior à segunda formulação da angústia.  

Foi a partir das discussões realizadas nesta monografia, em especial as 

elaborações do capítulo 2 e 3, que foi possível observar a verificação da 

hipótese deste trabalho. Essa hipótese coloca o recurso à droga como meio de 

mediação entre as exigências pulsionais e as exigências civilizatórias, dito de 

outra maneira, o sujeito recorreria à droga como apaziguador da angústia 

inerente ao mal-estar causado pela civilização.  

Ao finalizar esta monografia, fica o desejo de continuar pesquisando 

sobre o tema do recurso à droga. Um tema que se mostra de suma 

importância, uma vez que, diante da terapêutica atual, biologicista, 

medicamentosa e, muitas vezes, acompanhada com um discurso moral, é 

relevante marcar o lugar da psicanálise, onde essa é convocada para realizar 

uma necessária transformação no foco do problema do recurso à droga: o 

nosso olhar deve se voltar para o sujeito e não para o objeto. É poder verificar 

qual o lugar da droga no funcionamento psíquico do sujeito, a partir de seu 

discurso. O sujeito, então, não deveria ser definido por sua adicção, senão por 

sua estrutura inconsciente, onde a droga ocupa um lugar de efeito e não de 

causa. É a partir desse desejo de devolver ao sujeito sua posição de sujeito 

que surge um projeto de mestrado que foi encaminhado para o Edital 

N°677/2018 do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

O anteprojeto de mestrado, que segue em anexo à esta monografia, tem 

como fundamentação as discussões de Freud e Lacan em torno da temática do 
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recurso à droga. A finalidade desse futuro projeto de pesquisa é avaliar o 

recurso à droga em cada um dos autores citados e trazer suas discussões para 

a psicopatologia contemporânea, sustentando a disciplina do diagnóstico 

diferencial em psicanálise. Pretende-se trabalhar com o recurso à droga como 

uma das formas de sofrimento contemporâneo e verificar esses “novos 

sintomas”: sintomas que se apresentam com uma forte fenomenologia corporal, 

diferente do que foi isolado na época da formulação freudiana, onde esses 

sintomas se expressavam por meio de sentido inconsciente. A pesquisa ainda 

se propõe investigar a consistência da correlação entre o desencadeamento do 

recurso à droga e a psicose, trabalhando com a literatura mais atual no que se 

refere às psicoses e psicoses ordinárias.  

O anteprojeto de mestrado foi aprovado na primeira e na segunda fase 

no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro e para realizá-lo é proposto a pesquisa bibliográfica e documental 

da literatura psicanalítica sobre o tema do recurso à droga e dos sintomas 

contemporâneos, disponíveis em livros e artigos científicos e, se possível, 

realizar uma parceria, através de projetos de extensão, entre universidade e a 

Rede Saúde, com a finalidade de estar em contato direto com casos que 

possibilitem o avanço teórico. 

A monografia se encerra, dessa forma, demonstrando o interesse em 

dar continuidade à pesquisa realizada na elaboração deste trabalho.   
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Introdução  

O presente anteprojeto de pesquisa, como pré-requisito para a inscrição do 

candidato no processo de seleção do Mestrado em Psicologia, decorre da 

consolidação, a partir do ano de 2011, na Universidade Federal Fluminense, do 

Laboratório de Investigação de Psicopatologias Contemporâneas, inserido na 

área de psicopatologia psicanalítica. O laboratório está registrado no CNPQ, 

com financiamento da FAPERJ (APQ1/2012) e se dedica à pesquisa das 

condições clínicas contemporâneas (dependência química, anorexias, cutting) 

e dos impasses referentes ao diagnóstico estrutural. A partir do ano de 2012, o 

laboratório se dedicou à investigação do tema do diagnóstico diferencial e 

direção de tratamento do consumo abusivo de substâncias psicoativas e esteve 

em articulação com o desenvolvimento de dois projetos de extensão, 

cadastrado na Plataforma SIGPROJ/MEC e contemplados com bolsas desde o 

ano de 2012, onde se estabeleceu uma parceria entre a Universidade e a 

Prefeitura Municipal de Volta Redonda - tanto para implementação da 

supervisão clínica no CAPS-ad do município, como para a implementação do 

Centro Regional de Referência em Álcool e outras Drogas a partir de Edital da 

Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD). O LAPSICON13 se sustenta no tripé 

ensino-pesquisa-extensão, fundamentando a elaboração de um novo projeto 

de pesquisa, objetivando a continuidade e o aprofundamento da investigação 

sobre diagnóstico diferencial e direção de tratamento das condições clínicas 

contemporâneas (dependência química, anorexias, depressão, cutting) e dos 

impasses referentes à determinação do traço de diagnóstico estrutural.  

Este anteprojeto surge a partir de dois momentos: 

1. A partir da pesquisa intitulada “Pesquisa Psicanalítica sobre a Direção de 

Tratamento da Toxicomania a partir do Diagnóstico de Psicose” aprovada pela 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Universidade Federal 

Fluminense (PROPPI/UFF), sobre a relação entre toxicomania e psicose, a 

partir dos fenômenos clínicos identificados como comuns em ambas as formas 

de sofrimento: experiência de vazio, declínio do sentimento de vida, redução do 

sentido inconsciente em relação às manifestações corporais com ascensão de 

passagens ao ato e formação de uma personalidade na forma do eu sou (eu 

                                                           
13

 LAPSICON (UFF. Volta Redonda. ICHS. Departamento de Psicologia), coordenado pela professora 

Cláudia Henschel de Lima.   
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sou toxicômano). Com essa pesquisa constata-se que os fenômenos clínicos 

próprios à toxicomania são distintos da formação do sintoma nas neuroses, 

indicando a possibilidade de um direcionamento para a pesquisa etiológica 

nesse campo sem, no entanto, dispensar os conceitos formulados pela 

psicanálise – em especial, o conceito de foraclusão.  O recurso á esse conceito 

possibilita localizar na base da apresentação clínica do quadro de sofrimento 

psíquico da toxicomania, a ocorrência de uma desestabilização pulsional típica 

da psicose– mesmo que, em alguns casos, não se tenha a evidência direta da 

ocorrência de fenômenos elementares que justifiquem esse diagnóstico.  

2. Após apresentações sobre a pesquisa citada a cima em Jornadas e 

Encontros14 surgiram questionamentos importantes15 que me levaram a novas 

formulações acerca do recurso à droga, resultando em meu Trabalho de 

Conclusão de Curso, onde faço um retorno à Freud com a finalidade de 

pesquisar as primeiras formulações sobre o recurso à droga em articulação 

com o tema da angústia. 

Tais questões que exponho sustentou meu percurso de investigação ao 

longo do curso de graduação em psicologia na Universidade Federal 

Fluminense, cujo marco foi minha entrada no LAPSICON e o desenvolvimento 

de projetos16 que problematizaram os processos psíquicos que concorrem para 

irrupção das formas atuais de sofrimento psíquico, indicando a possibilidade de 

um novo direcionamento para a pesquisa etiológica nesse campo sem, no 

entanto, dispensar os conceitos metapsicológicos formulados por Freud e 

Lacan: inconsciente, pulsão, as estruturas psíquicas, o Nome-do-Pai e sua 

ação reguladora das pulsões no inconsciente.  

Como a pesquisa se dedicou ao aprofundamento da elaboração teórica 

sobre a toxicomania em relação ao diagnóstico de psicose, usando a referência 

de Jacques Lacan (1938/2003) em torno dos complexos familiares, e a 

                                                           
14

 I) 11° Mostra Regional de Práticas em Psicologia; II) IV Jornada Científica FaSF; III) VI Semana de 

Psicologia. 
15

 I) O que é toxicomania?; II) O que seria sintoma contemporâneos e quais seriam eles?; III) O que 

mudou nessas “doenças” na contemporaneidade, ou o que mudou no contemporâneo para que afetassem 

tais transtornos? 
16

 Pesquisa intitulada “Pesquisa Psicanalítica sobre a Direção de Tratamento da Toxicomania a partir do 

Diagnóstico de Psicose” aprovada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da 

Universidade Federal Fluminense (PROPPI/UFF); Projeto de extensão intitulado “Elaboração de Material 

Informativo em Redução de Danos Sobre o Uso de Álcool e Outras Drogas e DSTs”, com o qual fui 

comtemplada com bolsa de extensão; e o projeto “A Produção de Material de Apoio Pedagógico para o 

ensino da psicanálise na universidade” do Programa de Monitoria do ano de 2018, o qual sou bolsista. 
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monografia se propôs a um retorno à obra de Freud para pensar a relação 

entre recurso à droga e angústia, demonstrando a necessidade de dar 

continuidade à pesquisa conduzida ao longo de meu curso de graduação em 

Psicologia, na direção do aprofundamento da investigação do recurso à droga 

na contemporaneidade.  A partir da introdução sobre minha trajetória de 

pesquisa, coloco meu interesse em dar sequência à pesquisa no âmbito da 

psicanálise, propondo o tema Toxicomania a partir dos sintomas 

contemporâneos, com a finalidade de aprofundar a pesquisa dos determinantes 

psíquicos do recurso a droga, suas consequências clínicas e a direção de 

tratamento. A partir dessas considerações introdutórias, sustenta-se a 

relevância da continuidade da pesquisa sobre a etiologia das formas atuais de 

sofrimento psíquico, a partir da perspectiva teórica da psicanálise. Ela vem 

contribuindo para consolidar a disciplina do diagnóstico diferencial sem 

dispensar a referência à distinção de estrutura (neurose e psicose) e uma 

direção de tratamento dos casos em que a invasão pulsional é uma evidência, 

como no caso da toxicomania. 

 

1. Justificativa teórica 

Com a finalidade de apresentar o desenvolvimento teórico que conduzi em 

minhas pesquisas anteriores até chegar à formulação do objeto de pesquisa 

proposto neste anteprojeto de mestrado farei uma retomada de alguns pontos 

que considero importantes para sua fundamentação: 

1. Hipótese de Freud sobre o recurso à droga 

2. Hipótese de Lacan sobre o recuso à droga 

3. Diagnóstico Diferencial 

 
Freud não dedicou nenhum escrito específico sobre vícios em substâncias 

psicoativas. No entanto, o assunto foi diversas vezes mencionado ao longo de 

seus textos. Por exemplo: 

• Carta 79 (22 de dezembro de 1897) 

• Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade (1908ª) 

• Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna (1908b) 

• O mal-estar na civilização (1930[1929]) 
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. Portanto, a partir dessas referências pretendo apresentar as primeiras 

formulações de Freud sobre o recurso à droga, primeiramente, centradas em 

torno da articulação entre vício e autoerotismo, até a hipótese do recurso à 

droga como amortecedor de preocupações.  

A “Carta 79” datada de 22 de dezembro de 1897 (Freud, 1897/2006) e 

endereçada a Fliess está entre as primeiras referências que Freud faz ao tema 

das adições específicas de sua época. Assim, partindo da avaliação do 

funcionamento psíquico da estrutura ele define a masturbação como o vício 

primário, e sustenta a etiologia deste vício primário no autoerotismo e propõe 

que as adições seriam formações de substituição em relação à tal vício. 

(...) Comecei a compreender que a masturbação é o grande hábito, o 
“vício primário”, e que é somente como sucedâneo e substituto dela 
que outros vícios – álcool, morfina, tabaco etc. – adquirem existência. 
O papel desempenhado por esse vício na histeria é imenso, e talvez aí 
se encontre, no todo ou em parte, o meu grande obstáculo, que ainda 
resiste. Naturalmente, nisto surge a dúvida de saber se um vício dessa 
espécie é curável, ou se a análise e a terapia, nesse ponto, sofreriam 
uma parada e deveriam contentar-se em transformar um caso de 
histeria em um caso de neurastenia (Freud, 1897/2006, p.323-324). 
 

O autor ainda acrescenta em sua hipótese que o vício responde ao 

funcionamento autoerótico das pulsões. A sexualidade é colocada em um plano 

fundamental, na medida em que Freud localiza em uma de suas formas de 

expressão, a masturbação, o protótipo das adições. Para compreender o 

recurso à droga, é preciso avaliar de onde surge o impulso irrefreável ao objeto 

e Freud obtém essa resposta no “fator sexual”.  

 A relação direta entre o vício primário da masturbação e o autoerotismo 

é trabalhada em seu texto “As fantasias histéricas e sua relação com a 

bissexualidade”, onde Freud aborda os sintomas histéricos relacionando-os 

com as fantasias inconscientes, apontando para o fato de que elas possuem 

forte conexão com a vida sexual do sujeito. Na primeira parte do texto, Freud 

afirma que a masturbação se divide em duas partes, a evocação de uma 

fantasia e a maneira como os indivíduos conduzem a satisfação sexual. O 

autor sustenta que antes da fusão dessas duas partes que constituem a 

masturbação, existe um tempo em que vigoram os movimentos ativos 

mecânicos, que ele chamará de “puro autoerotismo”. É num momento posterior 

que a fantasia se une ao autoerotismo, caracterizando, assim, a masturbação.  
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Freud avança e argumenta que para que o psiquismo descarregue sua 

energia psíquica pela via do sintoma, é necessário que ele abandone o regime 

de funcionamento do ato de se masturbar. Então, para que haja sintoma, a 

primeira condição necessária é o abandono da masturbação. Logo, para que o 

psiquismo avance a partir do puro autoerotismo, é preciso que haja alguma 

satisfação substitutiva. 

 Tomando como referência o estudo de Naparstek (2011), o tempo de 

formação do sintoma (Tempo 2) pode ser esquematizado através do exposto 

na tabela 1: 

 

Tabela 1. Tempos da masturbação em Freud 

Tempo 0 Tempo 1 Tempo 2 

 

Puro 

autoerotismo 

“Onanismo” como 

solda 

 

Sintoma 

Fonte: Naparstek, 2011. 

  

Tempo 0: O ato masturbatório é um processo autoerótico que objetiva a 

obtenção de prazer de uma determinada zona erógena. 

Tempo 1:  A partir da ação do recalcamento, o autoerotismo se funde à 

fantasia. 

Tempo 2: Formação do sintoma.  

 

Freud sustenta que, no tempo 0, a masturbação não está soldada à 

fantasia, sendo, portanto, uma atividade autoerótica. É no tempo 1, após a 

ação do recalcamento, que ocorre a fusão do autoerotismo à fantasia e, no 

tempo 2, se dá a formação do sintoma.  

 Para Freud, sintoma e masturbação são diferentes tipos de respostas 

dadas pelos sujeitos. Logo, o recurso à droga não é visto como um sintoma, e 

sim como um substituto da masturbação. A droga assume, então, a função de 

substituta da masturbação na economia pulsional. Nesse sentido, o vício é 

visto como um substituto direto para o autoerotismo, revelando seu efeito tóxico 

e evidenciando, mais uma vez, a relação direta entre 

autoerotismo/masturbação e recurso à droga. 
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Em Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna (1908/2006) 

Freud aponta para o fato de que o recalcamento das pulsões sexuais está em 

correlação direta com as exigências do laço social, destacando que essas 

exigências da civilização moderna ocasionam sérios prejuízos aos indivíduos. 

Nesse texto, Freud não faz uma menção direta às substâncias psicoativas 

como um recurso para obter maiores estímulos e um refúgio frente às 

mudanças da vida urbana moderna. No entanto, relendo Moral sexual civilizada 

e doença nervosa moderna (1908/2006) à luz das formulações de As fantasias 

histéricas e sua relação com a bissexualidade (1908ª/2006), pode-se interrogar 

se o refúgio em maiores estímulos e prazeres intensos não apontaria para a 

presença do recurso à uma atividade regulada pelo autoerotismo como solução 

para as exigência impostas pela vida moderna.  

 O sofrimento psíquico provêm da intensificação das restrições sexuais 

impostas pela cultura ao indivíduo. Como consequência da supressão das 

pulsões sexuais, surgem os sintomas como uma forma de satisfação 

substitutiva da pulsão sexual que foi recalcada. O recalque se origina a partir 

da internalização dessa moral civilizada e, como mencionado anteriormente, 

não responde com êxito ao que é exigido pelas regras culturais. 

Tomando como referência o que foi exposto no texto de Freud, pode-se 

apontar para o fato de que o sintoma neurótico surge como um recurso 

encontrado pelo sujeito para obter alguma parcela de prazer.  

Nesse sentido, as regras da civilização não bastam para regular o 

funcionamento pulsional. O que de fato acontece é uma falha na regulação das 

pulsões, apontando para o fato de que os ideais culturais não são 

suficientemente reguladores das pulsões. Como os indivíduos não podem 

suportar essa imposição da abstinência sexual procuram por meios 

substitutivos de satisfação sexual, como a masturbação. Assim, a masturbação 

na neurose seria um meio substitutivo de satisfação sexual. 

Com o texto O mal-estar na civilização (1930[1929]/2006) Freud trabalha 

a relação entre a civilização e a economia pulsional e as medidas que o sujeito 

encontra para conviver com o mal-estar imposto pela cultura. É nesse sentido 

que Freud destaca o confronto entre o sujeito e a renúncia da satisfação 

pulsional imposta pela civilização, apontando para o fato de que o homem 

inventa soluções para se proteger da dor de existir inerente ao mal-estar 
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estrutural da civilização e afirma que a civilização é a fonte de desconforto para 

o psiquismo. 

Freud coloca que a cultura é inseparável a um mal-estar que lhe é 

inerente, não há cultura sem mal-estar. Nesse sentido, Freud aponta que 

mediante essa imposição cultural da renúncia pulsional, a frustração que se 

sucede desse impedimento de satisfação das pulsões domina os 

relacionamentos sociais. Ele afirma que a vida apresenta diversas dificuldades, 

decepções e exigências que a cultura nos impõe e aponta cinco saídas 

possíveis ao mal-estar causado pela civilização: o amor, a religião, o delírio, a 

sublimação e os narcóticos, como saídas para atenuar a dor e buscar uma 

aproximação da felicidade. Essas saídas são medidas paliativas que ajudam a 

suportar as dificuldades da vida.  

Para Freud, o recurso à droga como uma resposta ao mal-estar, 

buscando atenuar a dor de existir, é uma saída que tem prós e contras. Apesar 

de causar prazer, ela representa um grande perigo para o desenvolvimento da 

civilização, na medida em que pode levar o sujeito ao afastamento da realidade 

e ao isolamento. 

 

“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 sabe-se 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. 

Sabe-se igualmente que é exatamente essa propriedade dos 

intoxicantes que determina o seu perigo e sua capacidade de causar 

danos. São responsáveis, em certas circunstâncias, pelo desperdício 

de uma grande quota de energia que poderia ser empregada para o 

aperfeiçoamento do destino humano.” (Freud, 1930 [1929]/2006, p. 86). 

 

O texto O Mal-Estar na Civilização-(Freud, 1930[1929]/2006) consolida a 

hipótese de Freud sobre o recurso à droga: ele é uma das possíveis soluções, 

um agente poderoso, capaz de atuar sobre a economia pulsional. Ele localiza a 
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intoxicação como um amortecedor das preocupações e a medida paliativa mais 

eficaz para lidar com a carga de mal-estar oriunda do laço social. 

Lacan recorre à Freud ao momento em que o mesmo localiza a soldadura 

entre autoerotismo e fantasia articulando-o à definição de “falo”, formulada por 

Lacan em O Seminário Livro 23, “o falo é a conjunção do que chamei de esse 

parasita, ou seja, o pedacinho de pau em questão com a função da fala”. Com 

essa definição, Lacan mostra que a inserção do falo depende da relação entre 

o órgão e a palavra. E tomando como referência os três tempos da constituição 

da estrutura psíquica em Freud e relendo-os à luz da definição de falo Lacan 

explicita: 

Tempo 1: Autoerotismo / Pênis-Órgão. 

Tempo 2: Recalcamento /Ação da palavra. 

Tempo 3: Fusão do autoerotismo à fantasia / Inscrição do falo. 

 

De acordo com Henschel de Lima (2014, p. 44): 

“A hipótese de Lacan aprofunda o campo da pesquisa freudiana acerca 

do funcionamento da estrutura subjetiva estendendo-o da fantasia à 

pulsão, afirmando que o recurso à substância permitiria um curto-

circuito do gozo fálico e, consequentemente, uma economia para o 

sujeito dos possíveis impasses referentes à sua eclosão. Sendo assim, 

ao sustentar que o recurso à droga incide no ponto em que ocorre a 

invasão da pulsão no corpo, Lacan aprofunda a elucidação do 

desencadeamento do consumo abusivo de substâncias psicoativas a 

partir do diagnóstico diferencial entre neurose e psicose.” 

 

É em 1975, na Intervenção no Encerramento da Jornada de Cartéis na 

Escola Freudiana de Paris, Lacan retoma a experiência de angústia em Hans 

demonstrando que a formação da fobia é uma tentativa de solução para a 

angústia decorrente da eclosão da pulsão em seu órgão, e distinta do sintoma. 

Lacan ressalta, também, o trabalho psíquico de Hans para lidar com a invasão 

da pulsão em seu órgão e a localiza como a porta de entrada na neurose, 

como o marco a partir do qual se estruturará a fantasia. No quadro desta 

discussão clínica sobre a distinção entre fobia e sintoma, Lacan formula, então, 

a hipótese referente ao estatuto da droga no funcionamento psíquico, 

localizando seu recurso no ponto em que se verifica a ruptura com o falo. Sua 
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hipótese sustenta, então, que na base da fenomenologia do recurso à droga, 

subjaz uma perturbação no funcionamento do falo. Essa hipótese acarreta um 

impasse especial com relação à causalidade diferencial da psicose, pois se 

subjacente ao recurso à droga, Lacan localiza a ruptura com o falo, esse 

recurso é, então, indicativo do processo de foraclusão.  

A tabela 2 foi confeccionada para apresentar, de forma mais clara, as 

fórmulas relativas à casualidade diferencial da neurose e psicose, e também 

elucidar a hipótese lacaniana sobre o recurso a droga. 

Tabela 2. Causalidade Diferencial na Psicose e na Toxicomania 

Caso Standard da metáfora paterna  NP         Phi 

Psicose  NP0          Phi0 

Toxicomania Droga           Phi0 

 

Como sabemos o Lacan formula o conceito do Nome-do-Pai como metáfora 

sobre a pulsão, ou seja, à sobreposição do real pelo simbólico. Sabemos 

também que funcionamento da realidade psíquica se define pela polaridade 

presença-ausência do Nome-do-Pai (NP-NP0) e, por conseguinte, pela 

descontinuidade entre neurose e psicose. Essa polaridade permite pensar que, 

se as formações do inconsciente são o fenômeno mínimo a partir do qual se 

reconhece a ação do recalcamento na estrutura neurótica, os fenômenos 

elementares são os fenômenos mínimos a partir dos quais é possível 

reconhecer os efeitos estruturais da foraclusão do Nome-do-Pai e da 

foraclusão do falo na psicose. Logo, podemos perceber que na primeira linha 

da tabela, se trata de um caso de neurose, onde o NP está operante, por 

conseguinte, o sujeito tem uma ancoragem na lei social. Já na segunda linha, 

nota-se um caso clássico de psicose, onde há, no sujeito, uma invasão 

pulsional decorrente do NP0. Por fim, na ultima linha é ilustrado um caso de 

toxicomania, onde é comum encontramos sujeitos que tiverem o Nome do pai 

operante, ou seja, um pai com função de suporte identificatório (ainda que 

parcialmente), porém em algum momento o droga substitui o lugar do NP para 

dar conta dessa invasão pulsional.   

Com a foraclusão do Nome-do-Pai e a não inscrição do significante fálico o 

sujeito têm como consequência a escassez de recursos simbólicos para tratar 
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o real, tornando se invasivo, logo, a droga se se apresenta como possibilidade 

do tratamento do real. Para Reis (2011, p.6): 

“[...] a droga pode ter para o psicótico a função de 

amarração, ainda que frágil, dos três anéis R, S, I, 

evitando que eles se soltem. Apesar de não ser um nó 

borromeano do tipo clássico – ou seja, a amarração 

que encontramos mais frequentemente na neurose a 

partir do significante Nome-do- Pai –, o objeto-droga 

possibilita uma forma de estabilização através da 

identificação ao significante ‘sou toxicômano’, e 

permite um laço social, ainda que precário, com o 

Outro. E dizemos precário porque deixa o sujeito no 

limite da passagem ao ato na direção do tratamento, e 

também porque é essa identificação com o significante 

toxicômano que deverá ser trabalhada, ou melhor, 

substituída pelo que, do sintoma, poderá servir como 

amarração.” 

 

Vemos, portanto, que os fenômenos clínicos próprios à toxicomania são 

distintos da formação do sintoma nas neuroses ou do quadro dos fenômenos 

elementares na psicose, indicando a possibilidade de um novo direcionamento 

para a pesquisa etiológica.  

Ambas as formulações sobre o recurso à droga abrem para o diálogo 

com o diagnóstico diferencial em psicanálise. Em “A Sexualidade na Etiologia 

das Neuroses” (1898/2006), Freud avança uma investigação sobre a disciplina 

do diagnóstico diferencial e a elaboração da hipótese etiológica dos sintomas 

contemporâneos à sua época – mais especificamente as neuroses atuais e as 

psiconeuroses (histeria e obsessões) – e define o panorama da subjetividade 

de sua época: 

“Seria muito vantajoso se as pessoas doentes tivessem maior certeza 

de que o médico está agora em condições de interpretar suas 

reclamações neuróticas e de inferir delas a etiologia sexual operativa. 

Sem dúvida, isso estimularia tais pessoas a abandonar a guarda de 

seus segredos a partir do momento em que elas se dedicassem a 

buscar ajuda para os sofrimentos.” (Freud, 1898/2006, p. 155) 
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Com a hipótese de Lacan de que subjacente ao recurso à droga há a 

localização da ruptura com o falo, sendo, portanto, indicativo do processo de 

foraclusão -mesmo que sem evidencia de fenômenos elementares típicos da 

psicose- podemos pensar, de acordo com a literatura atual da psicanálise, um 

diagnóstico diferencial para a psicose, analisando essa à luz das formulações 

mais atuais da psicanálise sobre a psicose. 

Diante, então, dessas considerações, ressalto a relevância de se 

pensar, a partir das formulações feitas a cima, sobre o recurso à droga no 

contemporâneo e suas consequências clínicas. 

Para a psicanálise, essas formas de sofrimento contemporâneo 

(toxicomania, anorexia, depressão, cutting) guardam traços em comum, por 

exemplo, experiência de vazio, declínio do sentimento de vida, passagem ao 

ato, formação de uma personalidade na forma do eu sou com redução das 

formações do inconsciente. Essa especificidade estrutural dos sintomas 

contemporâneos (principalmente a redução do sentido inconsciente), impõe 

uma dificuldade especial no que diz respeito à identificação da estrutura 

psíquica do sujeito, logo uma dificuldade na direção de tratamento, fazendo 

com que o sujeito permaneça por muito tempo nas entrevistas preliminares. 

Laurent (2013) localiza a diferença entre os sintomas do tempo de Freud e 

os sintomas contemporâneos, no primeiro caso os sintomas eram expressos 

pelo sentido inconsciente, já no segundo se mostram por meio de uma 

fenomenologia clínica corporal. No caso da toxicomania, podemos citar 

exemplos, tais como: perda dentária, complicações cardiovasculares, anorexia 

química e hiperatividade. 

Vale ressaltar que esses sintomas contemporâneos estão estritamente 

ligados ao declínio do Nome-do-Pai. Para o diagnóstico diferencial em 

psicanálise (neurose e psicose), foi a ação do pai no psiquismo que serviu de 

bússola para guiar a orientação diagnóstica. E como sabemos, a inscrição 

desta ação do pai indicava a normalidade neurótica e seu déficit era índice da 

foraclusão típica das psicoses.  

Segundo Henschel et al (2015, p. 101) percebe-se essa diferenciação nos 

sintomas do tempo de Freud e os sintomas contemporâneos, quando: 

“Ao elaborar o segundo dualismo pulsional, com 

ênfase na definição do conceito de pulsão de morte, 
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Freud (1920 [1976]) avalia que a teoria psicanalítica 

naquele momento tomara um destino diferente 

daquele que se desenhara nos primórdios da 

psicanálise com a decifração do inconsciente pela 

interpretação. É sabido que a clínica de Freud deixava 

de estar totalmente voltada para a direção de 

tratamento da neurose histérica e voltava-se para a 

compulsão à repetição, a reação terapêutica negativa 

e a angústia.”. 

 

Assiste-se, na contemporaneidade, a decadência de grandes referenciais 

que ancoravam o mundo social. A colocação de Lustoza et al (2014, p. 202) 

sobre o corte imposto pela contemporaneidade é muito preciso: “as escolhas 

dos sujeitos eram norteadas pelos sólidos códigos de interpretação ofertados 

pela tradição, pela autoridade ou pela religião, e hoje se observa um 

desmoronamento das balizas que conferiam coesão à sociedade”. Antes a 

moral da sociedade repressiva promovia a interdição do gozo, enquanto hoje, 

onde está proibido proibir, a barreira ao gozo parece ter sido removida, e os 

sujeitos parecem concluir que tudo é permitido. É essa obrigação moral em ter 

que gozar que repercute consequências clínicas, pois se percebe a proliferação 

de patologias em que os atos parecem substituir a palavra.  

Tendo em vista essa argumentação, o presente anteprojeto de pesquisa, 

tem como finalidade aprofundar a investigação do processo psíquico no 

recurso à droga, interrogando as diferenças e correlações entre o pensamento 

de Freud e Lacan. 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo Geral: Investigar os determinantes psíquicos do 

recurso à droga à luz da psicanálise freudiana. 

3.2 Objetivos Específicos: 

1. Definir a hipótese de Freud para a etiologia do desencadeamento do recurso 

à droga. 

2. Definir a hipótese de Lacan para a etiologia do desencadeamento do recurso 

à droga. 
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3. Investigar a consistência da correlação entre o desencadeamento do recurso 

à droga e a psicose. 

 

4. Metodologia  

O presente anteprojeto de mestrado tem por metodologia a pesquisa 

bibliográfica e documental da literatura psicanalítica sobre o tema da 

toxicomania e dos sintomas contemporâneos, disponíveis em livros e artigos 

científicos. Destaca-se, aqui, a inserção das referências de Freud e Lacan por 

considerar serem referências clássicas e fundamentais para o entendimento do 

recurso à droga na psicanálise.  
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