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Introdução: Este artigo foi produzido a partir da pesquisa “Dependência Química e a
Aparição do sujeito”, desenvolvida através do Programa de Iniciação Científica do
Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. Foi financiada pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). O sujeito foi tomado
como o centro de direção de interesse nesse trabalho que pretende analisar e discutir a
questão da drogadicção através da Análise do Discurso de entrevista feita com uma
usuária de drogas.   Objetivo: observar o posicionamento do sujeito em seu discurso,
considerando sua alienação a seus significantes-mestres, relacionados ao uso abusivo
de álcool e/ou outras drogas; a relação que tal sujeito estabelece, faz uso ou significa
com a droga;   Metodologia: Para a realização da pesquisa, utilizamos do método
qualitativo para a coleta e análise de dados em psicanálise . Tal coleta foi realizada em
uma Comunidade Terapêutica que atende mulheres, maiores de 18 anos, em
tratamento pelo uso abusivo de Substâncias Psicoativas.
Para tanto, a Psicanálise foi escolhida como fundamentação teórica, bem como,
método de investigação, e a Análise do Discurso como instrumento de sua ação para a
análise do enunciado  da entrevista de base, como forma de localizar o sujeito do
inconsciente, - objeto de nosso estudo   Resultados: O histórico do pathos é
referendado ao histórico familiar, onde tem suas bases de geração e sustento. Os
sujeitos, sujeitos a uma dinâmica familiar tóxica, via de condução do que, Kalina e
Kovadloff (1983), chamam de “hábitos tóxicos” (p. 19), elegem aqueles que, mais
tarde se constituirão os significantes-mestres na vida e, sobremodo, na “conduta
tóxica” (p. 22) de Maria. 
O exemplo disso tem-se o significante-mestre “cachaceira”, anunciado por sua mãe ao
qual se aliena. Este último, como exemplo, dentre outros significantes, envoltos em
uma cadeia de invenções que são tomadas e canalizadas a uma saída para o mal-estar,
que em seu caso a do uso abusivo de SPA, postergam o sujeito de enfrentar aquilo que
um dia lhe fez mal e, com o que a si faz mal. Assim como Freud (1930[1929] traz a
afirmativa de que o uso de alguns veículos para essa saída devemos não só uma
produção imediata de prazer, mas algo muito desejado que é a independência do
mundo externo, pois através deles é possível afastar-se da pressão da realidade e
refugiar-se num mundo próprio. E essa propriedade dos intoxicantes que determina o
seu perigo e a sua capacidade de causar danos.
 Conclusão: Concluímos que a relação estabelecida e significada pelo sujeito com a
droga é no sentido de buscar para si uma saída para a dor em existir. Ele busca
neutralizar essa dor, tornar-se insensível a ela. A droga se torna uma parceira. 
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