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Introdução: Esta pesquisa tem por objetivo investigar o caminho de afirmação do
sujeito via uso de substâncias psicoativas (SPA), de forma a compreender como os
laços com as drogas são estabelecidos. A investigação propõe como método de
pesquisa em psicanálise a construção do caso clínico para se pensar uma lógica de
trabalho embargada através da singularidade do sujeito, não limitado a um saber já
constituído acerca do sujeito  considerando outros discursos que se atem a tal
delineamento, como o científico, o religioso, para citar alguns, mas, voltado a um saber
insabido, ou seja, que será construído junto ao sujeito, real detentor do conhecimento
de si. O que se privilegia é o saber do paciente, é a construção do próprio sujeito
tomando como ponto de partida sua singularidade. Esta construção se faz através do
recolhimento das passagens subjetivas que possibilitem mostrar a relação que o sujeito
faz com o Outro (objeto-droga) e, a partir daí, o pesquisador deve estar pronto para
escutar a palavra do sujeito quando esta vier, objetivando proporcionar um
deslocamento do sujeito dentro do discurso a fim de que ele se implique na relação
com o Outro (objeto-droga) e em seu modo de gozo, para que haja a possibilidade de
alguma mudança subjetiva.  Objetivo: Investigar através do método de construção do
caso clínico o que faz o sujeito aparecer e sua forma de vinculação com o objeto droga.
 Conclusão: Conclui-se que a partir daquilo que o sujeito fala, constrói-se o caso
clínico onde dentro  deste, o sujeito pode se implicar na sua relação com o objeto e na
forma de gozo possibilitando  a partir daí alguma mudança subjetiva. 
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