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1.0 - INTRODUÇÃO 

 

      O trabalho tem por intuito realizar um estudo acerca da função exercida pela 

droga na vida do sujeito, respaldando-se nos estudos psicanalíticos, que fazem 

um paralelo a respeito da constante tentativa do homem de tamponar a falta e, 

por conseguinte evitar o sofrimento proveniente da cultura em que o mesmo é 

inserido.  
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2.0-  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

      Não é de hoje que as drogas estão presentes na sociedade, e nem muito 

menos, que grandes números de sujeitos se utilizam delas. Desde muito tempo, 

a mesma tem se mostrado presente na vida do ser humano. Exercendo 

diferentes funções nos mais variados contextos e culturas. 

      Nunes e Jólluskin (2007) Asseveram que o consumo de substâncias sempre 

existiu. No entanto, consumidas para diferentes fins, tais como o contato com 

entidades divinas, fontes de prazer, relaxantes, euforizantes, efeitos 

desinibidores, ou seja, diferentes características que acompanharam o homem 

durante toda a história.  

      Contudo, na atualidade tem representado uma preocupação constante da 

saúde pública devido ao seu exagerado uso, e os malefícios que essa busca 

desenfreada, pode provocar na sociedade e ao próprio sujeito. Visto isto, 

diversas medidas tentam ser criada, inclusive, a proibição de algumas drogas e 

legitimação de outras. 

      Porém, no ano de 1930, Sigmund Freud já havia pensando sobre a cultura e 

a relação que o homem estabelece com ela. Em seu texto “Psicologia de grupos 

e análise do Ego” (1921/ 1996), conclui que o homem para viver em sociedade 

precisa fazer uma renúncia pulsional em prol do grupo, substituindo suas pulsões 

pela segurança que somente o Outro pode garantir através da ordem simbólica. 

      Freud defende que o homem é um ser pulsional, marcado pela busca a 

satisfação. Dessa forma, acreditava ser impossível, entre as demandas 

pulsionais e a civilização, ocorrer uma concordância. Quanto a isto, Freud 

exprime uma opinião negativa no que diz respeito à Modernidade. Pois a mesma 

tenta a todo custo tamponar uma falta, que é estrutural, que busca um prazer 

imediato não tolerando a insatisfação. 

      Teria a droga alguma relação com este mal estar proveniente da inserção do 

sujeito na cultura? Que associação à droga poderia estabelecer com o sujeito 

contemporâneo? Quanto a estas questões, Freud já trazia suas contribuições. 
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      Segundo Freud em seu texto “O Mal estar na civilização” (1930[1029] / 1996)) 

a vida árdua é repleta de decepções, sofrimentos e tarefas impossíveis. Existindo 

três medidas para lhe dar com isto, seriam elas derivativos poderosos, 

satisfações substitutas, e substâncias tóxicas. Sendo o princípio do prazer o que 

decide o sentido da vida.  

      Assim, a felicidade equivale a uma satisfação, mesmo que repentina devido 

à pressão do mundo externo, que transforma o princípio do prazer em princípio 

de realidade. Não obstante, para Freud os métodos mais interessantes de evitar 

o sofrimento são os que influenciam o próprio organismo. Uma vez que todo 

sofrimento é uma sensação e só sentimos mediante a regulação do organismo. 

      Entrando em evidência a intoxicação, visto que, é de potencial eficácia neste 

assunto. Todavia, existem outros modos de afastar o sofrimento, no entanto, 

nenhuma fonte substituta pode fazer isto com garantias. 

      Em consonância ao que Freud defende a respeito do mal estar proveniente 

da civilização, que seria a fonte primária de desprazer gerado no homem, no 

seminário 17 O avesso da Psicanálise (1969- 1970/ 1992) Lacan irá defender 

que a linguagem é o meio pelo qual os laços sociais se estabelecem, 

proporcionando a criação de uma civilização. Institui uma analogia entre o 

discurso e a cultura, onde defende ser ele fundamental para a formação do laço 

social. Lacan da importância à linguística e garante que a fala faz do homem um 

ser incompleto porque nem tudo pode ser dito por meio dela, a sempre algo que 

sobra, que falta levando o sujeito à condição de falta a ser. A castração, que está 

presente no homem, desde a partilha dos sexos. 

       Portanto, para que um laço social se estabeleça é preciso que ocorra um 

ajustamento da pulsão, que irá implicar na privação de um gozo originário da 

pulsão de morte, termo criado por Freud para designar a energia que impulsiona 

o sujeito na busca por satisfação. Desse modo o discurso representaria uma 

demanda, uma tentativa de alcançar este gozo perdido, ou seja, de ter acesso a 

uma satisfação do qual o sujeito abdicou em função das exigências da vida em 

sociedade. Somente assim, a Lei e o desejo se encontram, a partir da falta do 

objeto desde sempre perdido, das Ding. 
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      Ainda no mesmo seminário Lacan organiza os laços sociais por meio de 

quatro discursos que seriam eles: o discurso do Mestre, do Universitário, da 

Histérica e do Analista. Que estão representados na figura abaixo: 

 

      Para Quinet (2005) o mal-estar da civilização representa na verdade o mal- 

estar dos laços sociais estabelecendo as quatro formas das pessoas se 

relacionarem entre si, que seriam: governar, educar, psicanalisar e fazer desejar. 

      O discurso do mestre seria aquele o qual todos os discursos se derivariam, 

do universitário aquele que representa o saber em sua totalidade, o discurso do 

analista, aquele que permite ao analisando produzir um saber sobre sua 

verdade, e o discurso da histérica se identificaria pela convocação de um mestre 

para a produção de um saber capaz de lhe responder e solucionar a sua falta. 

Ambos de significativa importância para a constituição social e o 

estabelecimento da cultura. 

      Como defende Bastos e Ferreira (2012) que ao falar dos problemas da 

atualidade no que diz respeito à toxicomania, não existem possibilidades de não 

se esbarrar nos discursos, uma vez que os sujeitos estariam inseridos nos laços 

sociais e os mesmos laços também estariam aliados à concepção de tratamento, 

precisamente, ao discurso capitalista. 
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      É possível observar um momento de grande alienação, em que o discurso 

do mestre, ganha a roupagem do discurso capitalista, no qual não se faz laço 

social. O discurso capitalista é quem dá as coordenadas a serem efetuadas pelos 

sujeitos Contemporâneos. É ele quem apresenta a melhor maneira de se vestir, 

as melhores ações a ser realizada, o que ter, o que comer, o que comprar, como 

tratar. 

      Assiste-se a “sociedade do espetáculo” que como interpreta Moraes (2006) 

a partir do teórico francês Guy Debort, criador do termo, representa a sociedade 

do consumo e os espetáculos os eventos marcantes que definem uma era. 

Quanto a isto afirma “a sociedade espetacular, espalha seus bens 

principalmente através de mecanismos culturais de lazer e consumo, serviços e 

entretenimentos, governados pelos ditames da publicidade e de uma cultura 

mercantilizada.” (Sociedade Midiatizada, 2006, pág. 123). 

       Em um tempo em que para existir, é preciso antes de tudo ser visto, o 

homem tenta a todo custo aparecer, seja por meio de redes sociais, aderindo 

aos últimos lançamentos tecnológicos, tendências de modas, enfim, adota 

diferentes objetos. Práticas oriundas de uma lei que prega que tudo pode ser 

alcançado, levando o sujeito à intolerância ao estar frente à falta, ao limite, e ao 

vazio. 

      Passando deste modo, a lançar mão de objetos substituíveis que se tornam 

os centros absolutos de suas vidas sociais e fontes de prazer. No entanto, 

representam prazeres de breve duração, levando o sujeito às tentativas de novos 

modos para alcança-los. O que resulta em um círculo vicioso que eleva ao nível 

máximo a necessidade pelo consumo exacerbado, que nada mais é, do que uma 

tentativa de não se ver na castração. 

      Como se o sujeito contemporâneo não pudesse sofrer, em busca de um gozo 

imediato, ele varia na escolha de objetos para impedir seu sofrimento. Ele se 

droga, ele se vende, ele busca uma religião que amenizará seu desamparo, ele 

busca uma terapia mais curta porque suas questões devem ser resolvidas logo. 

O sujeito contemporâneo vive angustiado, ansioso, preocupado. Pois acredita 

que um sofrimento precisa logo ser superado, no entanto, sem a possibilidade 
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de elaboração de seu luto, ele continua buscando no consumo tamponar a sua 

falta. 

      Assim, a contemporânea sociedade que por meio do consumismo busca 

alcançar um ideal de vida que satisfaça suas mais internas necessidades é 

marcada por uma anulação de sua própria subjetividade. Diante disto, os 

impasses observados na sociedade moderna são facilmente identificáveis ao 

conceito criado por Freud. Visto que, o modelo das organizações sociais 

contemporânea, é determinado pelo excesso, e por uma idealização que de fato 

atinge o coletivo. 

      Como mudar o cenário que atualmente presenciamos em nossa sociedade? 

Como lhe dar com os empasses gerados pelo uso excessivos das drogas? É 

preciso pensar no sujeito, ouvir o sujeito, trabalhar suas angustias, entendendo 

como Freud que não existe uma regra de ouro para felicidade que se aplique a 

todos, mas que é preciso descobrir por si mesmo de que modo ele pode ser 

salvo. É preciso repensar o tratamento oferecido aos usuários dos serviços, de 

modo que a subjetividade de cada um possa ser respeitada. 
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3.0-  CONCLUSÃO 

 

       Podemos concluir, portanto, que em muitos casos o uso de drogas pode ter 

relação com diferentes aspectos, entre eles destacamos a prática adotada por 

diferentes sujeitos como uma forma de lhe dar com a castração, com o mal estar 

frente ao vazio, e até mesmo as exigências da vida em sociedade. Enfatizamos 

a importância de se oferecer uma escuta ao sujeito, de modo com que sua 

história e singularidade não venham se perder frente ao discurso capitalista. 
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