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Tudo se passa, em nosso estado de civilização industrial, como se, 

tendo inventado alguma substância, inventassem, conforme suas 

propriedades, uma doença que ela curasse, uma sede que ela pu-

desse aplacar, uma dor que ela abolisse. Inoculam-nos, portanto, 

gostos e desejos que não têm raízes em nossa vida fisiológica 

profunda, mas que resultam de excitações psíquicas ou sensoriais 

deliberadamente infligidas. O homem moderno se embriaga de 

dissipação.

O parágrafo acima, escrito pelo poeta francês Valéry ainda em 

1935, resume belissimamente este movimento de busca do prazer 

e/ou evitação do sofrimento, que parece hoje acentuado. Sempre 

traduzidas e exploradas por diferentes campos tecnológicos, as 

novas utopias permitem aos cidadãos  sonharem com o preenchi-

mento de suas, cada vez mais exigentes, demandas. Dos bens de 

consumo à estética, dos esportes à política, nossa sociabilidade 

está fortemente marcada pela dissipação acima de tudo.

Neste contexto, a produção, a circulação e o consumo de subs-

tâncias psicoativas têm merecido destaque na mídia, em especial 

pela violência associada às chamadas drogas ilícitas. Todavia, 

costuma ser esquecido que o uso de drogas — ou melhor dito, de 

substâncias psicoativas —, sempre se associou a diferentes ritos 

culturais, que incluem desde comportamentos vinculados aos 

prazeres físicos e eróticos até práticas mais típica e caracteristi-

camente religiosas.

Em especial nas últimas décadas, a crescente oferta de psicoati-

vos se associou a processos sociais de natureza diversa, dentre os 

quais os movimentos migratórios e a urbanização acelerada, os 

movimentos hippie e yuppie e, mais recentemente, o hedonismo 

de mercado, tal como observado entre frequentadores das raves. 

Contudo, drogas não são apenas substâncias psicoativas de uso 

ilícito: nosso insuspeito cafezinho já foi proibido em alguns países 

e as substâncias de prescrição médica, como tranquilizantes e 

anfetaminas (inibidores do apetite) e certos analgésicos também 

podem levar a uma Síndrome de Dependência.

Se o beber pesado e o uso de drogas ilícitas constituem uma 

parte mais visível da cultura de nossos dias, os possíveis abusos 

também estão presentes na prescrição e utilização dos psicofár-

macos — mediadas pela pressão da demanda, frequentemente 

comprometida pelo viés de interesses inconfessos. Ainda que a 

ciência possa ser vivida, ou vendida, como qualquer outra mer-

cadoria à disposição do mercado, parece razoável supor que sua 

aplicação à saúde humana deveria associar-se a um conhecimen-

to eticamente bem fundamentado e metodologicamente bem 

produzido. No entanto, a racionalidade e a moralidade dominan-

tes parecem conduzir a uma atualizada versão do “Pai Nosso”: 

dai-nos hoje o Diazepan nosso de cada dia!

Um evidente contraponto ao hedonismo culturalmente dominan-

te foi expresso pela personagem Lóri, de Clarice Lispecto, em 

“Livro dos Prazeres: Uma Aprendizagem”:

Lóri achava que estava certo o estado de gra-

ça não nos ser dado frequentemente. Se fosse, 

(...) perderíamos a linguagem em comum.

(...) E se aparecesse mais amiúdo Lóri tinha certeza de que 

abusaria: passaria a querer viver permanentemente em graça. 

E isto representaria uma fuga imperdoável ao destino humano, 

que era feito de luta e sofrimento e perplexidade e alegrias.
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