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Por que as pessoas usam cada 

vez mais drogas? 



Seattle, Washington  

http://www.google.com.br/imgres?imgrefurl=http://www.widewallpapers.us/architecture/103/seattle-washington-

skyscrapers&tbnid=dO3nBhJ2m0Eb3M:&docid=wcMYQh9Rug193M&h=450&w=600 



• Theodore - um solitário 
que escreve 
profissionalmente 
cartões para os outros, 
acaba de comprar um 
novo sistema operacional 
para seu computador. 
Apaixona-se pela voz 
deste programa, dando 
início a uma relação 
amorosa. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-206799/ 



• Martin está sozinho, 
passa por um momento 
de depressão e não se 
conforma com a maneira 
com a cidade de Buenos 
Aires cresceu e foi 
construída. Web 
designer, meio neurótico, 
pouco sai e fica grande 
parte do tempo no 
computador. É através da 
internet que conhece 
Mariana, sua vizinha 
também solitária e 
desiludida com a vida 
moderna numa grande 
cidade. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-112440/ 





Solidão 



Agência RBS – Por que procurar esposa por anuncio 
em Santa Catarina? 
 
Silvio – Essa região tem mulheres 
interessantes, de família.  
Sou descendente de italiano e francês, 
gosto de mulher educada, gentil. 
Em cidades como Blumenau, Brusque 
e Jaraguá do Sul não tem muita 
“galinhagem”. 

Agência RBS – Que resposta 
você espera? 

 
Silvio – A minha esperança é 

que apareça alguém entre hoje, 
amanhã ou depois. Senão, vou descartar 

essa possibilidade, continuar a busca normal. 
Se não surgir em três ou quatro 

dias vou abortar, porque daí 
passa o impacto, né? 

 





Consumo 
Superficialidade 

Alienação 
Rapidez 



  Já foi dito que o spiritus movens da atividade 
consumista não é mais o conjunto mensurável de necessidades 
articuladas, mas sim o desejo — entidade muito mais volátil e 
efêmera, evasiva e caprichosa, e essencialmente não-referencial que 
as “necessidades”, um motivo autogerado e autopropelido que não 
precisa de outra justificativa [...] 

Bauman, Modernidade Líquida, Zahar 2000/2011 

Consumo 



T.H. Huxley - Biólogo evolucionista do século 19 

 

Teorema do Macaco Infinito 

 

 “Se você fornecer a infinitos macacos infinitas máquinas de 
escrever, algum macaco em algum lugar irá criar uma obra-prima – uma 
peça de Shakespeare, um diálogo Platônico ou tratado econômico de 
Adam Smith”. 

Superficialidade 



Alienação 

 Todos estavam simultaneamente “broadcasting 
themselves”, mas ninguém estava ouvindo.  

 Desta anarquia, ficou claro que o que estava 
governando os macacos infinitos digitando na internet era a 
lei do Darwinismo digital – a sobrevivência do que fala mais 
alto e demonstra mais opinião.   

Keen, The cult of the amateur, Doubleday, 2007 

Não obrigatoriamente estando certo... 



“Floresta digital  
da mediocridade” 

• Nos dias atuais, os garotos não conseguem diferenciar notícias críveis 
fornecidas por jornalistas profissionais do que eles leem num blog. 
Para estes utópicos da Geração Y, cada post é apenas a versão de 
outra pessoa sobre a verdade.  

• [...] o que a revolução Web realmente está fornecendo são 
observações superficiais do mundo à nossa volta ao invés do que uma 
análise profunda  - uma opinião esganiçada ao invés de um 
julgamento consciencioso.  

Keen, 2007 



Sim, mas... 
O que isso tem a ver com 

drogas? 



Consumo 
Superficialidade 

Alienação 
Rapidez 
Solidão 



Rapidez e recompensa 



Rapidez e recompensa 
na prática clínica 

• Drogas aliviam a incapacidade de pensar 

– Preenchem o espaço vazio com rapidez 

• Propiciam sensações: 

– “conteúdo” e “pertenência” 

• Impedem/inibem o ato de simbolizar 

• Permitem não planejar a longo prazo 

• Favorecem a repetição de seu próprio uso 



Pobreza de espirito e  
pouca criatividade 

• "Quero encontrar alguém - não importa quem”  

• “Hoje é meu aniversário” 

– 250 abraços no Face 

 



Consumo 
Superficialidade 

Alienação 
Rapidez 
Solidão 



Drogas como solução 

• “Abuso e dependência de substâncias: 
intimamente ligados às tentativas do 
indivíduo de lidar (“cope”) com o seu 
mundo extra- e intra-psíquico” 

• Tentativa de balancear funções 
desorganizadas do ego através da vivência 
do efeito psicoativo da droga 

Murphy & Khantzian, 1995 



Objetivo final do uso de drogas, do 
ponto de vista de Khantzian 

Droga 
Bem-estar 

psicológico 

Evitação do  

desconforto 

Efeito positivo da SPA 



Catálogo de sensações simples 

Consumo 
Superficialidade 

Alienação 
Rapidez 



 

 

 

 
 
 

Nome: Lucelia 
 

Apelidos: Lu, Lu Rohr, Luzinha... 
 

Idade: 29 
 

Niver: 03/03 
 

Cidade: Rio de Janeiro 
 

Eu amo: Meu marido Márcio 
 

Uma frase: Deus é tudo pra mim! 
 
 

*** Meu Neopet *** 

 
                         

            

                               

       

                 

                   
17:00:09  

 

 Segunda-feira, Julho 24, 2006 

 

 

 
Apareci  
Coitado do meu cantinho, completamente abandonado...  
Mas como quem é vivo sempre aparece, olha eu aqui... rapidinho, mas passando pra dizer que estou viva viu/  
Muito trabalho, muita correria, muitas festinhas...  
Beijocas e voltom em breve!  
Lu :)  
 

 

 

::Palavras da                                                             :: 11:22 PM ::  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                        

 

 

http://www.neopets.com/refer.phtml?username=lurohr
http://www.neopets.com/refer.phtml?username=lurohr
http://www.tigerkatze.de/
http://www.neopets.com/refer.phtml?username=lurohr
http://www.neopets.com/refer.phtml?username=lurohr
http://www.tigerkatze.de/
http://www.fotolog.net/lekas
http://www.fotolog.net/lurohr
http://www.fotolog.net/tekatekita
http://www.fotolog.net/mayfilhota
http://www.anjoeflor.blogger.com.br/
http://www.lelekablog.blogger.com.br/
http://groups.msn.com/comunidadeblogueira
http://photobucket.com/
http://photobucket.com/




Drogas oferecem  
o que o usuário quer 

• Quinta, 20/06/2013, 18:50 

– Radio FM: protestos, manifestações, 
vandalismo, opiniões, dissonância, crítica 

• Quinta, 20/06/2013, 19:01 

– Hora do Brasil (1935) 
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