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RESUMO 

 

O presente artigo pretende, a partir de um embasamento psicanalítico, discutir a questão da 

adicção. A psicanálise tem um olhar iminente para a constituição da subjetividade. Assim, para 

pensar em sujeito para psicanálise, implica mencionar o sujeito do desejo. A adicção é um estado 

no qual o indivíduo desenvolve uma dependência biopsicossocial. Neste sentido, na adicção a 

pessoa apresenta obsessão, vício, compulsão e perda de controle em relação a algum tipo de objeto. 

Dessa forma,  no processo de adicção proporciona-se que o indivíduo se torne passivo. A adicção 

leva o sujeito à condição de escravo, dominando a sua condição de sujeito do desejo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A adicção está ligada a diversos vícios compulsivos: internet, drogas, comida, jogos, dentre 

outros. Postigo (2010) considera que constituição da subjetividade possui enlaçamento com a 

cultura. Atualmente, o sujeito encontra-se desamparado. Na contemporaneidade, as práticas da 

sociedade se encontram ancoradas em diversas facetas, a saber: a cultura do narcisismo, 

exacerbação da valorização da imagem, propagação do individualismo, especulação da vida e 

cultura do narcisismo. 

A nosso ver, estamos imersos em uma cultura hedonista e imediatista. Lasch (1983) assevera 

que essa cultura que prega o consumo, a efemeridade dos objetos e o hedonismo, todo e qualquer 

objeto torna-se extremamente desejado e rapidamente torna-se obsoleto e descartável. 

Paralelamente, Débord (1997), destaca que é uma sociedade do espetáculo, pois valoriza a imagem 

e a aparência, se configurando em uma sociedade que enseja a transformação do sujeito e de suas 

relações em objetos.  

De toda forma, Debord (1997) nomeia o espetáculo como sendo representado pelo imaginário 

nessa sociedade, que precisa estar a todo o tempo simulando, porque prefere“a imagem à coisa, a 

cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser...” (DEBORD, 1997, p. 13). Os 

cidadãos são facilmente dominados pelo espetáculo. Sem dúvida, viver em um mundo de emoção, 

alegria e diversão é muito satisfatório, o que não se sabe é que esse mundo é pura irrealidade que 

sustenta a sociedade dominante com base na produção e no consumismo. Completando tais 

afirmações, Bauman (2008) concebe a ideia de que vivemos hoje numa sociedade dos 

consumidores, onde os indivíduos são transformados em mercadorias, devendo-se consumir 

constantemente.  

Dessa forma, percebe-se que o homem na atualidade, vive só, em um completo desamparo e 

mal-estar. A busca pelo prazer a qualquer custo, não é apenas para satisfação ou para se tornar algo 

adquirido, mas sim porque através dele é possível aplacar a angústia. “A promessa de prazer 

absoluto e evitação do mal-estar fazem a droga o mais poderoso dos objetos de consumo e 

denunciam o transbordamento da voraz oralidade na relação com os diversos objetos”  (Brecha, 

Lopez, Postigo; s/n). 

A propósito, vivemos em uma sociedade onde prevalece a dramatização da própria vida. 

Nesta vida espetacular, tudo é representado; a imagem que se passa para as outras pessoas é tudo, 

mesmo que não seja tudo aquilo que é apresentado. Neste caso, afirma Debord (1997, p. 13): “tudo 

o que era vivido diretamente tornou-se uma representação”. A vida passa com rapidez e evapora-

se na fumaça da representação.  
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O que nos permite dizer que, as pessoas vagueiam sem direção nesta sociedade do espetáculo, 

o importante é parecer fascinante, obter a contemplação. Esta é a expectativa do espetáculo: ter um 

discurso ficcional, demonstrando algo que as pessoas não são e que apenas aparentam ser. De outra 

forma, diríamos que o sujeito nessa sociedade do espetáculo é transformado em um objeto de 

natureza descartável, ele perde totalmente a sua interioridade, vivendo mascarado dentro do 

espetáculo. 

Assim, este trabalho se justifica, pois na atual cultura não há lugar para a falta, logo não se 

admite mais o sofrimento ou desespero. Estamos mergulhados em uma na cultura que faz qualquer 

coisa para se evitar a dor, inclusive apostar na medicina e na indústria de drogas legais como 

soluções imediatas e alívio do sofrimento. Portanto, concordamos com Bauman (2007),  pois a 

contemporaneidade é um ambiente líquido-moderno, devido à predominância do enfraquecimento 

dos vínculos humanos e a grande ênfase na individualização. 

 

2. METODOLOGIA. 

 

Neste trabalho, apresentamos a adicção como sendo designada para o vício e compulsão, no 

qual o sujeito não consegue escapar, apoiamos na psicanálise para dar cientificidade ao artigo. A 

presente pesquisa foi realizada através de um estudo de origem qualitativa e exploratória, no qual 

este ultimo caracteriza-se por realizar descrições precisas da situação estudada (CERVO, 

BERVIAN e SILVA, 2007). Como parte da pesquisa qualitativa foi utilizada também a pesquisa 

bibliográfica no qual serviu para explicar e explorar ideias, conceitos e definições dos autores, que 

são importantes para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

3. A ADICÇÃO E A SUA RELAÇÃO COM PATHOS 

 

De acordo com Postigo (2010, p. 25), “a escravidão, a dependência, a submissão, a repetida 

e compulsiva busca ao objeto apresentam-se como os principais elementos no quadro da adicção”. 

Neste sentido, a pessoa, na adicção desenvolve: obsessão, compulsão e perda de controle em 

relação a algum tipo de objeto. Dessa forma, adicção significa qualquer dependência psicológica 

ou compulsão a coisas, do tipo jogo, como por exemplo, o bingo, o pôquer, etc. A adicção também 

se refere à comida, ao sexo, a pornografia, a computadores, a internet, vídeo games, exercício, 

trabalho, TV, compras e etc. Neste contexto, Pirlot, (2014) menciona que o termo adicção é amplo, 

e o conceitua: 
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O termo “adicção” abrange as condutas de toxicomania, de alcoolismo e todas as demais 

que acarretam dependência, com ou sem substância tóxica. Pode-se ser adicto de alimentos 

(bulimia) ou da “ausência de alimento” (anorexia), do suicídio, de aquisições patológicas 

de tóxicos (álcool, tabaco, haxixe, heroína, morfina, cocaína, ecstasy, crack, psilocibina), 

de psicotrópicos, de jogos,  – aí compreendidos de vídeo e computador – de medicamentos 

– sobretudo os psicotrópicos de sexo, de trabalho, de atos criminosos, adictos de 

sacrifícios e de cortes dolorosos, de relações amorosas (PILORT, 2014, p. 14 e 15). 

 

 O vício tira a capacidade de escolha do sujeito, além de dominar a quantidade de uso e 

frequência.  O indivíduo se torna passivo no processo de adicção, gerando uma fuga da realidade. 

Com relação a adicção possui com pathos, é possível citar que: 

 

Além de sofrimento, de pathos deriva-se também as palavras “paixão” e “passividade”. 

Assim, a Psicopatologia Fundamental esta interessada num sujeito trágico que e 

constituído e coincide com o pathos, o sofrimento, a paixão, a passividade. Este sujeito, 

que não e nem racional nem agente e senhor de suas ações, encontra sua mais sublime 

representação na tragédia grega. O que se figura na tragédia e pathos, sofrimento, paixão, 

passividade que, no sentido clássico, quer dizer tudo o que se faz ou que acontece de novo, 

do ponto de vista daquele ao qual acontece. Nesse sentido, quando pathos acontece, algo 

da ordem do excesso, da desmesura se põe em marcha sem que o eu possa se assenhorear 

desse acontecimento, a não ser como paciente, como ator (BERLINCK, 2000, p. 18). 

 

Podemos dizer que, o sujeito adicto é um “escravo por dívida”. Fato que se explica devido a  

adicção ser um termo de origem romana. Nesta época o homem que não tinha condições de pagar 

uma dívida, torna-se escravo de seu devedor (GURFINKEL, 2011). Adicção, significa: 

‘“escravização por determinação legal como última forma de pagamento de dívidas”, de 

“aprisionamento a que se é obrigado para saldar uma dívida”’ (STACECHEN; BENTO, 2008, 

p.430). Para compreender melhor essa questão, mencionamos Gurfinkel ( 2011): 

 

A raiz etimológica da palavra nos ajuda a compreender esse aspecto da adicção: o adictu 

era, na Roma antiga, a pessoa que, incapaz de saldar uma dívida, tornava-se escrava do 

credor, como forma de pagamento. Em outros termos, trata-se da antiga lenda do 

indivíduo que vendeu sua alma ao diabo, e ficou então aprisionado e refém de seu 

salvador/ algoz. Esta característica da adicção implica uma importante inversão da 

relação sujeito-objeto, nos seguintes termos: aquele que era o sujeito que, no exercício de 

sua liberdade, escolhia usar o objeto segundo sua vontade e a serviço de seu desejo, se 

torna ele mesmo objeto de seu objeto, que ganha, por sua vez, o estatuto de dono e senhor 

da situação (p. 47 e 48). 
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Na concepção da CID- 10 apresenta a seguinte definição para a adicção: 

 

Um conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos, no qual o uso de 

uma substância ou uma classe de substancias alcança uma prioridade muito maior para 

um determinado individuo que outros comportamentos que antes tinham maior valor. 

Uma característica descritiva central da síndrome de dependência e o desejo de consumir 

drogas psicoativas (as quais podem ou não ter sido medicamente prescritas), álcool e 

tabaco (CID-10, p. 74). 

 

“A sensação de culpabilidade interior que o alimenta cresce até o momento em que uma falta 

provoca pânico, a partir do momento em que ele sentir falta de uma antiga dependência de escravo” 

(PILORT, 2014, p. 19). Nessa perspectiva, na adicção o sujeito torna-se escravo de seus vícios, 

compulsões e paixões. A necessidade do adicto é buscar constantemente uma rápida recompensa 

e um prazer imediato. Dessa forma, em se tratando de adicção, para o sujeito não é possível esperar 

(PILORT, 2014). O objeto, nas adicções é excessivamente insistente e persistente (Postigo, 2010). 

De acordo com Bidaud (1998, p. 59) “o objeto passional é ao mesmo tempo possuidor e possuído, 

ele é tão ‘necessário’ quanto aquele da necessidade”. Postigo (2010) retrata a adicção como uma 

paixão silenciosa e mortífera, capaz de tornar tóxica gerando uma relação de dependência 

arrebatadora e absoluta. Contudo, a adicção é capaz de aprisionar o sujeito dominando e 

aniquilando sua condição de sujeito do desejo.  

 

3.1 Contribuições da psicanálise sobre a adicção 

 

Na sociedade, as coisas nem sempre vão em direção ao prazer. Conforme a argumentação de 

Freud ([1930/1929] / 1996) em sua obra intitulada O mal estar na civilização, é destacado que à 

existência humana é excessivamente árdua, pois nos entrega a diversos sofrimentos e decepções. 

Consequentemente, existem medidas paliativas que são determinadas qualidades que podem 

diminuir o sofrimento humano. A primeira é tirar proveito o máximo da desgraça humana, a outra 

seria aproveitar satisfações substitutivas. E por último, as substâncias tóxicas. 

Nas palavras de Freud ([1930/1929] / 1996, p.86) “substâncias estranhas, as quais, quando 

presentes no sangue ou nos tecidos, provocam em nós, diretamente, sensações prazerosas, 

alterando, também, as condições que dirigem nossa sensibilidade, que nos tornamos incapazes de 

receber impulsos desagradáveis”. 
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Atualmente, grandes conflitos psíquicos são gerados, pois a auto-exaltação da 

individualidade faz com que não se invista em trocas humanas e nem e laços de solidariedade, o 

que produz um grande mal-estar (BIRMAN, 2001). O mal-estar é uma categoria existencial trata-

se da nossa condição no mundo. O mal-estar é tudo aquilo que é insuportável, dessa forma 

impossível de nomear, de descrever e de significar. Nesse ínterim, para enfrentar o mal-estar dentro 

de uma comunidade social, a adicção traz a verdadeira fuga da realidade.  

Todavia, o sujeito adicto procura uma recompensa e um alívio das situações. Por outras 

palavras, na adicção a pessoa tem dificuldade de controlar o seu comportamento. Conforme a 

argumentação de McDougall (1997), a adicção menciona-se a um estado de escravidão. A adicção 

pode estar ligada a incapacidade do sujeito de simbolizar uma perda, uma falta, processo de luto e 

problemas subjetivos. 

Os comportamentos adictos é uma tentativa de aliviar a psique (PILOT, 2014). Neste caso, 

verifica-se que a pessoa geralmente experimenta comportamentos viciantes, porque ela está em 

busca de algum tipo de benefício ou recompensa (PILORT, 2014). Apropriam da adicção  na 

perspectiva de conseguir os efeitos físicos desejados e aliviar a mente. Esses comportamentos 

adictos têm um efeito no corpo e na mente, por isso a necessidade de repeti-los.  

De acordo com os estudos de McDougall (1997), as drogas, a comida, o álcool, o fumo, entre 

outros. São como objetos que podem ser empregados para atenuar dolorosos estados mentais, ou 

seja, preenche uma função materna que o indivíduo é incapaz de proporcionar a si mesmo. É 

indubitável, mas a adicção constitui como objeto de desejo do homem, na concepção de Gurfinkel 

(2011) o uso compulsivo de um determinado objeto e, enquanto tal, possui uma ação de caráter 

impulsivo e irrefreável é característico da adicção. A pessoa se sente impelida ao uso do objeto, e 

se vê incapaz de ficar sem o objeto. 

Atualmente, vivemos na era das incertezas, convivendo em um contexto de desamparo, cujo 

prevalece à fragilidade dos laços sociais e enfraquecimento da figura da alteridade na vida do 

sujeito. Na era das incertezas, o objeto consumido proporciona ao indivíduo na adicção, 

rapidamente, uma experiência de prazer intensa e um afastamento e/ou escape da realidade, suas 

angústias, sofrimentos e fracassos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em termos de conclusão deste trabalho, é possível descrever que o mal-estar se inscreve no 

campo da subjetividade. Dessa forma, não se pode falar em mal-estar sem mencionar ao sujeito 

(BIRMAM, 2001). Portanto, “a adicção é uma forma de escravização; o viciado perdeu a sua 
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liberdade de escolha, pois é incapaz de escolher entre usar ou não usar o objeto” ( GURFINKEL, 

2011, p. 47). 

A adicção é um produto do mal-estar na atualidade, sendo inserida nas diversas e novas 

formas de sintomas, logo produz sofrimento nas individualidades. A adicção representa a tentativa 

de anestesiar a infelicidade e o vazio, mas a lógica do consumo transforma o sujeito em um 

consumidor que responde aos imperativos de uma cultura capitalista de mercadoria, para apaziguar 

o incessante vazio. 

 Os indivíduos na sociedade consumista e capitalista são orientados pela sensação de 

desprazer e pela falta. Assim, ser adicto permite ao indivíduo um amparo em meio ao desamparo 

vivido pela sociedade. Contudo, a psicanálise escuta as formas de subjetividade que o cenário da 

sociedade contemporânea oferece e propõe o resgate dos laços sociais para a constituição e a 

autonomia do sujeito. Concluímos que, “a psicanálise, marcada pelo convite a que o analisando, 

em uma posição ativa diante de seu processo de cura, comunique-se e associe livremente” 

(MACEDO; FALCÃO, 2005, 87). 
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