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RESUMO

O uso abusivo de  drogas  na  pólis  contemporânea  apresenta-se cada vez  mais  como uma 
problemática  política,  jurídica,  policial  e  médica.  Tais  discursividades  compactuam  em 
conceber a droga como uma ameaça a vida, a segurança, a saúde pública e a ordem social,  
configurando-se como uma governamentalidade biopolítica. Este trabalho objetiva analisar a 
produção de subjetividade resultante da biopolítica das drogas numa perspectiva histórica e 
discursiva. Como referencial  metodológico,  visamos uma aproximação da teoria  lacaniana 
dos  discursos  com a  genealogia  foucaultiana.  Como resultados,  constatamos que  desde  a 
Antiguidade o consumo de drogas consiste numa prática cultural presente na economia dos 
prazeres. Da modernidade até o século XIX, as drogas tornaram-se objetos do mercantilismo 
e do imperialismo capitalista respectivamente, sendo sua produção inovada e ampliada a partir  
das  intervenções  tecnocientíficas.  No  século  XX,  o  controle  político,  jurídico,  policial  e 
médico sobre as substancias psicoativas produziu uma distinção legal entre drogas lícitas e 
ilícitas, fato decisivo para a medicalização e a criminalização dos usuários e dos dependentes 
de drogas. Tal política foi contemporânea a produção do homo oeconomicus  e a política de 
“Estado  de  Exceção”  que  legitimou  práticas  higienistas-eugenistas  e  atos  de  violência. 
Concluímos que a droga se constituiu historicamente como objeto de controle da biopolítica. 
O  discurso  capitalista  em  união  com  a  tecnociência  produziu  drogas  destituídas  de 
referenciais simbólicos e dietéticos provocando efeitos de desagregação nos laços sociais. A 
toxicomania pode ser compreendida como o paradigma de um discurso de exceção no qual o 
objeto “consome” o sujeito. 
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ABSTRACT

The abuse of drugs in the city nowadays represents a political problem, judicial, police and 
medical. Such discourses agree to conceive of the drug as a warning to life, security, public 
health and the social order, indicating an operation of a government biopolitical. This paper 
aims to investigate the production of subjectivity resulting from the biopolitics of drugs in a 
historical perspective and discursive. We develop an approximation of lacanian theory of discourse 
with the foucauldian genealogy. It was able to testify that since the Ancient times the consumption of  
drugs is a cultural practice this in the economy of pleasures. The modernity until the 19th century, the 
drugs have become objects of mercantilism and imperialism capitalist respectively, and its production 
innovated  and  expanded  from  the  interventions  technoscience.  In  the  20th  century,  the  political 
control, judicial, police and medical on the drugs produced a legal distinction between legal and illegal  
drugs,  decisive  factor  for  the  medicalization  and the criminalization  of  users.  Such a  policy  was 
contemporary production of homo oeconomicus and the policy of "State of Exception" which legalized 
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practice hygienists and acts of violence. It was able to conclude that the drug was historically as an  
object  of  control  of  biopolitics.  The capitalist  discourse in union with the technoscience produced 
drugs devoid of symbolic references and dietetic causing effects of the breakdown of social ties. Drug 
addiction can be understood as the paradigm of a discourse of exception in which the object aspire the  
subject. 
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