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Resumo: William Burroughs, em meio à efervescência cultural e literária da 

década de 1950 chamada geração beat, foi um importante escritor sobre o tema 



das substâncias psicoativas. Seus livros partem de suas experiências com estas 

substâncias, em forma de um relato cru ou a partir de um trabalho literário não 

linear que mistura junkies, médicos sádicos, ladrões, detetives e todo tipo de 

seres estranhos; duas formas de lidar com o tema que podemos encontrar em 

Junky, livro de 1953, e Almoço Nu, publicado pela primeira vez em 1959. No 

primeiro livro encontramos os relatos da experiência de Burroughs como um 

junkie, o que o escritor considera um estilo de vida ligado ao uso constante de 

opiáceos, durante a década de 1940 e início de 1950, com a intenção de 

combater o proibicionismo das drogas vigente. O segundo é um livro escrito em 

routines, fragmentos esparsos e desconexos, que aglutinam o uso destas 

substâncias como um tema dentro de muitos trabalhados, mas, ao mesmo 

tempo, o extrapola ao comparar os sintomas daquilo que chamamos de adicção 

ou dependência com questões políticas e o que chamou de controle. Este 

trabalho parte destas duas abordagens para refletir sobre possibilidades de 

experimentação de pensamento abertas por estes flancos sem cair na tentativa 

de engessar o escritor em uma sistematização rígida de sua obra, mas pensando 

com William Burroughs.  
Palavras-chave: William Burroughs, psicoativos, ética. 

 

 William Burroughs, além de escritor da chamada geração beat, 

dedetizador de insetos, detetive particular, pintor, lushworker, entre outras 

ocupações, formou-se em antropologia em Harvard, especializando-se em 

arqueologia maia. Seu primeiro livro publicado, Junky (de 1953), possui, em 

alguma medida, relação com esta formação. Barry Miles (1982), biógrafo e amigo 

de Burroughs, destaca que existia uma curiosidade antropológica que o 

impulsionou ao chamado "submundo" dos Estados Unidos e à vida dos junkies. 

Oliver Harris (2005), estudioso deste escritor e editor de Junky nos Estados 

Unidos, destaca que este livro, entre várias outras características, comporta 

também um aspecto Etnográfico. Enquadrar o livro como uma etnografia, sem 

que Burroughs nunca o tenha afirmado, seria certamente algo excessivo e, ao 

mesmo tempo, não condizente com a forma com que ele produziu a sua própria 

existência contra a fixação de um sujeito. O mesmo vale para uma atribuição de 

Burroughs como antropólogo.  



 No entanto, esta característica etnográfica1 do livro parece qualificar bem 

uma primeira dimensão de relação travada com as substâncias psicoativas por 

este escritor. Em larga medida, este primeiro livro é uma descrição dos usos de 

opiáceos – com maior ênfase – e outros psicoativos, que parte dos primeiros 

contatos de Burroughs com o mundo da junk2 ainda sem utilizá-la, e a sua 

entrada nas teias de relações que envolvem estas substâncias, durante as 

décadas de 1940 e 1950. Parte-se da vida do escritor e de suas relações para 

descrever as relações que envolvem o uso de psicoativos e a produção de um 

estilo de vida junkie3 nos Estados Unidos, com uma parte final sobre a chegada 

de Burroughs ao México. Tudo isto com a intenção inicial de: 

Neste livro, escrevi o que sei a respeito da droga e das pessoas 
que a usam. A narrativa é ficcional, porém baseada em fatos da 
minha própria experiência. 
(...) A propaganda oficial se opõe a qualquer dado factual sobre 
as drogas, portanto quase nada de correto foi escrito sobre o 
assunto. Quando os jornais, as revistas e os filmes tratam da 
droga [Junk] 4, raramente desviam-se do mito5 oficialmente 
patrocinado. Exporei aqui os principais pontos de tal mito 
(BURROUGHS, 2005: 247). 

  

                                                        
1 Esta dimensão, descrita aqui de forma condensada,foi mais amplamente detalhada em Wilson 
2014 e 2015. De todo modo, esta expressão deve também chamar a atenção para o fato de que 
a antropologia parece ter uma ação fundamental em toda a chamada geração beat, não somente 
pelo seu apreço às culturas não ocidentais e não “civilizadas”, mas por Gary Snyder e Hal Chase 
também terem cursado esta formação. Segundo Ginbserg, um dos temas que Burroughs 
normalmente também levantava em suas conversas da década de 1940 eram as cerimônias 
Potlatch, pelas quais tinha um forte interesse (cf. GINSBERG, 2013). “Potlach quer dizer 
essencialmente ‘nutrir’, ‘consumir’. Essas tribos, muito ricas, que vivem nas ilhas ou na costa, ou 
entre Rochosas e a costa, passam o inverno numa perpétua festa: banquetes, feiras e mercados, 
que são ao mesmo tempo a assembleia solene da tribo. (…) Mas o que é notável nessas tribos 
é o princípio da rivalidade e do antagonismo que domina todas essas práticas. Chega-se até a 
batalha, até a morte dos chefes e nobres que assim se enfrentam. Por outro lado, chega-se até 
a destruição puramente santuária das riquezas acumuladas para eclipsar o chefe rival que é ao 
mesmo tempo associado (geralmente avô, sogro ou genro). Há prestação total no sentido de que 
é claramente o clã inteiro que contrata por todos, por tudo o que ele faz, mediante seu chefe. 
Mas essa prestação adquire, da parte do chefe, um caráter agonístico muito marcado. Ela é 
essencialmente usurária e santuária, e assiste-se antes de tudo a uma luta dos nobres para 
assegurar entre eles uma hierarquia que ulteriormente beneficiará seu clã” (MAUSS, 2003a, p. 
192). 
2 Termo que se refere a opiáceos de modo geral 
3 Termo que se refere aquele que utiliza junk. Para Burroughs, “A droga [junk] não é um barato 
[kick]. É um estilo de vida” (BURROUGHS, 2005: 55).  
4 Destaco as expressões em inglês entre colchetes pois considero a tradução equivocada ou 
insuficiente. Junk, ao longo do texto, não assume a generalização do termo droga, mas diz 
respeito sempre a uma singularidade das relações produzidas pelos opiáceos; tampouco é 
sinônimo de droga pesada que por vezes lhe é atribuído. 
5 O termo "mito" aparece aqui como sinônimo de falso, lenda falsa. No entanto, em outros 
momentos da obra de Burroughs, a mitologia aparece em um sentido positivo da produção de 
sua própria escrita, como analisado adiante. 



 No intuito de desvelar uma série de verdades veiculadas e produzidas sobre 

os junkies e outros usuários de psicoativos, Burroughs investe em escrever um 

livro literário que parta de uma descrição do cotidiano de uso dos próprios 

usuários que permeiam estes estilos de vida. Um destes "mitos oficialmente 

propagados" é, por exemplo, a distinção jurídica entre traficante e usuário, 

instituída formalmente na Lei Harrison de Narcóticos em 1914, marco das 

regulamentações transterritoriais proibicionistas de psicoativos. Contra a 

reprodução comum deste enunciado, Burroughs relata a sua vida, como se 

tornou vendedor de junk ou de maconha para poder sustentar o próprio hábito 

em opiáceos e demais casos similares.  

 Nesta escrita linear e descritiva, o livro acaba por mapear a linguagem dos 

junkies, práticas de governo do uso praticadas pelos próprios usuários, a forma 

como o Estado e a Saúde invadiram a vida de cada um, as características do 

que chama de território da junk e toda uma multiplicidade de relações produzidas 

diretamente em seu cotidiano, no de seus amigos e de outras pessoas com quem 

tenha coabitado espaços, mesmo que momentaneamente.  

 A perspectiva que se desenrola é a de pensar a singularidade do encontro 

entre usuário e substância psicoativa, também na singularidade da relação entre 

usuário e a produção disso que chamamos de "dependência" ou "adicção", o que 

não significa que estes termos médicos sejam sinônimos. Singularidade do uso 

em muitas dimensões. Um exemplo é a descrição de Burroughs de um sintoma 

do que chamamos "síndrome de abstinência" e ele, "junk sickness": 

Após dez dias de tratamento, eu me deteriorara de forma 
chocante. Minhas roupas estavam manchadas e enrijecidas 
por causa das bebidas que eu derramara em cima de mim. Em 
nenhum momento eu tomara banho. Perdera peso, minhas 
mãos tremiam, derrubava as coisas constantemente, trombava 
em cadeiras e caía. No entanto, parecia ter uma disposição e 
uma capacidade ilimitadas para a bebida, que jamais tivera. 
Minhas emoções se esparramavam. Minha sociabilidade 
estava descontrolada, conversava com qualquer um que eu 
conseguisse parar. Forçava confidências detestavelmente 
íntimas a completos estranhos. Várias vezes fiz convites 
sexuais dos mais crus para pessoas que não haviam dado 
nenhuma dica de reciprocidade (BURROUGHS, 2005: 201). 

  

Estas sensações também são singulares e apresentam possibilidades 

múltiplas de conexão com aquele que as sente. Alguns tipos citados:  



 A doença da abstinência [junk sickness] afeta as pessoas de 
formas diferentes. Algumas sofrem principalmente de vômitos e 
diarréias. O tipo asmático, de peito estreito e fundo, está sujeito 
a ataques violentos de espirros, olhos lacrimejantes, nariz 
congestionado e, em alguns casos, espasmos dos brônquios, 
que se fecham, impedindo a respiração. No meu caso, a pior 
coisa é a queda da pressão, com consequente perda de líquido 
corporal e extrema fraqueza, como se eu houvesse sofrido um 
choque. A sensação é como se a energia vital houvesse sido 
cortada e as células no corpo começassem a sufocar. Deitado 
ali no beliche, senti como se estivesse virando uma pilha de 
ossos (BURROUGHS, 2005:159). 

 

Burroughs apresenta toda uma gama de aspectos diferenciados que 

poderiam envolver a junk sickness, classificando tipos, e afirmando que as dores 

da abstinência são singulares, variam de pessoa para pessoa. Ao mesmo 

tempo, em Burroughs, o junkie nunca é um doente; o que traz a doença ao estilo 

de vida é a ausência da substância (somente desta forma a palavra sickness 

aparece), e os efeitos de sua supressão. Não é uma questão de insanidade, 

loucura, desvio mental ou qualquer outro tipo de enquadramento psiquiátrico. 

Tratar o uso de opiáceos como um estilo de vida não implica em positivar ou 

negativar este estilo; reconhecem-se também suas mazelas. É um estilo de vida 

que assume riscos: o risco de ser preso, o risco de ser forçosamente internado 

e, no limite, o risco da própria morte6 (pela falta da substância ou pela compra 

de produtos de baixa qualidade).Trata-se de elaborar uma existência que 

demanda tempo para se formar, uma série de saberes que é preciso aprender, 

técnicas que são necessárias tanto para se utilizar psicoativos, quanto para se 

valer deles sem ser pego por policiais. Uma forma que não demanda um governo 

exterior, mas que parte de um governo de si7, Um saber local, não oficial e não 

institucionalizado; um saber sujeitado pela história e fora das centralizações das 

teorias científicas, pelo menos durante o ano de publicação do livro. 

                                                        
6 É relativamente difícil ocorrer uma morte por "overdose" de heroína: os casos de "overdose" 
relativa ao uso de opiáceos normalmente estão associados à compra de produtos com misturas 
diferentes, e o consequente desconhecimento, por parte do usuário, acerca da adequação à 
dosagem à qual está habituado. Também podem ocorrer mortes devido a efeitos derivados do 
compartilhamento de seringas, ou por reações alérgicas à substância (Cf. GRUND, 1993, p.129). 
7 Utilizo o termo governo em uma perspectiva foucaultiana de análise. Neste sentido, o governo 
de si pode aparecer ou como articulação ao governo dos outros para renovação ou manutenção 
da política ou como uma elaboração ética de resistência à fixação do sujeito em uma elaboração 
ético-estética. Sobre governo de si em Foucault, ver: FOUCAULT, 2006; 2010; 2010a ou 2011. 
Para uma leitura mais detalhada sobre uma estética da existência em Burroughs, ver: WILSON, 
2014. 



Este tipo de saberes aparece, por exemplo, no uso da maconha ou do 

cacto peiote como prática auxiliar para se interromper o uso com opiáceos; na 

forma de preparo da maconha para ser fumada (não se deve fumar o fumo cru, 

ele precisa "ser curado, porque quando verde raspa a garganta” (BURROUGHS, 

2005: 76); nas potencialidades afrodisíacas da mesma planta; na capacidade da 

morfina apaziguar os ânimos da cocaína; na forma se de "picar" com opiáceos 

de forma intravenosa: 

 
Naquele mesmo dia, mais tarde Roy8 me mostrou uma farmácia 
onde se vendiam agulhas sem perguntar nada – muito poucas 
farmácias as vendiam sem receita. Mostrou-me como fazer um 
colarinho de papel, a fim de encaixar a agulha num conta-gotas. 
Um conta-gotas é mais fácil de se utilizar do que uma “hipo” 
[agulha hipodérmica] comum, especialmente quando se trata de 
injeção na veia (BURROUGHS, 2005: 66). 

 

Ou ainda em um relato de forma extrema de uso: 

Bill Gains entregou os pontos e mudou-se para o México. Fui 
encontrá-lo no aeroporto. Estava chapado de H e goof balls. 
Havia manchas de sangue nas calças, no local onde ele se 
picara no avião, usando um alfinete de segurança. Você faz um 
buraco com o alfinete, coloca o conta-gotas sobre o buraco (não 
dentro), e a solução entra direto. Este método dispensa a 
agulha, mas só funciona se você for um drogado [junkie] das 
antigas. É preciso usar a pressão exata no conta-gotas para 
despejar a solução. Tentei isso uma vez, mas perdi toda a droga 
[junk], que acabou espirrando para o canto. Quando Gains faz 
um furo na própria carne, porém, o buraco fica aberto à espera 
da droga (BURROUGHS, 2005, p. 224) 

 

São técnicas corporais, no próprio significado atribuído pelo antropólogo 

Marcel Mauss, no sentido de que “expressa[m] maneiras como os homens, de 

sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo” 

(MAUSS, 2003: 401). É preciso articular um saber sobre o próprio corpo à 

habilidade de um instrumento que se confunde com o próprio corpo, adentra a 

ele, mistura-se a ele, em pura relação. É também necessário saber encontrar 

veias, ter uma postura adequada para a aplicação, saber localizar veias não 

aparentes do corpo para que os policiais não tenham acesso às marcas do 

                                                        
8 Nome utilizado no livro para se referir ao ladrão Phil White. 



usuário e não possam enquadrá-los judicialmente, fato que se tornou rotineiro 

pós a Lei Boggs9 de 1951. 

Entre outros exemplos sobre possibilidades e formas de se utilizar junk, 

formas de se conseguir comprar seringa, escapar da polícia ou de um delator e 

de se vender psicoativos, a interrupção do uso pelo junkie também aparece 

como algo importante. Esta interrupção pode ser cíclica, momentânea, apenas 

para “dar um tempo”, ou pode ter uma intenção definitiva. Além de técnicas de 

parada que envolvem o uso de outras substancias, são também descritos 

cronogramas de redução em que o junkie coloca, para cada gota de algum 

opiáceo injetável, 1 gota de água destilada. Em certo momento, a pessoa acaba 

injetando água destilada pura, sem que tome consciência. Burroughs descreve 

ainda uma parada espontânea, algo que qualifica como uma "decisão celular". 

Nada disso é tão simples. Saindo deste livro e olhando para relatos 

Biográficos sobre sua estadia em Tânger, período em que escreveu Almoço Nu, 

pode-se observar as dificuldades deste processo de interrupção de uso. Neste 

período se valia com frequência de Eukodol, nome comercial para a Oxicodona, 

uma morfina sintética de fabricação alemã. Segundo Morgan (1988), foram as 

piores crises de abstinência que Burroughs teve em toda sua vida. Para 

conseguir interromper o uso naquela situação, chegou a pedir que seu amigo 

Eric Gifford levasse todas as suas roupas embora e que lhe trouxesse comida e 

uma dose de opiáceos por dia; assim, Burroughs ficaria impedido de sair de casa 

e poderia estabelecer um cronograma de redução. Esta tentativa, no entanto, 

não passou do segundo dia. Ele só conseguiu cortar a substância com ajuda de 

seu namorado da época, Kiki, que tratou dos sintomas de abstinência de 

Burroughs, como febre reumática e uma infecção no tornozelo, da qual um 

médico chegou a retirar uma chaleira de pus. Esta situação serve para 

evidenciar que, para além das técnicas, o caso da interrupção do uso não 

                                                        
9  O Próprio Burroughs narra o clima deste período: "Quando quebrei a fiança e saí dos Estados 
Unidos, o barulho em cima da droga já dava a impressão de ser algo novo e especial. Os 
sintomas iniciais da histeria nacional estavam evidentes. A Lousiana aprovara uma lei tornando 
crime ser viciado em drogas [drug addicted]. Uma vez que não são especificados nenhum local 
ou época e o termo “viciado” [addicted] não é claramente definido, nenhuma prova é necessária 
ou mesmo relevante sob uma lei formulada de tal maneira. Nenhuma prova e, 
conseqüentemente, nenhum julgamento. Trata-se de legislação ditatorial [police estate], 
penalizando um jeito de ser. Outros estados competiam com a Lousiana. Eu via minhas chances 
de escapar da condenação minguarem a cada dia, à medida que o sentimento antidroga 
aumentava até virar obsessão paranóide, tal como o anti-semitismo durante o regime nazista." 
(BURROUGHS, 2005: 217-218). 



significa necessariamente um trabalho solitário, mas, neste caso, foi um trabalho 

entre Burroughs e Kiki, que fez que ele “caísse fora” da junk – pelo menos por 

algum tempo. 

Chegou mesmo a escrever em Junky que: 

Eu sabia que não queria continuar tomando a droga [junk]. Se 
pudesse tomar uma única decisão, seria de nunca mais tomar a 
droga [junk]. Contudo, quando chegava a hora da verdade, eu 
não tinha forças para largar. Observar-me quebrar cada 
cronograma de racionamento que eu montava me dava uma 
sensação horrível de impotência, como se eu não possuísse 
controle sobre as minhas ações (BURROUGHS, 2005: 198) 

 

Não se trata de opor um uso estritamente controlado pela vontade do 

usuário ao uso descontrolado, ao mal intrínseco de substâncias psicoativas. 

Burroughs, em alguns breves momentos de Junky, chega a afirmar que a junk 

está viva, o que pode nos levar a pensar o estilo de vida e uso e suas 

possibilidades de governo como equacionamento entre duas vidas. 

Futuramente, um termo que será repetido será o "vírus da junk", que trata a 

substância como vida de tipo viral que gasta a vida daquele que a hospeda; 

trata-se de uma relação de interdependência, na qual a supressão de uma das 

vidas significa a morte de outra. As técnicas de governo traçam as possibilidades 

de coexistência.  

Em outra passagem, chega a pensar na própria transformação do sujeito 

que usa: "Talvez o desconforto causado pela abstinência seja a transição de 

planta para animal; de um estado sem dor, sem sexo e sem tempo, de volta ao 

sexo, a dor e ao tempo" (BURROUGHS, 2005: 245). Isto porque o ópio é 

formado por vagens verdes das sementes da papoula e sua função é impedir 

que as sementes sequem. É neste sentido que os opiáceos também apresentam 

um impacto vegetal nos efeitos corpóreos dos humanos. Coexistência ou morte, 

de uma das vidas ou de ambas. Nestas passagens, as possibilidades podem 

ser conceituadas em torno destas duas relações. De todo modo, referimo-nos a 

trechos que não possuem tanto destaque no livro, mas apresentam um 

pensamento que corre por fora e irá ecoar na produção subsequente de 

Burroughs sobre o vírus. 

 
 



Almoço Nu e a literatura como psicoativo 
 O livro Almoço Nu foi publicado pela primeira vez na França, em 1959. 

Nos EUA, foi alvo de censura por ser considerado obsceno e perigoso. Houve 

várias tentativas frustradas de publicação pela editora Groove. Mesmo sem ter 

sido publicado no país, inúmeras críticas ferozes ao livro foram lançadas em 

jornais e revistas estadunidenses, sempre desqualificando a obra enquanto 

literatura. Em 1962, um livreiro foi preso por comercializar uma cópia do livro 

produzida pela Groove (o julgamento só foi realizado dois anos depois). Em 

1965, o valor literário da obra foi defendido em juízo por Norman Mailer, Allen 

Ginsberg e o poeta John Ciardi, mas a acusação de obscenidade continuou 

sustentando a proibição. Somente em 1966 a publicação foi liberada, sob o 

argumento de qualidade redentora social. Este longo processo marca o final da 

censura a obras literárias nos EUA; “se estas obscenidades podem ser lidas, o 

que não poderia?” Este foi o argumento do juiz (cf. LA FELGUERA EDICIONES, 

2010).  

 Este livro é radicalmente diferente de Junky e introduz, pela forma literária 

que assume, toda uma nova perspectiva de escrita e leitura. Aqui, a linearidade 

de Junky dá vez a uma escrita produzida por routines, pequenos fragmentos que 

se conectam sem manter enredo ou estabelecer conexão clara, com começo, 

meio e fim. Um exemplo: 

Trocando de pele em bordéis vagabundos onde meninas 
desonestas transmitem gonorreia em nome da casa 666, essas 
garotas não têm saúde alguma, são pura pingadeira, podres até 
a medula, ai, meu malogrado caralho (...). Lord Jim ficou 
amarelo-vivo sob a murcha e lúgubre lua matinal, como fumaça 
branca contra a luz do céu, e o vento frio de primavera açoita as 
camisas dos penhascos de calcário do outro lado do rio, Mary, e 
a aurora é partida ao meio como Dilinger fugindo da lei a 
caminho do biógrafo. Cheiro de neón. E gângsteres atrofiados, 
e o criminoso manque enfia o nariz dentro de um balde de 
amoníaco para ganhar coragem de assaltar a caixa de um 
banheiro público... “Vai ser sopa”, repete para si mesmo. “É 
pegar e cair, digo, fugir” (BURROUHS, 2005a: 148). 

 

O trecho que vem logo a seguir, depois de um breve espaço na página de 

papel que delimita algum fim, é este: 

Líder do partido (preparando outro Scotch): – O próximo tumulto 
será orquestrado como uma jogada de futebol. Importamos mil 
Latahs de primeira qualidade da Indochina, criados a osso 



moído... A única coisa que falta é um líder para essa unidade. – 
seus olhos esquadrinham a mesa (BURROUGHS, 2005a: 148).  

  

As narrativas não se conectam por uma elaboração do enredo. Após a fala do 

Líder do Partido, novos personagens são introduzidos, mas o primeiro tema não 

retorna, fica abandonado e encerrado em si mesmo. As conexões passam a se 

dar não na continuidade, mas na descontinuidade. Segundo Oliver Harris e 

James Grauerholz, que editaram a edição comemorativa de 50 anos, o livro 

"resiste ao conceito de um texto físico” (GRAUERHOLZ e HARRIS, 2005: 279). 

Se tomarmos, por exemplo, as primeiras edições publicadas pelas editoras 

Olympia Press, em 1959, e Groove Press, em 1962, veremos livros compostos 

de maneiras muito diferentes. As routines se deslocam, algumas desaparecem 

e outras novas surgem. 

 Durante os nove anos de escrita de Almoço Nu, no Marrocos, Burroughs 

teve uma série de problemas com o uso de Eukodol, somado à angustia pelo 

assassinato acidental de sua própria mulher no México. Escreve para seu amigo 

e poeta beat, Allen Ginsberg, em 7 de fevereiro de 1957, contando que tentava 

escrever um história organizada mas só conseguia escrever uma série de 

fragmentos extremos: 

Ao mesmo tempo em que eu tento me pressionar para uma 
produção organizada, impor alguma forma ao material, ou até 
mesmo seguir uma linha (como a continuação de um romance), 
este esforço me catapulta em uma loucura onde um material 
extremo fica disponível para mim (BURROUGHS, S/D: posição 
716, tradução livre). 

  

Burroughs tentou lutar contra a forma que seu livro vinha ganhando 

incessantemente. Durante este período, outro amigo beat, Jack Kerouac, foi 

visitá-lo e acabou por datilografar os dois primeiros capítulos. Todo o amontoado 

de páginas acabou sendo também organizado por Allen Ginsberg, Jack Kerouac 

e Sinclair Beiles10, sendo encadeados, como afirma Burroughs, por algum tipo 

de magia. 

 Almoço Nu inaugura esta característica de um texto sem fixidez. Uma 

leitura a posteriori de Burroughs sobre o próprio trabalho parece auxiliar a 

                                                        
10 Sinclair Beiles é um poeta sul africano que se envolveu com os beats na França durante a 
estadia destes escritores no Beat Hotel, entre o final da década de 1950 e começo da década de 
1960. Escreveu, em companhia de Burroughs, Gregory Corso e Brio Gysin o livro Minutes to Go. 



compreender como se dá este texto mutável, variante, sem forma oficial, que 

transformou de edição para edição. Em resposta ao entrevistador Rodrigo Garcia 

Lopes (1996), Burroughs comenta sua escrita e toda sua literatura como uma 

mitologia para a era espacial. Espaço, em Burroughs, é um duplo com referência 

ao espaço sideral, a partir da saída do homem do planeta, e à questão da 

espacialidade. O espaço sideral que rebate na Terra quando se pensa no 

conceito de espaço. A invenção de uma nova mitologia para esta era tem um 

conteúdo que se intensifica após a década de 1960. Em Almoço Nu, o espaço 

sideral não habita o livro como um tema direto. No entanto, pensar a produção 

da literatura como mito pode facilitar a compreensão espacial para além da 

temática. 

 Para Lévi-Strauss: 

(...) todo mito é, por natureza uma tradução. Origina-se de outro 
mito proveniente de uma população vizinha mas estrangeira, ou 
num mito anterior da mesma população, ou ainda 
contemporâneo, mas pertence a outra subdivisão social (...) que 
um ouvinte trata de demarcar, traduzindo-o a seu modo, em sua 
linguagem, pessoal ou tribal, ora para dele apropriar-se ora para 
desmenti-lo, e deformando-o sempre, portanto. (...) Encarado de 
um ponto de vista empírico, todo mito é a um tempo primitivo em 
relação a si mesmo e derivado em relação a outros mitos; não 
se situa em uma língua e em uma cultura ou subcultura, mas no 
ponto de articulação destas com outras línguas e outras culturas. 
De modo que o mito não é jamais de sua língua, é uma 
perspectiva sobre uma língua outra (...) (LÉVI-STRAUSS, 2011: 
621-622 ) 

  

O que ocorre em Burroughs a partir de Almoço Nu é que uma série de 

textos passa a aparecer como variantes. Personagens se repetem em livros 

diferentes em outras transformações, histórias são rearranjadas, e todos os 

livros passam a ter ecos e derivações, sem que seja necessário respeitar uma 

ordem de leitura. Uma escrita em que todos os livros são colocados em relação, 

sem começo, meio e fim. Dr Benway, por exemplo, é um personagem recorrente 

em diversos livros, assim como William Lee, expressão do próprio Burroughs, ou 

Hassan Sabbah, o velho da montanha, referência ao mulçumano Hassan i 

Sabbah. 

 Com a entrada posterior dos cut-ups a questão se complexifica. Trata-se 

de uma escrita a partir da escrita dos outros. Burroughs produziu uma série de 



livros a partir de recortes de bulas de remédio ou escritores como Shakeaspeare 

e Rimbaud. Recortes e colagens superpostos com seus próprios textos. Outro 

tipo de máquina de transformação, variação e deformação em funcionamento11.  

 Em uma dessas repetições que variam ao longo de seus textos, 

Burroughs diz: "PARA SEMPRE. TODOS FORA DO TEMPO E PARA O 

ESPAÇO" (BURROUGHS; GINSBERG, 2008: 90-91). Como pensar uma 

mitologia da era espacial sem introduzir a questão da profundidade? O que uma 

leitura de Burroughs pela variação e não pelo tempo cronológico coloca é a 

espacialidade dos textos conectados. Lévi-Strauss, para construir as 

Mitológicas, teve de construir uma arquitetura visual, atribuir outras dimensões 

e espacialidades aos mitos: 

(...) só depois de um trabalho tanto manual como intelectual eu 
conseguia ter uma idéia das complexas transformações que 
desejava esclarecer. Com papelão, papel e barbante, construía 
modelos em três dimensões, dos quais muitos de meus 
esquemas são apenas projeções sobre o plano. Durante meses, 
e até que se estragou, um desses modelos, com quase um metro 
de altura, ficou suspenso no teto do Laboratório de Antropologia 
Social, como um móbile de Calder. (LÉVI-STRAUSS, 1990: 
218). 

  

É esta espacialidade que está em jogo na escrita de Burroughs. Burroughs 

afirma a saída do tempo para o espaço na produção do que chama de viagem 

espaço-tempo (Cf. ODIER, 1974), termo que atribui aos cut-ups, a sua escrita 

literária e a uma série de outras técnicas possíveis. Assim, os próprios livros, 

com variação e transformação de si mesmos e de outros textos, passam a se 

ligar como em um móbile de calder. Pode-se acrescentar aos livros a produção 

de filmes por Burroughs, os cut-ups movies, que também invocam seu trabalho 

e as suas gravações de textos em áudio como Call me Burroughs, ou Dead CiIty 

Radio. A viagem espaço-tempo também nos retorna o mito como máquina de 

"Supressão tempo" (LÉVIS-STRAUSS, 2011a: 35). É esta supressão, 

condensação, ruína do pensamento causal, que pode dar vez a um corpo 

multidimensional que articula fragmentos de texto com fragmentos de texto, livro 

                                                        
11 Também pode ser colocado nesta relação toda a produção a partir de William Burroughs e 
histórias contadas a seus respeito, como os filmes Naked Lunch, de David Cronnenberg, e 
Drugstore Cowboy, de Gus Vant Sant. Existe também toda uma série de filmes e músicas 
produzidas a partir da transformação das próprias histórias de Burroughs. Um processo de 
desindividualização do textos. 



com livro, e, ao mesmo tempo, faz o livro sair do livro para o áudio, do áudio para 

o cinema, dando espaço para toda uma conjugalidade de séries imprevistas.  

 Não é fortuito que Deleuze & Guattari façam Burroughs passar por dentro 

de sua formulação do conceito de Rizoma: "Seja o método cut-up de Burroughs: 

a dobragem de um texto sobre outro, constitutiva de raízes múltiplas (...)" 

(DELEUZE e GUATTARI, 2007: 14). Um rizoma  

não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio , inter-
ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, 
unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser" mas o rizoma 
tem em seu tecido a conjunção "e...e...e...". (IDEM, IBIDEM: 37). 

  

É disso que se trata na viagem espaço-tempo. Blocos associativos de 

"e...e...e...". O que coloca o leitor no trabalho de invenção, de armador de 

conexões, de experimentador. Os móbiles estão aí para serem montados. No 

entanto, é preciso destacar que, quanto à associação Burroughs-Mito-

Mitológicas, é preciso dar um passo atrás e afirmar que esta análise necessitaria 

de uma diferenciação que não será realizada aqui. Seria preciso distinguir os 

agenciamentos coletivos, pensar como a anti-narrativa destes textos 

fragmentários se diferencia da narrativa tradicional de tipo mítico, etc. Vale 

destacar que as relações existem, mas são do tipo de, como diz o poeta, um 

estranho amor.  

 Para este artigo, interessa olhar tais conexões na medida em que esta 

experiência de viagem espaço-tempo foi uma produção pelo uso de substâncias 

psicoativas. Em Junky, como sinalizado anteriormente, o uso de opiáceos já 

aparecia como supressão do tempo; a passagem da junk sickness para a vida 

sem a junk dizia respeito ao tempo. No entanto, para esta formulação, a 

experiência de Burroughs com a ayahuasca na região do putamayo parece ter 

sido fundamental, pois ali, literatura e psicoativos compartilham a mesma 

expressão: viagem espaço-tempo. As alucinações e a mudança de percepção 

que Burroughs narra com o consumo da ayahuasca são uma mudança de 

percepção de relação carnal, com quebras de tempo e blocos associativos de 

imagens:  

O sangue e a essência de muitas raças: negros, polinésios, 
mongóis da montanha, nômades do deserto, poliglotes do 
Oriente Próximo, índios, novas raças ainda não determinadas e 
por nascer e combinações ainda não descobertas passam 



através de meu corpo. Migrações, incríveis viagens através de 
desertos, florestas e montanhas (marasmo e morte em estreitos 
vales montanhosos onde plantas brotam da pedra e enormes 
crustáceos eclodem e quebram a concha do corpo), através do 
Pacífico num catamarã para a Ilha da páscoa. A cidade 
composta onde todos os potenciais humanos estão espalhados 
num vasto e silencioso mercado (BURROUGHS e GINSBERG, 
2008: 69-70). 

  

 A experiência de Burroughs com este chá é bem próxima às experiências 

de sua literatura, misto de temporalidades como o futuro (as experiências a 

serem descobertas), e as sensações e os povos presentes. Blocos de etnias e 

sangue que invadem o seu corpo em meio a uma cidade silenciosa. 

 Eis outra dimensão da produção de Burroughs com os psicoativos, a 

literatura como psicoativo, como atuando em relação de aliança com estes. A 

alteração da consciência, no entanto, não é uma especificidade dos psicoativos 

e da literatura: 

Consciência alterada, claro, é o estoque comercial do escritor. 
Se minha consciência fosse completamente convencional, 
ninguém estaria suficientemente interessado em ler, certo? 
Então, existe esse aspecto. (...) Mas, claro, alterar a consciência 
não precisa estar relacionado à droga também. Nós alteramos 
nossa consciência o tempo inteiro, minuto a minuto. 
Consciência alterada é um fato básico da vida(BURROUGHS in 
MILES, 1992: 98, tradução livre). 

  

 Os psicoativos passam a aparecer como uma forma singular desta 

alteração como fato básico da vida. Neste sentido, para Burroughs, os cut-ups e 

a escrita fragmentária aberta por Almoço Nu estão mais próximos da experiência 

cotidiana do que a linearidade. Quando se anda pela cidade, por exemplo, é a 

não-linearidade e a alteração da consciência que se produzem com todas as 

associações espontâneas de memória, efeitos de perfumes, caminhares da 

vista, etc (cf. Odier, 1974). A literatura como alteração da consciência é parte do 

fato básico da vida. 

 

Política, controle e dependência  
 Não é somente em relação à escrita que Almoço Nu é diferente de Junky, 

mas também pelo ponto de vista. Em Almoço Nu os fatos são mais extremos, a 

vida dos junkies mais dolorida, a morte está mais à espreita. Um livro escrito do 



ponto de vista da junk sicknes que desloca o tema do uso de psicoativos para o 

sexo, a ironia, a sátira, a política... Neste sentido, muitas leituras do livro 

acabaram afirmando uma postura contra o uso de drogas de Burroughs, o que 

não parece ser o caso.  

 Primeiro, é importante destacar que a junk não aparece como algo isolado 

das relações que por ela passam. Em um prefácio redigido em 1960 e intitulado 

"Depoimento: Testemunho acerca de uma doença", Burroughs comenta que 

diziam existir um tipo de junk benéfica na índia chamada soma. Mas a junk não 

era benéfica porque ela era a substância embalada e monopolizada pelo tráfico 

(Cf. BURROUGHS, 2005a.). 

 Assim, a crítica está voltada mais para as relações existentes em torno 

dos psicoativos neste momento do que para uma definição dos psicoativos por 

si. O mesmo prefácio traz a afirmação de que o "vírus da junk é o maior problema 

de saúde pública no mundo atual" (BURROUGHS, 2005a: 252). Este enunciado 

chegou a produzir algumas leituras de que Burroughs associava uso de 

psicoativos e danos à saúde; no entanto, em outro prefácio, também de 1960, 

intitulado "Pós Escrito... Você não faria o mesmo?", ele escreve que o problema 

de saúde é "a perspectiva diante de nós, MEUS Amigos" (IDEM, IBIDEM: 254) 

e, em 1991, em "Reflexões Tardias sobre um depoimento", acrescenta:   

Quando afirmei que "o vírus da junk é o maior problema de 
saúde pública do mundo atual", não estava me referindo 
somente aos efeitos danosos dos opiáceos sobre a saúde dos 
indivíduos (que em casos de dosagens controladas podem ser 
mínimos), mas também à histeria que o uso de drogas costuma 
causar nessas massas preparadas pela mídia e pelos agentes 
de narcóticos para ter reações histéricas. (BURROUGHS, 
2005a: 257). 

  

Burroughs opera uma inversão: do uso de drogas como problema de 

saúde para o proibicionismo como problema de saúde. A inversão de  

proposições e valores sociais é uma operação recorrente em seus escritos. "A 

perspectiva diante de nós "aparece por um arcabouço que contém o tráfico, a 

política, a própria junk, a mídia e a reação das massas. Não se trata, portanto de 

fatores isolados. 

 De outro lado, chama a atenção a expressão "vírus da junk", que retoma 

a perspectiva da vida da substância, da coabitação do corpo, mas, na teia de 



relações, a coloca também como produto de conexões que extrapola a 

substância por si. A vida da substância é também produto relacional, 

dessubstancializado. Dentre estas relações, ao longo de Almoço Nu também 

aparece um novo termo: "A álgebra da necessidade". 

"Gordo" tinha os nervos à flor da pele em carne viva, sensíveis 
a ponto de sentirem os espasmo moribundos de um milhao de 
viagens geladas... Por conta disso o "Gordo aprendeu a Álgebra 
da Necessidade e sobreviveu. (BURROUGHS, 2005a: 212) 

 A álgebra da necessidade aparece como uma necessidade de algo, uma 

relação metabólica com um exterior, com uma outra vida, uma situação, etc. 

Burroughs parte da junk sickness e deste pensamento do vírus para olhar para 

o mundo de forma ampla. 

(...) uma continuação de Almoço Nu está quase pronta. É uma 
extensão matemática da Álgebra da necessidade, para além do 
vírus da junk. Pois existem diversas formas de dependência (...) 
(BURROUGHS, 2005a: 252) 

 

No próprio livro Almoço Nu estas dependências também aparecem 

articuladas em algumas ocasiões ao termo controle, em referência a esta 

externalidade com a qual o sujeito passa a ter uma dependência metabólica. 

Logo no início do livro, por exemplo, o médico Benway é apresentado como o 

conselheiro da República de Liberlândia, "uma terra dedicada ao amor livre e 

aos banhos constantes. Seus cidadãos são bem-ajustados, cooperativos, 

honestos, tolerantes e, acima de tudo, limpos" (BURROUGHS, 2005a: 29). 

Benway é também um especialista em controle12. Nesta routine, controle 

aparece diretamente como técnica de manipulação, lavagem cerebral e 

disciplinamento. No entanto, também como a ação de um médico que comanda 

um Estado e distribui psicoativos para moldar o comportamento da população13. 

A medicina aparece atravessada por esta Álgebra da necessidade como 

                                                        
12 O termo controle, nos livros e entrevistas de Burroughs, possui muitas nuances. O aqui descrito 
apresenta apenas uma configuração. Para mais detalhes, ver WILSON, 2014 
13 Guardando as devidas proporções, porque a literatura de Burroughs é sempre um excesso, é 
difícil não lembrar de Michel Foucault: "o diabólico é que, cada vez que se quer recorrer a um 
domínio exterior è medicina, descobre-se que ele já foi medicalizado” (FOUCAULT, 2010b: 184). 
E, assim, “Poder-se-ia dizer, quanto à sociedade moderna, que vivemos em ‘Estados médicos 
abertos’, em que a dimensão da medicalização já não tem limite” (FOUCAULT, 2010b:186). 



controle, como algo com o qual o sujeito cria uma relação metabólica; não 

somente as substancias, mas o próprio exercício do saber14. 

Esta relação também já estava presente em Junky: 

Há diversas variedades de doutores passadores de receita. 
Alguns vão prescrever somente se estiverem convencidos de 
que você é um viciado; outros apenas se estiverem 
convencidos de que você não é. A maioria dos viciados vai com 
uma história amaciada por anos de uso. Alguns afirmam ter 
cálculo biliar ou pedra nos rins. Essa é a história mais usada; 
um doutor normalmente se levanta e a abre a porta assim que 
você menciona cálculo biliar. Tive melhores resultados com 
neuralgia facial, depois de checar quais eram os sintomas e 
decorá-los. (...) 
Os médicos alimentam tantas idéias exageradas a respeito da 
própria posição que geralmente uma abordagem direta é a pior 
possível. Mesmo que eles não acreditem na sua história, ainda 
assim querem ouvir uma. É como uma espécie de ritual oriental 
de aparências. Um homem desempenha o papel do médico 
magnânimo que nem por mil dólares, passaria uma receita 
antiética. O outro faz o melhor que poderia para atuar como um 
verdadeiro paciente. Se você disser: “Ei, doutor, quero uma 
receita para sulfato de morfina e estou disposto a pagar o dobro 
por ela”, o doutor pira e joga você para fora do consultório. 
Você tem de estabelecer uma boa relação de cabeceira com 
os médicos, do contrário não chegará a lugar algum. 
(BURROUGHS, 2005: 79-80). 

 

A aquisição de opiáceos via receitas médicas era prática corriqueira até 

metade da década de 1950 e, por mais que tenha diminuído, permanece nos 

EUA até os dias de hoje. Burroughs chegou a ser preso na década de 1940, sob 

a acusação de violação da segurança pública, pelo fornecimento de endereço 

falso em uma receita médica. O controle médico e farmacêutico das substâncias 

psicoativas foi intensificado após a Lei Harrison, centralizando as decisões a 

respeito do uso destas substâncias, da dosagem adequada para consumo e de 

qual tipo é saudável para consumo. O final do trecho citado acima aponta que 

“você” – não necessariamente Burroughs, mas cada um – passa a ter uma 

relação necessária com a medicina 

 A relação entre estes termos, controle e Álgebra da necessidade, se dá 

por meio de uma tensão. Por vezes, parecem se equivaler com esta imagem do 

                                                        
14 Isto se repete ao longo do livro e em outros escritos. Para ficar em Almoço Nu, existe um trecho 
intitulado "A hora da Saúde Mental, com o Dr Berger" em que um psiquiatra adéqua a conduta 
dos indivíduos, tratando-os como espécimes. 



vírus. No entanto a Álgebra da necessidade também aponta para sintomas mais 

físicos e situações extremas, como fome e frio, enquanto o controle direciona 

para uma relação entre o metabólico e a produção de subjetividade. Neste 

sentido, Almoço Nu inaugura estes dois termos que passam a obedecer à 

mesma relação de transformação e variação no interior da literatura como 

viagem espaço-tempo. Portanto, não cabe uma definição, apenas conexões 

entre termos e traçados de linhas e transversais.  

Mais tarde, Burroughs fala em addiction de controle ou addicition de 

poder, porque, para ele, as pessoas que se utilizam de noções como 

propriedade e nação, por exemplo, dependem do controle para propagar a sua 

vida, o seu mundo e a sua ordem15. Em 1965, antes da publicação de Almoço 

Nu nos Estados Unidos, Burroughs concede uma entrevista à revista The Paris 

Review, onde afirma: 

Muitos policiais e agentes de narcóticos são precisamente 
viciados em poder, em exercitar um certo tipo de poder sobre 
pessoas indefesas. O tipo mais sórdido de poder: Eu chamo isto 
de junk16 branca — retidão; eles são direitos, direitos, direitos, e 
se eles perderem o poder, eles sofrem sintomas de abstinência 
excruciantes. A imagem que temos de toda a burocracia russa 
é esta. Pessoas que estão preocupadas exclusivamente com 
poder e vantagem, isso deve ser um vício. Suponha que eles o 
percam. Bem, isto tem sido toda a sua vida (BURROUGHS, 
1965: Site, tradução pessoal).  

  

Para Burroughs, contudo, a vida, tanto de quem está do lado do controle 

quanto daqueles sobre quem ele é exercido, é uma vida morta, uma morte em 

vida, e por isso também o paralelo com os opiáceos. O estado do hábito agudo 

é um estado de morte, e é este estado de morte em vida que habita todos os que 

estão sujeitados e os que são addicted em controle, como policiais, políticos, 

alguns médicos e empresários.  

 Pensar outras instâncias por meio de um raciocínio da dependência, 

próximo ao que estabeleceram as convenções jurídicas e médicas de seu tempo, 

deixar de deformá-lo, transformá-lo e, talvez, apontar seus limites, não é uma 

                                                        
15 O poeta Beat Allen Ginsberg também desenvolve este tipo de reflexao: “Tente romper os 
hábitos dos executivos viciados na santíssima trindade dinheiro-propriedade-poder e eles 
passarão a agir como junkies – mentirão, roubarão, gritarão ao invés de derrubar florestas, 
arrasar colinas, vender o chão abaixo de pés que ainda não nasceram” (GINSBERG, 1986: 166). 
16 Esta frase apresenta a palavra junk em sua duplicidade, tanto se referindo a opiáceos, quanto 
a lixo. 



unidade teórica do pensamento de Burroughs, mas uma série fragmentada, com 

pouco rigor de elaboração e sem coerência de totalidade. Não se trata de definir 

um verdadeiro conceito de dependência.   

 O que parece estar em jogo nas dimensões17 aqui tratadas sobre o uso 

de psicoativos no pensamento de William Burroughs é, de um lado, singularizar 

o encontro de cada um com cada substância, e, de outro lado, generalizar, na 

semelhança – é sempre bom lembrar, com Lévi-Strauss, que a semelhança é 

apenas um caso particular da diferença –, a junk sickness, o que se chama de 

dependência, estendendo-a a outras condutas do mundo, outros hábitos, outras 

produções.  

 Esta ampliação da dependência é curiosa porquenão leva à administração 

de uma ampliação da patologização pela saúde, mas ao limite desta 

racionalidade, a diminuição especial do estatuto de dependência, sem 

desconsiderar a dor (porque, o tempo todo, é de dor que se trata) e, de algum 

modo, a própria ruína de uma ordem que sustenta este tipo de circulação de 

saber.  

 Como seria possível pensar a ação sobre a dependência como patologia 

neste mundo se a própria existência do Estado for colocada na mesma ordem? 

O mesmo poderia valer para a religião e para o capitalismo. Trata-se de 

dissolução, e não de unificação. O curioso de toda esta história é que se o 

comum foi Estado e medicina desenvolverem um saber sobre o uso de 

psicoativos para regulá-los, classificá-los, proibi-los e, com isso, regular a 

população18, em Burroughs, o uso de opiáceos produziu um saber que vai contra 

o Estado, para lembrar Pierre Clastres19. Por linhas tortas e equívocas, o que 

passa por dentro de Burroughs é uma junção entre antiproibicionismo e 

anticapitalismo. 

 
  

                                                        
17 Não se falou neste artigo em pelo menos mais uma dimensão deste pensamento: a própria 
linguagem como opiáceos, reprodutora de hábitos, etc, expressa claramente no livro A revolução 
eletrônica. Para esta análise veja WILSON, 2014. 
18 Cf. RODRIGUES 1999 e 2004 
19 "O que nos diz, em contraponto, a sociedade primitiva como o espaço sociológico da guerra 
permanente? (...) Ela proclama que a máquina de dispersão funciona contra a máquina de 
unificação, ela nos diz que a guerra é contra o Estado." (CLASTRES, 2004: 270) 
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