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Resumo
Este artigo tem por finalidade discutir o termo toxicomania, apontando para riscos teóricos e clínicos 
que tal definição pode ocasionar para o sujeito psicanalítico. A Psicanálise, ao abordar a problemática 
do uso de drogas, tem, frequentemente,  utilizado a expressão toxicomania ou toxicômano, quando se 
refere ao sujeito que estabelece uma relação mais intensa com substâncias capazes de alterar os estados 
de consciência. Nesse sentido, propõe-se a substituição da terminologia “toxicomania”, por outra, a 
qual seja “dependência de substâncias psicoativas”, isto porque compartilhamos com a idéia de Esquirl 
de que toxicomania na sua origem, faz refrência a um uso maníaco da substância, enquanto a 
dependência se refere a um tipo de relação que o sujeito estabelece com um objeto. Destaca-se que não 
se trata de discutir somente a definição do que pode estar na base da dependência de substâncias 
psicoativas, mas sobretudo de compreender o lugar que essa substância ocupa na economia pulsional 
do sujeito, proporcionando indicações para saídas clínicas, por exemplo.  Portanto, parece-nos que 
insistir no uso da terminologia “toxicomania” é coadunar com os preceitos da biopolítica e recolocar o 
lugar do sujeito da autonomia para a anomia, fato que revela a pertinência da discussão, à medida que 
pode servir de alerta para os desdobramentos teóricos e clínicos da psicanálise, o que afetaria 
sobremaneira o lugar e a proposta que esta tem para o sujeito.

Palavras-chave: toxicomania. Adição. Pulsão. Polis.

Abstract

(Traduzir o título para inglês)

This paper aims to discuss the term addiction pointing to the theorical and clinical risks that this 
definition can result to the psychoanalytical subject. When approaching the problem of drug use, the 
Psychoanalysis has often used the term addiction or addicted when referring to the subject that 
stablishes a more intense relation with substances capable of altering one's conscience state. This way, 
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it is proposed the substituion of the terminology addiction for psychoactive substance dependency, 
because we share Esquirol's idea that addiction in its origin refers to a maniac use of substance while 
the dependency refers to a type of relation that the subject stablishes with an object. It is highlighted 
that it is not only about discussing the definition of what may be at the bottom of the dependency of 
psychoactive substance, but overall to comprehend the place that this substance takes in the economy 
of the instinct of the subject, offering, for example, indications of clinical ways out. So, it seems to us 
that insisting in the use of the terminology of addiction is to participate in the principles of the 
biopolitucs and to put back the place of the autonomy of the subject in anomie, revealing the 
importance of this discussion while it can serve as an alert to the developpments of the clinical and 
theorical approaches of psychoanalysis, that would affect its place and its proposal to the subject.
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