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No que diz respeito a sua relação com a adolescência, desejo abordar aqui, principalmente, 

as toxicomanias que se podem reconhecer como uma das fenomenologias ditas de borda, que em 

outro momento propus chamar de montagens tóxicas.  Estou convencida de que a expressão se 

aplica  a  todas,  independentemente  de  que  algum  tipo  de  droga  faça  ou  não  parte  da  sua 

manifestação.

O  que  chamo  de  montagem tóxica  poderia,  em minha  opinião,  dar  lugar  tanto  a  uma 

toxicomania quanto a uma anorexia, a certas bulimias, a doenças psicossomáticas, ou a esse bizarro 

conjunto ao qual a medicina moderna denominou doença do pânico; além de outras. Quadros nos 

quais pode não haver nenhuma dependência de drogas, mas em cujo funcionamento há algo de 

fortemente tóxico que se revela.

Por essa razão, esforcei-me, em outro momento, para distinguir droga de tóxico, ou o que 

acredito que seja tóxico nessas montagens. Distinção que trato de reproduzir aqui rapidamente. Há 

muito estamos convictos de que a droga não é o objeto, do ponto de vista psicanalítico. Duvidamos 

até mesmo do estatuto de substância que lhe é atribuído em outros discursos.

Para alguns de nós ela teria o lugar de uma “contra-substância” que intervém do exterior 

para referendar o que entendemos ser uma tentativa de cura pelo mal, nos casos em que o bem se 

mostrou mais mortífero.

Quanto  ao  termo  tóxico,  por  nos  vir  das  ciências  biológicas,  poderia  ser  pensado  em 

referência aos corpos vivos. Mas, já aí, seria preciso abandonar a biologia, pois o corpo de que 

falamos é aquele perdido na palavra. Constituímos por um primitivo comércio de troca de carne por 

significantes  e  regulado pelas leis  deste.  O significante,  contudo,  não existe  na estagnação.  Na 

medida em que representa algo que nunca se esgota em um, remete sempre a outro. É, portanto, de 

movimento que se trata.

Eu diria que tóxico é tudo que é pregnante, que se infiltra, que satura. E também tudo o que 

faz estancamento, que impede as trocas, que não relança. Então, imagem alienante que cativa e não 

solta, intoxica. Identificação que não dá lugar ao jogo das identificações, intoxica. Palavra que não 

cinde,  intoxica.  Podemos,  portanto,  ter  montagens tóxicas sem droga,  assim como o tóxico,  na 

toxicomania não é a droga, mas a montagem à qual ela adere. 
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Uma vez que se tenha uma montagem tóxica, se a droga intervém, não importa como a chamemos, 

pode desencadear a fenomenologia da montagem, este último termo significando que possa ser 

transitória.

Enquanto fenômenos de borda, as montagens tóxicas devem ser entendidas como edificadas 

sobre uma "estrutura de base neurótica" deixada inconclusa.

Tem sido sugerido que, nesses casos, a falha na configuração imaginária estaria relacionada 

a um luto impossível de elaborar, em conseqüência, entre outras coisas, do desrespeito parental à 

"dimensão de engano amoroso" concernente à primeira captação especular. Seu enunciado aí não 

seria suficientemente amoroso, ou não seria suficientemente enganoso. Tudo indica que o lugar 

assim  dado  à  criança  não  seja  aquele  projetado  segundo  os  cálculos  apropriados  da  equação 

simbólica falo-bebê.

Como resultado,  teríamos  uma combinatória  de  borda onde  faltaria  o  lugar  do (-φ),  ou 

poderíamos dizer que ele está mal desenhado enquanto lugar da falta, a ser estabelecido pelo corte 

relativo à imagem especular, justamente referente ao objeto a, não especularizável. Falta a presença 

de uma ausência e portanto o lugar de uma negatividade. O lugar emoldurado do surgimento da 

angústia, caso apareça como podendo ser habitado, porque o seria pelo próprio sujeito reduzido à 

posição  de  objeto.  Logo,  a  falha  na  configuração  imaginária  desembocaria  numa  complicação 

narcísica da operação necessária à elaboração da pulsão, dificultando que o corpo se coordene à 

letra.

Em geral, no trajeto pulsional, a resposta do Outro, que nunca é a boa resposta, relança a 

outros trajetos.  É o vai-e-vem da pulsão e seus maus-encontros que sucessivamente consumam 

recortes no Outro.  O retorno pulsional só acontece se o trajeto logra enlaçar o vazio no Outro, 

graças ao que o objeto se desgarra. É aí que se funda o enigma, no intervalo das demandas do 

Outro. A parcial aderência a esse momento implica que o corpo não seja suficientemente elaborado 

no Outro nem na linguagem. Ou seja,  compromete-se a  dimensão do engendramento do corpo 

pulsional pela falta. Pelo menos num ponto o corpo não se perde nem se elabora simbolicamente. E 

o que não se perde, como já disse, intoxica.

Contudo,  para  que  esse  trajeto  seguisse  o  seu  curso,  não  bastaria  a  garantia  da 

impossibilidade do incesto, dada na linguagem. Pois sabemos que sua interdição serve mais do que 

nada a que possa transitar  a demanda de gozo da mãe,  logo a pulsão, como impossível de ser 

satisfeita. Está em jogo a função do pai privador, cuja suficiência é relativa a que ele ponha ou não o 

seu corpo aí, para "poder assumir o risco do gozo do Outro materno", fazendo-o passar através do 



atributo fálico, o que permite que se coordenem o objeto a e o (-φ). É preciso, pois, a dimensão do 

pai imaginário para que a falta se acomode e o sujeito se oriente nela. Acredita-se, entretanto, que 

uma falha na presença paterna, que pode ser relativa, seria solidária daquela falha na configuração 

imaginária atribuída aos casos de borda.

Temos, então, essas novas formações clínicas, tão próprias do nosso tempo e nele cada vez 

mais freqüentes, que não chegam a ser sintoma, mas que ficam aquém dele e do encaminhamento 

que uma “normatização” neurótica pode dar a ele.

Não é para menos, se se trata de um tempo em que as posições masculina e feminina se 

encontram em cheque,  e as funções materna e paterna,  cada vez mais abdicantes, encarnam os 

efeitos desses impasses.

Estou convencida de que se se trata de uma disfunção que afeta os efeitos do estádio do 

espelho, a organização narcísica, e que diz respeito à elaboração da pulsão, é na adolescência que 

ela se revelará. Pois este conjunto é, para o adolescente como uma casa desarrumada na qual, apesar 

de tudo, ele tem que receber suas visitas. Podemos compreender a particular suscetibilidade do 

adolescente aos impasses do laço social, arriscando a idéia, um pouco temerária talvez, de que a 

adolescência interpreta. Selvagemente. Se é que podemos falar disso fora do âmbito estritamente 

delimitado pela transferência analítica, corresponderia a uma pequena rotação do espelho plano, 

operada pela cultura, fazendo vacilar a imagem narcísica. Experiência potencialmente desalojante 

fora  do  abrigo  da  transferência,  esse  seria  um tempo  decisivo  em que,  se  o  lugar  da  falta  é 

claudicante, dará seu testemunho.

Vale o que já foi dito por Rassial sobre uma adolescente delinqüente e que parece se aplicar 

às  fenomenologias  de borda em geral.  Refiro-me a uma inscrição  simbólica  fundada  num luto 

malfeito,  determinando  que  o  jovem faça  sua  entrada  no  mundo  socializado  em "carne  viva". 

Apesar do recalque e da instituição do sujeito na linguagem, teria ficado presente uma dor que não 

pode ser suficientemente saturada pela elaboração secundária edípica.

Essa dor, cuja presença persistente grita, esse pedaço de “carne viva” jamais cicatrizada pela 

palavra,  sendo o que propus no início como sendo o tóxico ao qual  a droga pode aderir  mais 

seriamente. Por outro lado, a revelação desse isolamento inacabado do corpo pela pele, podendo ser 

usado ainda como metáfora de um revestimento incompleto pelo significante, evoca o fato de que a 

função do  tóxico  na  adolescência  tem algo  a  ver  com a  dificuldade  no  exercício  da  transição 

interior-exterior.

Sobre a adolescência,  sabemos que ela se apresenta como um  après-coup do estádio do 

espelho. Estádio em que o sujeito se organiza num eu, separado da mãe, representado justamente 

por um corpo fechado, delimitado pelo invólucro da pele. Imagem acabada do desamparo, espécie 

de parto tardio, sem o qual não há sujeito, o corpo próprio finalmente destacado do corpo do Outro 



materno.  Fechamento que é condição de abertura.  Como lembra Rassial,  vencida essa tarefa,  o 

mundo se organiza em relação a  essa imagem do corpo isolado pela  pele,  definindo interior  e 

exterior  e  determinando o valor  imaginário  dos  objetos  pulsionais,  já  que  eles  viriam tapar  os 

orifícios do corpo. Segundo Lacan,  anéis  orificiais,  pontos de união do real  do corpo ao corpo 

libidinal.

Posso evocar aqui alguns recortes clínicos, de casos de pacientes adolescentes, em que esse 

impasse se apresenta claramente. Uma delas, toxicômana, anoréxica e fóbica ao mesmo tempo, era 

aterrorizada  pela  idéia  de adoecer  da  pele,  sua adolescência  sendo marcada por  deslocamentos 

sucessivos  desse medo sobre diferentes moléstias que poderiam atacá-la.  Sobre sua inapetência 

dizia ter a idéia de sentir o corpo crescer depois de comer qualquer coisa e de que sua pele ficaria 

grande demais. Além disso, a comida a atacaria de dentro para fora, podendo fazer a pele se soltar. 

O álcool e os fármacos que consumia tinham feito seu ingresso na falência de todas as medidas 

protetoras que adotara antes.

Outra  paciente,  uma  jovem  bulímica,  pretendendo  atribuir  sua  gordura  ao  hábito  de 

consumir guloseimas entre as refeições, dizia que seu mal era “ficar comendo essas merdas que 

engordam”.  A idéia  de  alguém se  alimentando  de  seus  próprios  excrementos,  que  ela  própria 

associou, não só remete à idéia de uma circularidade sem cortes, sem falta, que já temos atribuído à 

cena toxicômana, mas lembra também a tentativa de isolamento dentro de uma unidade fechada.

Uma terceira paciente, vítima do pânico que se tornava insuportável ao crepúsculo, somente 

dando  trégua  ao  nascer  da  claridade,  dizia  “anoitecer  e  amanhecer  com o  dia”,  como  se  não 

houvesse separação alguma entre interior e exterior. Suas noites, inicialmente, eram dedicadas a 

comer em busca de “um peso” que lhe permitisse “sentir as paredes do estômago”.

Mais tarde, vítima de um medo que se alternava entre a idéia de se dissolver e “espalhar”, ou 

a de “se perder para dentro”, passou ao domínio da química. Os ansiolíticos e antidepressivos da 

mãe, na farmacinha de casa, inauguraram a série.

Cito esses casos não porque possam sustentar generalizações de qualquer espécie. Acontece 

que esses enunciados recuperados na clínica, que se repetem no relato de muitos toxicômanos sob a 

forma  de  um  corpo  incômodo,  impróprio  ou  dolente,  excessivamente  presente,  em  geral 

constituíram a fase silenciosa que antecedeu a fenomenologia.

Eles  não  se  queixavam  disso  aos  seus  pais.  A  toxicomania,  no  entanto,  é  ruidosa. 

Perturbadora. É ela que finalmente é escutada. Depois de tanto barulho para dentro, de tantas noites 

insones, de sujeitos privados de abrigo dos sonhos, agora são os outros que perdem o sono.

Esse em geral é o momento em que conduzem seus filhos a um tratamento. Todo analista 

sabe que aceitar empreender uma análise por demanda dos pais é se apresentar como alistado no 

exército deles. E que talvez a coisa toda pudesse andar melhor se antes disso um dos pais,  ou 



ambos, tivesse ocupado um divã. Pois uma mudança da posição subjetiva no âmbito parental pode 

deslocar um termo capaz de desestabilizar a montagem. Já falei, em outra parte, longamente, do que 

são as vicissitudes da demanda analítica nesses casos, do desafio que impõem à direção de cura, dos 

inevitáveis  acting-out ou  passagens  ao  ato  que  ela  pode  suscitar.  E  que  o analista  deve  poder 

sustentar, mais ainda nesses momentos, a via de uma transferência possível numa radicalização da 

função do desejo do analista. Que é ele quem deve ser o abstêmio na transferência e que essa possa 

efetivamente ser o lugar onde se jogam os trajetos pulsionais. Que o analista possa entrar como um 

termo dessa seqüência para evocar um vazio onde um significante chama o outro, para produzir 

bordas. Cortes capazes de extrair de uma circulação até então partilhada, parasitada, o tóxico de 

uma demanda cristalizada. Não para livrar ninguém da droga. Mas porque é isso que uma análise 

faz se o analista souber ocupar o lugar do Outro incompletável. Mas isto tudo... já estava dito.
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