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A palavra “tóxico” foi eleita a palavra do ano pela Universidade de Oxford em 

2018. Relações tóxicas, masculinidade tóxica, o outro tóxico. Além do recente uso da 

palavra como forma de qualificar uma presença ou modo de agir do outro, ela foi 

escolhida não só pelo aumento de busca pela palavra no site do dicionário que leva o 

nome da universidade, como também por episódios como o envenenamento de um espião 

russo que ocorreu em território inglês nesse mesmo ano.  

A palavra “tóxico” (toxicon) tem origem etimológica atrelada à fármaco 

(pharmakon), na medida em que pharmakon toxicon era o termo usado para veneno. O 

que não pode nos escapar é o papel do álcool no Banquete, de Platão, e sua relação com 

o apaixonamento. Pois, sua presença se desdobra em duas cenas: logo no início, quando 

os louvores a Eros se dão em função da ressaca - impedi-los de se entregarem ao vinho - 

e, na sua segunda e mais agitada aparição, que é quando Alcibíades surge bêbado, 

atravessando a cena. 

Há um importante lugar comum, que diz respeito ao efeito do tóxico e ao objeto 

de estudo da psicanálise, que é a palavra “inconsciente”, usada no senso comum como 

forma de se referir àquele que não age de modo racional ou não é capaz de ponderar. Essa 

construção, que era mais comum há tempos atrás: “a pessoa age de modo inconsciente”, 

pode se referir à loucura, ao apaixonamento, ou à intoxicação. Não é por menos, que, por 

vezes, os familiares veem o analista de modo muito similar a como o dispositivo de 

Estado-Nação vê a droga; como o agente que vai desvirtuar o membro de seu grupo, 

provoca dissidência, divergência e pode levar a desimplicar o sujeito das palavras de 

comando que devem reger o grupo. 

É então que cabe destaque para o modo como Alcibíades, que estava bêbado, 

introduz a sua fala: "falo como quem foi picado por uma cobra". Ou seja, envenenado por 

sua paixão, se apresenta como descentrado, com pouca capacidade de ponderar. Daí 

podemos levantar a questão acerca de se essa relação com a agalmata pode corresponder  
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à condição de causado em seu desejo, que será interpretado por Sócrates após o fim de 

seu relato. 

Assim como a diferença entre veneno e remédio se dá a partir da dosagem, 

podemos pensar a intoxicação como envenenamento, um sinônimo para overdose, essa 

palavra inglesa que já mora no português vizinha a outras como rockstar. A transferência 

nos mostra que a intoxicação advém de uma percepção de transbordamento do afeto, de 

não contenção, de desequilíbrio, em suma, de paixão. O que se apresenta como delicado, 

de difícil manejo é a impossibilidade de contenção, porque o apaixonamento por um par 

afetivo pode encontrar guarida no corpo daquele que corresponde. A questão com a qual 

estamos lidando diz respeito à intoxicação para a qual não se encontra remédio, ou, ao 

menos, são difíceis as condições para que o corpo se reestabeleça de um modo que não 

resulte na destruição de si. 

Já a transferência na psicose nos é bastante conhecida. Por vezes, chamamos de 

“transferência maciça”, tamanha a sua presença e possibilidade de causar incômodo. Não 

são raras as situações em serviços de saúde mental na qual o paciente persegue sua 

referência terapêutica até no banheiro. Mas a transferência na neurose costuma ter outro 

modo de apresentar sua toxicidade, característica tão necessária ao nosso trabalho. 

Chateia-se mediante a ausência do analista, pode viver o desamparo como uma espécie 

de invasão, ou mesmo envenenamento, como o paciente que, após se sentir preterido pelo 

analista, promete não voltar nunca mais, assim como o bêbado promete não colocar mais 

uma gota de álcool enquanto sofre com a ressaca. 

Para encerrarmos as aproximações e podermos avançar no próximo passo, 

lembremos dos arrependidos que buscam uma vida redimida de paixões. Poder focar só 

no trabalho, não se importar com nada nem ninguém além de si mesmo. Isso que podemos 

denominar de sobriedade narcísica pode nos lembrar da justa preocupação dos gregos a 

respeito da abstinência, classificada como excesso de nada. 

Agora, tomaremos as próprias adições como questão para balizarmos a 

transferência na clínica. 

Lembremos do único momento que Lacan destaca como realmente analítico do 

diálogo socrático. Momento no qual Sócrates delata que Alcebíades faz, na verdade, uma 

performance para Agatão (2010). Essa leitura da transferência em relação às adições é 

fundamental porque nos lembra da estrutura ternária de modo que podemos distinguir o 
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uso de drogas de sua apresentação como fenômeno, compreendendo o processo de “se 

fazer drogado” para o Outro. 

Lacan, em uma crítica a Freud, irá apontar sobre como o princípio da realidade é 

tirano (2008), na medida em que busca dar consistência à própria realidade que existe 

enquanto uma montagem precária. Por essa via, nós podemos resgatar o estádio do 

espelho, lembrando que quem organiza a imagem corporal da criança não é o espelho por 

si, mas o olhar do adulto, enquanto terceiro que ratifica a sua existência e confere 

legitimidade ao reflexo. 

Há uma frase que se repete à exaustão quando lidamos com usuários que 

perambulam pela cracolândia: “eu não quero que (família, marido, esposa, filhos) me veja 

assim”. Esse é o lugar do grande Outro. Há o esforço de articulação de uma resposta a 

uma consistência que é avassaladora, tirânica. Daí a importância de atentar ao papel do 

superego no processo das adições: o ciclo infernal entre uso e culpa. Sem perder a 

referência da estrutura ternária, podemos resgatar o outro como semelhante; esse pode 

figurar como os colegas de uso. No entanto, sabemos como esse agenciamento pode ser 

frágil. Na rua, é comum o uso do termo “amigo de droga” como modo de classificar uma 

amizade que só tem finalidade na tarefa de usar. Ou seja, esse que operaria como furo no 

grande Outro, falha. 

É comum no uso, a experiência de sideração. Palavra que tem a mesma origem 

etimológica do desejo, por meio da palavra desiderato (Didier Weill). Sideral vem de 

Sidus, estrela em latim, estar siderado é estar entre as estrelas e desejar é mirar as estrelas, 

o ´de´, que funciona como privativo, indica que você não as tem, está aqui e elas estão lá. 

Daí podermos tomar a sideração como exemplo do sentimento oceânico descrito por 

Freud, algo que nos ajuda a compreender o empurrãozinho que as drogas oferecem nos 

rituais religiosos. Não deixa de ser uma forma de entregar o corpo ao Outro, seja em 

júbilo, como no sentimento oceânico, seja em forma de sacrifício. 

A experiência de sideração pode variar de orgásmica para terrorificante. Tão 

comuns são as bad trips, nas quais o corpo é devorado por formigas, aranhas ou algum 

outro tipo de inseto. Isso quando não se desfaz, perde as pernas ou os braços, começa a 

derreter como cera ou se liquefaz. É nesses episódios que se vivencia o fracasso em fazer 

um corpo que possa ser consistente, que possa barrar a persecutoriedade vinda do Outro. 

Daí o sufixo noia, retirado da palavra paranoia. 
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Há um olhar que vem do Outro, mas, ao invés de estabilizá-lo, o devora. A 

experiência tóxica, que figura como um apaixonamento em simulacro, visa a produzir 

esse “fora de si” como estratégia de escape desse olhar, que o Outro não vê, mas que  

retorna nas bad trips. Essa figuração do olhar devorador, pode ser representada pelo 

quadro de Salvador Dali chamado “A face da guerra”. 

Então, como pensar um outro que cause, que permita uma atualização do Outro 

não persecutório? Essa é a questão para o campo da transferência no trabalho analítico. 

Há o paciente que cheira no banheiro da sala de espera, mas não ouvirá um pio do analista 

a respeito, porque o corpo transferencial só pode ser constituído por palavras investidas 

de afeto, para que, dessa forma, seja atualizado. É por essa via que o trabalho de Redução 

de Danos foi tão promissor com usuários que estão em situação de rua; o Redutor não 

reduz dano porque oferece informação, ele reduz dano porque surge como um semelhante 

que não quer roubar a sua droga. É por esse caminho que podemos pavimentar um 

caminho para transferência analítica. 

A construção da questão clínica na transferência com pacientes que sofrem das 

adições depende de poder situar para qual representante do grande Outro se faz o uso 

(esse representante pode, inclusive, nunca ter se presentificado em carne e osso na vida 

do paciente). Situando esse Outro, pode-se contorná-lo, esvaziá-lo, para só então se 

descolar dele. Esse é o processo que podemos considerar necessário, para que ele deixe 

de se fazer drogado para o analista. Porque de início, isso é quase inevitável. 

Cabe ao analista poder ser o outro tóxico, não o que provoca a resposta à demanda 

a qualquer custo. Mas o que permite que o sujeito construa, resgate, articule com 

significantes que não retornem em sua persecutoriedade, ou seja, permita uma sideração 

ordinária, peremptória, que termine junto com o efeito da substância, mas não mantém a 

vida e as relações em suspenso, intangível, como nos casos de uso crônico, em que o 

corpo desaparece de um contexto para perambular em outro. 
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