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Efeito retorno sobre a psicose ordinária1 

Jacques-Alain Miller 

 

Gostaria inicialmente de parabenizar Marie-Hélène Brousse por ter 

organizado este seminário anglofônico em Paris. Estou realmente surpreso e muito 

contente pela presença de quase 100 pessoas de diferentes países. Gostaria que 

este seminário anglofônico fosse realizado outras vezes. Há alguns anos, realizamos 

uma série, em Paris, depois a interrompemos. Isso me preocupou e, então, solicitei 

à Marie-Hélène Brousse que o preparasse novamente. É uma ocasião importante 

para mim, de constatar que a audiência do Campo Freudiano nos países 

anglofônicos, longe de ter diminuído, aumentou em número e em importância após 

10 anos. O Campo Freudiano não é, a meu ver, suficientemente representado no 

mundo anglofônico — o que nós temos a intenção de mudar. Ele deseja se 

promover com vigor no mundo anglo-saxônico — na Grã-Bretanha, nos Estados 

Unidos, na Austrália — e também em outros países onde o inglês é usado para 

transmitir o ensino de Lacan e nossa pesquisa. 

Como título deste seminário, escolhi “Psicose ordinária”. Embora ela não 

seja uma categoria de Lacan, é, parece-me, uma categoria lacaniana — uma 

categoria clínica lacaniana. É uma criação que concebo como extraída do que nós 

chamamos “o último ensino de Lacan”, que é, ele mesmo, como um efeito retorno 

do desenvolvimento pragmático de seu ensino ao longo dos 30 anos do Seminário. 

Tenho a intenção de lhes dar, nessa exposição informal sobre o conceito de psicose 

ordinária, um eco maior do uso prático que fazemos desse termo há vários anos 

com meus colegas, os quais muito contribuíram para lhe dar um contorno mais 

preciso.  

 

América dividida 

Freud se colocou a famosa questão: “O que quer uma mulher?”. Ele se 

perguntou enquanto homem. Talvez enquanto mulher também. Apesar dos 30 anos 

do ensino de Lacan, nós não temos a resposta. Ainda que tentamos. Não é então 

uma questão discriminante. 

Tenho uma outra questão que me atormentou durante anos: “O que querem 

os americanos?” Tenho a resposta! Uma resposta parcial. Eles querem Slavoj Zizek! 

Eles querem o Lacan de Slavoj Zizek. Eles o preferem ao Lacan do Campo 

Freudiano. Neste momento, talvez. 

A questão é de fato a seguinte: Eles querem conceitos muito definidos? Ou 

eles querem espaço para discutir? Um espaço de disputa? O que é o caso com os 

conceitos da psicanálise. 
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Otto Kernberg, por exemplo, se dizia muito abalado pelo fato de que ele não 

poderia apreender a definição exata dos conceitos lacanianos. “Eles mudam o 

tempo todo”, dizia. Vocês podem imaginar o caro Otto — que lê em francês — 

procurando e querendo encontrar em Lacan a definição do Nome-do-Pai, do 

significante... e não encontra somente uma, mas uma pluralidade de definições. Ele 

encontra definições contraditórias e ele se encontra sempre, também, perdido em 

Lacan. É muito difícil dar sentido a essas mudanças constantes nas significações 

dos conceitos de Lacan. Talvez seja pelo fato de que Otto seja descendente alemão. 

Os prussianos, é sabido, querem definições muito rígidas, mas, verdade seja dita, 

isso também está incluído no espírito americano. Lembro-me de Kernberg, quando 

dava uma conferência em Nova York em 1985 — a única que dei na IPA — quando 

terminei, dizendo-me sobre uma das questões que ele me colocara: “Mas, 50% da 

vida psíquica são de afetos”. Como ele poderia mensurar 50% da vida psíquica? 

Era, no entanto, Otto Kerneberg! Ele queria definições nítidas. E é, em parte, o que 

os americanos querem: um saber bem definido, utilizável, com números.  

Por outro lado, tenho o sentimento de que os americanos reclamam de 

espaço para transmitir suas opiniões, para poderem dizer: “Você pensa assim, eu 

penso diferente. Tenho minha própria idéia, uma outra idéia”, sem, no entanto, 

faltar com respeito ao prestígio e ao saber. É uma maneira bastante democrática de 

questionar o saber do Outro. 

Tenho a impressão de que a alma americana, ou o espírito americano, é, se 

posso me permitir dizer, dividida entre o desejo pela extrema precisão e pelos 

números, por uma parte e, por outra parte, pelo de ser capaz de exprimir seu 

próprio pensamento e seguir suas próprias idéias. 

 

A psicose ordinária definida a posteriori 

A psicose ordinária se situa de preferência sobre essa segunda vertente. É a 

razão pela qual a escolhi para renovar este seminário, porque a psicose ordinária 

não tem definição rígida. Todo mundo é bem-vindo para dar seu sentido e sua 

definição da psicose ordinária. Não inventei um conceito com a psicose ordinária. 

Inventei uma palavra, uma expressão, um significante, dando um esboço de 

definição, para atrair os diferentes sentidos, os diferentes reflexos de sentidos em 

torno desse significante. Não dei um saber-fazer sobre a sua utilização. Fiz uma 

aposta de que esse significante poderia provocar um eco no clínico, no profissional. 

Queria que ele tomasse amplitude e ver até onde essa expressão poderia ir. 

Estava inspirado pelo que Lacan havia feito com o passe. Vocês sabem que 

ele considerava “O passe” como o verdadeiro fim de análise. Mas ele não dá disso 

nada além do que uma definição esboçada, porque ele não queria que as pessoas o 
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imitassem. Se vocês dizem que podem reconhecer o fim de uma análise quando o 

sujeito faz isso ou aquilo, ou diz isso ou aquilo, todo mundo vai fazê-lo, 

imediatamente. É o caso na universidade. Se vocês estão precisando de uma nota, 

vocês devem dizer as coisas de uma certa maneira e em um certo estilo. E então as 

pessoas aí se conformam e vivem em um mundo de sombras, uma “Vila de 

fantasmas”, como no artigo de Jean-Louis Gault (1). Devo lhes confessar que a 

universidade é uma cidade de fantasmas com pessoas que imitam o que se supõe 

que elas sejam. Lacan dá somente um esboço de definição do passe e proporá que 

se experimente para ver, e, uma vez o momento assim definido, o que apareceu 

vem do que as pessoas contribuem. Queria fazer alguma coisa desse gênero com a 

psicose ordinária. E creio que isso atraiu o sentido em potencial. Muita gente veio 

depois dizer: “Conheço um caso de psicose ordinária!” Se tentamos dar disso uma 

definição, é então uma definição a posteriori.  

 

A clínica binária e o terceiro excluído 

Posso, neste momento, refletir sobre a razão pela qual havia sentido a 

necessidade, na época, a urgência e a utilidade, de inventar esse sintagma — 

psicose ordinária. Diria que era para me esquivar da rigidez de uma clínica binária 

— neurose ou psicose. 

N / P 

Vocês sabem que cada significante é fundamentalmente definido, na teoria 

de Roman Jackobson — que é uma velha teoria atualmente — pela sua posição em 

relação a um outro significante ou a uma falta de significante. A ideia de Jackobson 

é uma definição binária do significante. Durante alguns anos, assinalei que 

tínhamos essencialmente uma clínica binária — neurose ou psicose.  

Um “ou isto, ou aquilo” absoluto. Tínhamos também a perversão, mas ela 

não pesava da mesma maneira na balança, essencialmente pela razão que os 

verdadeiros perversos não se analisam verdadeiramente e que, então, aqueles que 

vocês encontram em análise são sujeitos apresentando traços perversos. A 

perversão é um termo contestável que foi desviado pelo movimento gay. Essa 

categoria tende a ser abandonada. 

Assim, nossa clínica tinha uma característica essencialmente binária. 

Resultado: durante anos, viam-se clínicos, analistas, psicoterapeutas se 

perguntarem se seu paciente era neurótico ou psicótico. Desde que vocês 

recebessem esses analistas em supervisão, vocês podiam vê-los voltar, ano após 

ano, a falar de seu paciente X, e, se vocês lhes perguntassem: “Você decidiu se ele 

é neurótico ou psicótico?”, eles diriam: “Não, eu não decidi por enquanto”. E isso 
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continuava assim durante anos. Não era nitidamente um jeito satisfatório de 

considerar as coisas. 

Era claramente uma dificuldade nos casos de histeria. Quando, na histeria, 

não há identificação narcísica ao corpo próprio “suficientemente boa” — esse termo 

“suficientemente boa” é um termo winnicotiano de que eu gosto muito — porque, 

na histeria, você tem geralmente algumas marcas de uma certa ausência do corpo, 

um certo desvio com o corpo, então vocês poderiam se perguntar se esse desvio 

vai ao ponto de não mais ser do domínio da histeria, mas, sim, da psicose. Vocês 

viam, assim, pessoas tentarem, durante anos, decidir de qual lado estava seu 

paciente. Ou, mesmo, desde que conheçam sujeitos testemunhando o vazio que 

eles experimentam, vocês podem se perguntar se esse vazio não é também 

histérico. É um sujeito barrado, que remete ao nada, na neurose? Ou é o vazio 

psicótico, o buraco psicótico? Tanto que, ano após ano, apesar da diferenciação 

supostamente absoluta entre a neurose e a psicose, sobre a base da forclusão do 

Nome-do-Pai — verdadeiro credo lacaniano: “Eu te batizo neurótico se há Nome-

do-Pai, eu te batizo psicótico se não há” — certos casos pareciam estar entre os 

dois. E essa fronteira acabou, no decorrer do tempo, na supervisão e na prática, 

por se alargar. Uma espessura crescente como aquela que vocês ganham em torno 

da cintura!  

N / P 

Então havia alguma coisa que não ia muito bem, porque, se fosse uma 

neurose, não seria uma psicose, se fosse uma psicose, não seria uma neurose. 

A psicose ordinária era uma forma de introduzir o terceiro excluído pela 

construção binária, ligando, ao mesmo tempo, à posição do lado direito da 

binaridade. 

N /~ P 

 

Era uma maneira de dizer, por exemplo, que, se vocês tiveram, depois de 

anos, razões para duvidar da neurose do sujeito, vocês podem apostar que é muito 

mais psicótico ordinário. Quando é neurose, vocês devem saber! Essa foi a 

contribuição desse conceito dizer que a neurose não é um papel de parede 

(wallpaper). A neurose é uma estrutura muito precisa. Se vocês não reconhecem a 

estrutura bastante precisa da neurose do paciente, vocês podem apostar, ou vocês 

devem tentar apostar, que é uma psicose dissimulada, uma psicose velada.  

Não é certo, portanto, que a psicose ordinária seja uma categoria objetiva. 

Vocês devem se perguntar se é uma categoria da coisa-em-si. Vocês podem dizer 

que a psicose ordinária existe objetivamente na clínica? Não é claro. A psicose 

ordinária interessa ao saber, é a possibilidade de vocês conhecerem alguma coisa 
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do paciente. Vocês dizem: “psicose ordinária”, quando vocês reconhecem que não 

há sinal evidente de neurose, e, assim, vocês são conduzidos a dizer que é uma 

psicose dissimulada, uma psicose velada. Uma psicose difícil de ser reconhecida 

como tal, mas que deduzimos de pequenos índices variados. Trata-se mais de uma 

categoria epistêmica que objetiva. Isso concerne à nossa maneira de conhecê-la. 

 

A construção lacaniana da psicose nos Escritos 

1. O mundo imaginário móvel 

Em todo caso, no seu texto clássico sobre a psicose nos Escritos, a “Questão 

preliminar...” (2), Lacan começa com a neurose. Ele pensa a psicose na perspectiva 

da neurose. Ele deriva a estrutura da psicose daquela da neurose, como uma 

variação da estrutura fundamental da neurose ou da normalidade. Há uma conexão 

entre neurose e normalidade: o complexo de Édipo. Em Lacan — e em Freud 

igualmente — o complexo de Édipo, que Lacan traduz como metáfora paterna, é 

tanto o fundamento da realidade comum quanto aquele da neurose. Ele é o laço 

entre normalidade e neurose. Pode-se dizer que a neurose é a normalidade. Uma 

pessoa supostamente normal é um neurótico que não sofre de sua neurose ou que 

não sofre tanto de sua neurose, ou, ainda, que não trata sua neurose pela análise, 

que trata sua neurose vivendo. É menos interessante! É mais interessante tratar 

sua neurose pela análise, mas as pessoas nem sempre pensam isso e elas 

continuam a viver assim. E, então, sinto-me como o doutor Knock, na famosa peça 

de teatro francesa do começo do século, que decidiu que todo mundo era doente 

sem sabê-lo. 

Qual é a base comum entre neurose e psicose do ponto de vista de Lacan? 

Qual é o começo da vida psíquica? O começo da vida psíquica no Lacan clássico é o 

que ele chama de imaginário. Todo o mundo é suposto começar com o imaginário. 

É o Lacan clássico. Está sujeito à suspeita, porque isso reporta à incidência da 

linguagem. Com efeito, desde o início, o sujeito está imerso na linguagem. Mas, no 

seu texto clássico sobre a psicose, como em quase todos os seus textos dos 

Escritos — com a exceção dos últimos — ele constrói a dimensão fundamental do 

sujeito como pertencente à dimensão imaginária. É, portanto, suposto que aquele 

que nasce seja um futuro neurótico, um futuro normal, um futuro perverso, um 

futuro psicótico, desde que habite, poderíamos dizer, o estágio do espelho. 

O estágio do espelho é a primeira estrutura do mundo primário do sujeito, o 

que quer dizer que é um mundo muito instável. O mundo estruturado pelo estágio 

do espelho é um mundo de transitivismo. Transitivismo quer dizer que você não 

sabe quem é você, confundindo-se com o outro. É quando a criança bate em seu 

companheiro e diz: “ele me bateu”. Vocês têm aí uma confusão: “Será eu ou será 
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ele?” É um bom exemplo para compreender que é um mundo de areias movediças. 

É um mundo instável, é um mundo sem consistência. É um mundo de sombras. No 

primeiro seminário de Lacan, é a maneira pela qual ele descreve o mundo primário, 

ou, antes, a maneira pela qual ele o constrói. Digo “constrói” porque é necessário 

começar a fazer abstração da linguagem que está presente desde o início. É a partir 

daí que ela estrutura a psicose. É também para ele o mundo da mãe. É 

supostamente um mundo cuja força pulsional é aquela do Desejo da Mãe, o desejo 

desordenado da mãe avesso à criança-sujeito. De uma certa maneira, isso equivale 

a dizer que a loucura é o mundo primário. É um mundo de loucura. 

 

2. A ordem simbólica 

A ordem simbólica vem no segundo tempo dessa construção. É em relação 

ao simbólico que vocês devem insistir sobre a palavra “ordem”. Vocês estariam 

tentados a dizer: “a ordem imaginária”, “a ordem real”, mas isso é inexato. De fato 

isso quer dizer que a ordem vem ao mundo imaginário, com o simbólico. A 

estrutura lacaniana introduz o simbólico — a linguagem, a metáfora paterna — 

como a potência que impõe a ordem, que impõe a hierarquia, a estrutura, a 

constância, que estabiliza o mundo imaginário móvel. Ele condensa essa potência 

ordenadora do simbólico, com o Nome-do-Pai — utilizo a maiúscula P para 

representar a palavra francesa “Père” (Pai) — que é um elemento a mais. É um 

mais (+), tendo como consequência um menos (-), um gozo a menos. O gozo 

imaginário, que tornaria possível o mundo imaginário, é eliminado, é subtraído. E 

vocês encontram, em todos os textos de Lacan, a ideia segundo a qual o gozo é 

evacuado pelo simbólico. Lacan utiliza essa expressão de diferentes formas. Pode-

se falar de extração, de subtração, mas é sempre a mesma ideia. Desde que 

introduzimos o elemento ordenador do Nome-do-Pai, obtemos uma subtração da 

libido, do gozo e das pulsões. Em termos de falo, pois bem, temos o falo imaginário 

completo () de um lado, e, de outro, o menos-fi (-), que quer dizer “castração”, o 

termo freudiano para essa subtração de gozo. 

       +NP   



 - Gozo          (-) 

 

A partir desse momento, como vocês sabem, Lacan constrói a psicose como 

uma falta do Nome-do-Pai, P0, e a falta desse falo castrado, que ele escreve 0. 

Temos dois buracos correlacionados pelo esquema I — devemos escrever assim, 

com três flechas — no nível do gozo, que é, de fato, um “excesso”. 
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                              0 

                                                                                 P0 

O gozo imaginário, que é “em excesso”, continua a existir; o Nome-do-Pai 

não é então operante. Isso quer dizer que o menos-fi não é operante. De fato, é o 

menos-fi zero. Não vou explicar de novo essa construção da psicose em Lacan. Mas 

o que ele introduz, ao mesmo tempo, enquanto lê o Caso Schreber, é a ideia da 

metáfora delirante. Não há metáfora paterna normal no Caso Schreber. Em um 

momento preciso, é revelado o fato de que ele não está conectado ao significante 

do Nome-do-Pai, o que desencadeia sua psicose extraordinária. Após um primeiro 

tempo de aflição total em seu mundo — um mundo que antes estava estabilizado, 

no qual ele teria de fato chegado a obter uma posição bastante elevada de 

magistrado, seu mundo tinha anteriormente uma maneira de se ordenar, mas, 

desde que ele foi solicitado a responder do ponto de vista do Nome-do-Pai, ele não 

consegue, e isso desencadeia sua psicose extraordinária — observamos uma  

espécie de mundo ordenado se reorganizando por ele mesmo. Schreber consegue 

arranjar-se progressivamente um mundo viável. Lacan diz então que é verdade, 

não há uma metáfora paterna, mas muito mais, uma metáfora delirante. 

Em todo caso, um delírio é simbólico. Um delírio é um conto simbólico. Um 

delírio é também capaz de ordenar um mundo. Perguntem a si mesmos se o que 

ordena nosso mundo não é, em grande parte, delirante. Se vocês se referem ao 

saber científico, essas histórias de Deus-todo-poderoso, de mãe, de pai etc. são 

conduzidos à dizer que é um delírio. Não diria isso — eu não ousaria — mas as 

pessoas do século XVIII ousavam dizer que isso, de fato, é em parte um delírio. O 

Campo Freudiano é um delírio, ele não tem uma existência bem delimitada. É 

alguma coisa para algumas milhares de pessoas no mundo que falam do Campo 

Freudiano, mas isso não tem existência precisa, para falar a verdade. Quando 

vocês leem a propósito de Maomé — Deus proíbe que eu diga o quer que seja 

contra Maomé — que ele partiu sozinho, que ele portava uma mensagem divina e 

que ele a escreveu;  esse discurso ordena um milhão de pessoas pelo mundo. 

Trata-se de um delírio divino. De fato, a hipótese segundo a qual um delírio pode 

ordenar o mundo não é completamente tirada da cartola (tirée par les cheveux). 

Schreber tinha um delírio privado. Ele não conseguiu fazer de seu delírio, um 

delírio para todos na Prússia do final do século XIX. Ele teve que privatizar. Ele 

montou uma empresa delirante só para ele. Portanto, vocês podem ter uma ordem 

simbólica delirante.  

 

Do Nome próprio ao predicado 
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Devo dizer que, em seu último ensino, Lacan está perto de dizer que toda a 

ordem simbólica é um delírio, incluindo sua própria construção da ordem simbólica. 

A vida não tem nenhum sentido. Fazer sentido já é delirante. É uma convicção 

profundamente ancorada em Lacan. Na prática, quando vocês compreendem o que 

o paciente diz, vocês estão capturados pelo seu delírio, pela maneira dele de dar 

sentido. O trabalho de vocês, enquanto clínico, não é de compreender o que ele diz. 

De tal maneira, vocês não participam do delírio dele. O trabalho de vocês é de 

captar a maneira particular dele, insólita, de dar sentido às coisas, de dar sempre o 

mesmo sentido às coisas, de dar sentido à repetição em sua vida. 

Isso introduz uma mudança de estatuto para o Nome-do-Pai. Nos textos 

clássicos de Lacan, utiliza-se o Nome-do-Pai enquanto nome próprio. Quando se 

pergunta: “O sujeito tem o Nome-do-Pai ou há a forclusão do Nome-do-Pai?”, 

utiliza-se logicamente o Nome-do-Pai como nome próprio, o nome próprio de um 

elemento particular que é chamado o Nome-do-Pai.  

Seguindo a ideia da ordem simbólica delirante, pode-se dizer que o Nome-

do-Pai, não é mais um nome próprio, mas um predicado definido na lógica 

simbólica. 

NP(x) 

Um tal elemento funciona como um Nome-do-Pai para o sujeito. Esse 

elemento é o princípio que ordena seu mundo. Isso não é o Nome-do-Pai, mas tem 

a qualidade dele, a propriedade. É igualmente muito útil quando se pensa no fato 

de que Schreber levou uma vida aparentemente normal durante 50 anos. Sua 

psicose somente se desencadeou quando ele tinha 51 anos, durante o que 

chamamos, na medicina, de andropausa da vida masculina. A idéia nos ajuda a 

compreender como seu mundo podia funcionar. O que teria acontecido se Schreber 

tivesse vindo em análise antes do desencadeamento de sua psicose? Não havia 

psicanálise naquela época, mas imaginem se ele tivesse sido tratado por Freud. 

Talvez, antes dos 51 anos, vocês já teriam podido observar particularidades na 

construção do mundo dele, que teriam feito vocês dizerem que ele era um psicótico 

ordinário. Freud não conhecia a psicose ordinária — é evidente que ele conhecia 

muitas outras coisas bem mais importantes — mas talvez o que nós chamamos de 

psicose ordinária seja uma psicose que não é manifesta até o seu 

desencadeamento. É, por exemplo, uma das maneiras de se apropriar do conceito, 

sobre as quais vocês debateram. 

Portanto, a questão incide sobre o Nome-do-Pai enquanto predicado. Isso 

quer dizer que é um substituto substituído. O Nome-do-Pai se substitui ele mesmo 

ao Desejo da Mãe, impõe sua ordem ao Desejo da Mãe. E o que se chama de 

predicado do Nome-do-Pai é um elemento, um modo de fazer acreditar (make 
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believe) do Nome-do-Pai - compensatory make-belive -, um fazer crer 

compensatório (faire-croire) do Nome-do-Pai, um CMB. Vai-se fazer crer — make-

believe — que nós estamos fazendo um estudo altamente científico! E dever-se-ia 

dizer que se tem a intenção de observar e de fazer uma lista completa de todas as 

formas possíveis de CMB na psicose. De fato, é mais difícil que isso. É mais difícil 

que esse tipo de piada. 

 

“Uma desordem (...) na junção mais íntima do sentimento de vida no 

sujeito” (3) 

O que se tenta apreender em se tratando da psicose ordinária? Quer dizer, 

quando a psicose não é evidente, quando ela não aparenta ser uma neurose, 

quando não há nem a assinatura da neurose, nem a estabilidade, nem a 

constância, nem a repetição da neurose? Uma neurose é alguma coisa estável, uma 

formação estável. Quando vocês não experimentam — é também uma questão de 

experiência para o clínico —os elementos bem definidos, bem recortados da 

neurose, a repetição constante e regular do mesmo, e quando vocês não têm 

nítidos fenômenos de psicose extraordinária, então vocês se esforçam para dizer 

que é uma psicose, mesmo que ela não seja manifesta, mas, ao contrário, 

dissimulada. 

Vocês devem então se colocar na busca de todos os pequenos índices. É 

uma clínica muito delicada. Frequentemente, é uma questão de intensidade. É uma 

questão de mais ou menos. Isso os orienta na direção do que Lacan chama de 

“uma desordem provocada na junção mais íntima do sentimento de vida no sujeito” 

(4). É a frase sobre a qual insisto há anos em meus cursos e nas discussões com 

meus colegas, na página 558 dos Escritos. Na excelente edição anglofônica de 

Bruce Fink, está na página 466. É traduzido para “a disturbance”. É uma ótima 

tradução de “desordem”. Ele não coloca “problema” (“trouble”), que teria sido um 

termo do DSM, mas “disturbance”: “a disturbance that occured at the inmost 

juncture of the subject’s sense of life” (5). Bem, é o que nós procuramos na psicose 

ordinária, essa desordem na junção mais íntima do sentimento da vida no sujeito. 

“Sense of life” se traduz por “sentimento da vida”. É um termo muito sincrético, “o 

sentimento da vida” ou “como você vive sua própria vida”. É muito difícil analisar 

esse termo. Os psiquiatras tentaram delinear esse “sentimento da vida”. Eles falam 

de sinestesia, de sentimento geral do sujeito de “estar-no-mundo”. 

A desordem se situa na maneira pela qual vocês experimentam o mundo à 

sua volta, na maneira pela qual vocês experimentam seus corpos e na maneira de 

vocês se referirem às suas próprias ideias. Mas qual é essa desordem, já que os 

neuróticos também a experimentam? Um sujeito histérico experimenta essa 
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desordem em relação a seu corpo, um sujeito obsessivo experimenta uma 

desordem em relação a suas ideias. Qual é então essa desordem que acontece “na 

junção mais íntima do sentimento da vida no sujeito”? É muito difícil de formular. 

 

Uma tripla externalidade 

Vou tentar organizar essa desordem do sentimento de vida com relação a 

uma tripla externalidade: uma externalidade social, uma externalidade corporal e 

uma externalidade subjetiva. 

Os índices são observados nestes três registros. 

 

1. Uma externalidade social 

A respeito da externalidade social, no que concerne à relação com a 

realidade social na psicose ordinária, a questão é a seguinte: qual é a identificação 

do sujeito com uma função social, com uma profissão, com seu lugar ao sol, como 

se diz em inglês? O mais claro dos índices se encontra na relação negativa que o 

sujeito tem na sua identificação social. Quando vocês devem admitir que o sujeito é 

incapaz de conquistar seu lugar ao sol, de assumir sua função social. Quando vocês 

observam um sofrimento misterioso, uma impotência em relação a essa função. 

Quando o sujeito não se ajusta, não no sentido da rebelião histérica ou no modo 

autônomo do obsessivo, mas quando há um tipo de fosso que constitui 

misteriosamente uma barreira invisível. Quando vocês observam o que chamo de 

um desligamento, uma desconexão. Vocês vêem, então, às vezes, sujeitos indo de 

uma desconexão social à outra — se desconectando do mundo dos negócios, da 

família etc. É um percurso frequente entre os esquizofrênicos. 

Disse esquizofrenia. É isso que pode ser a realidade do sujeito, mesmo que 

pareça uma psicose ordinária, porque não está evidente. Mas é a psicose ordinária, 

então, do ponto de vista de vocês. Uma vez que vocês digam que é uma psicose 

ordinária, tentem classificá-la de uma maneira psiquiátrica. Vocês não devem 

simplesmente dizer que é uma psicose ordinária, vocês devem ir mais longe e 

reencontrar a clínica psiquiátrica e psicanalítica clássica. Se não fazem isso — e é o 

perigo do conceito de psicose ordinária — ocorre o que chamamos de um “asilo da 

ignorância”. Isso vem a ser, então, um refúgio para não saber. Se falamos de 

psicose ordinária, de qual psicose falamos? 

Podemos constatar isso, por exemplo, no último colóquio das Seções Clínicas 

Francofônicas (o círculo UFORCA, Conversações sobre as situações subjetivas de 

abandono social à “la Maison de la Mutualité”, de 28 e 29 de junho de 2008), 

quando, no caso de uma psicose ordinária, um colega — um psicanalista e 

psiquiatra — disse: “É uma paranoia sensitiva, no sentido de Kretschmer.” Tratava-
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se de uma psicose ordinária porque ela não estava manifesta, mas, uma vez que 

vocês dizem que é uma psicose ordinária, isso quer dizer que é uma psicose. E se é 

uma psicose, então ela pode ser relacionada às categorias nosográficas clássicas. 

Tive o sentimento que meu colega tinha razão, que, nesse caso, era uma paranoia 

sensitiva de Kretschmer. O termo psicose ordinária não deve permitir ignorar a 

clínica. É um convite a ultrapassá-la. 

É assim para a identificação social negativa, mas vocês devem também 

estar atentos às identificações sociais positivas na psicose ordinária. Digamos, 

quando esses sujeitos investem demais em seu trabalho, em sua posição social, 

quando eles têm uma identificação demasiadamente intensa à sua posição social. 

Vocês podem ver, então, e isso se vê com frequência, psicóticos ordinários cuja 

perda do trabalho desencadeia sua psicose, porque o trabalho deles queria dizer 

bem mais que um trabalho ou que uma forma de viver. Ter esse trabalho era o 

Nome-do-Pai. Lacan diz que, em nossos dias, o Nome-do-Pai é o fato de ser 

nomeado, de ser atribuído a uma função, de ser nomeado à. O Nome-do-Pai de 

hoje é aceder a uma posição social. Constata-se, com efeito, que ser membro de 

uma organização, de uma administração, de um clube, pode ser o único princípio 

do mundo de um psicótico ordinário. Por exemplo, ter um trabalho tem um valor 

simbólico extremo hoje. As pessoas estão prontas a lutarem por trabalhos mal 

pagos, somente pelo valor simbólico de estarem trabalhando. Os governos são 

suficientemente inteligentes para compreender isso claramente e por lhes oferecer 

trabalhos muito mal remunerados. O governo francês, nessa circunstância, estende 

isso aos psicólogos e psicoterapeutas. É o que, portanto, falamos nesses dias. Eles 

querem criar uma nova profissão de psicoterapeutas que seja mais mal remunerada 

que a de fisioterapia. 

Eis aqui uma definição para a externalidade social, com as versões positiva e 

negativa de identificação social. 

 

2. Uma externalidade corporal 

A segunda externalidade concerne ao Outro corporal, o corpo como Outro 

para o sujeito — partindo do princípio que “Você não é um corpo, mas você tem um 

corpo”, como Lacan diz. Na histeria, há uma experiência de estrangeiridade do 

corpo, o corpo só faz o que lhe “dá na veneta”. No corpo do macho, também, você 

tem ao menos uma parte do corpo que só faz, igualmente, o que lhe “dá na 

veneta”, o pênis, é bem conhecido.  

Na psicose ordinária, deve haver alguma coisa a mais, uma decalagem. A 

desordem mais íntima é essa brecha na qual o corpo se desfaz e o sujeito é levado 

a se inventar laços artificiais para se reapropriar de seu corpo, para “ajustar” seu 
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corpo a si mesmo. Para dizer em termos mecânicos, ele precisa de uma braçadeira 

(serre-joint) para se manter com seu corpo. 

A dificuldade reside no fato de que todos esses meios artificiais que 

pareciam anormais, há anos, são hoje banalizados. Os piercings de joias 

incrustadas estão na moda hoje em dia. As tatuagens também. A moda é 

claramente inspirada na psicose ordinária. Certos usos de tatuagens são um critério 

da psicose ordinária, quando vocês sentem que, para o sujeito, é uma maneira de 

se prender ao seu corpo. Esse elemento suplementar faz ofício de Nome-do-Pai. 

Uma tatuagem pode ser um Nome-do-Pai na relação que o sujeito tem com seu 

corpo. Como o comparamos à histeria? Não se pode falar de outro modo disso 

senão em termos de tonalidade — isso não tem o mesmo tom — e em termos de 

excesso — isso excede as possibilidades da histeria. A histeria está enquadrada 

pelos limites da neurose, ela é limitada pelo menos-fi. Apesar da rebelião e da 

aflição, a histeria é sempre submetida à limitação, ao contrário, vocês sentem o 

infinito na fratura, presente na relação do psicótico ordinário com seu corpo. 

 

3. Uma externalidade subjetiva 

Não vou discutir sobre a vida sexual. Depois da realidade social — o Outro 

social — e o Outro corporal, falar-lhes-ei do Outro subjetivo. O mais frequente disso 

reconhecemos na experiência do vazio, da vacuidade, do vago, no psicótico 

ordinário. Vocês podem encontrá-lo nos diversos casos de neurose, mas, na psicose 

ordinária, vocês procuram um índice do vazio ou do vago de uma natureza não-

dialética. Há uma fixação especial desse índice. 

Gostaria também de desenvolver para vocês a relação às ideias, mas 

deixarei para uma próxima vez. 

Vocês devem também procurar a fixação da identificação com o objeto a 

como dejeto. A identificação não é simbólica, mas bem real, porque ela se passa  

sem metáfora. O sujeito pode se transformar em um rebotalho, negligenciando-se 

até o ponto mais extremo. Digo que é uma identificação real, pois o sujeito vai na 

direção de realizar o dejeto sobre sua pessoa. Finalmente, ele pode defender-se por 

um extremo maneirismo. Ele pode então ter dois extremos. Posso me referir aqui à 

exposição de Pierre-Gilles Guéguen (6) sobre Genet. Vocês se lembram que Pierre-

Gilles Guéguen falou de identificação não dialética de Genet ao dejeto. Introduzo 

igualmente aqui uma referência à exposição de Jean-Louis Gault (7), concernente ao 

parceiro de seu paciente. Ele diz que o verdadeiro parceiro da vida desse sujeito 

não era de fato uma pessoa, mas principalmente a linguagem ela mesma, e vocês 

podem ver nesse sujeito um eco especial da palavra do Outro. Na neurose, 

encontra-se isso também, mas, no caso de Jean-Louis Gault, há alguma coisa como 
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um estigma produzido para cada enunciado desses outros. E, de fato, é alguma 

coisa como uma relação fundamental não a uma pessoa, mas à linguagem. 

Poderia já me referir ao caso de Julia Richards, que vocês vão ouvir nesta 

sexta: “Um dialeto capitalista no caso de uma psicose ordinária” (8). É um caso em 

que o sujeito se apresenta com uma demanda de “reencontrar os dez por cento que 

(lhe) faltam sempre, para ser são novamente”. Já nessa maneira de se apresentar 

se pode de imediato ver que há o sentimento de não ser são. Ele se diz isso num 

primeiro tempo, e, depois, ele se pergunta com uma precisão kernbergiana — 

Kernberg sabe que os afetos representam 50%! Bem, esse sujeito sabe que ele 

precisa de 10% a mais! De fato, suponho que ele seja americano! Ele nos dá uma 

precisão com números. Nessa primeira frase pela qual ele se apresenta, pode-se 

perceber seu delírio. Os 10% de delírio. “Faltam-me dez por cento!” Tem alguma 

coisa que vai de encontro a ele e lhe atribui um número. “Faltam-me dez por cento 

de castração” (risos). Isso não é engraçado, mas, nas conferências clínicas, as 

pessoas riem muito de coisas que não são engraçadas. Esse sujeito diz também: 

“Por que haveria um Deus benevolente? Sou sortudo, isso explica essa mortalha 

funesta, essa paranoia... Eu não deveria me lamentar tanto”, conectado à 

referência de Deus. É também uma pequena chave que permite compreender que 

seu parceiro é esse Deus. Qualquer pessoa pode dizer que sua vida está sob uma 

“mortalha funesta” — isso pode ser dito por um neurótico romântico — mas, 

clinicamente, isso inclina principalmente para a psicose. Quando ele diz mais 

adiante que “o centro não se sustenta, tudo se desagrega, é científico”, todos esses 

labirintos de frases parecem ter a mesma ausência em seu centro. Julia Richards 

acrescenta que “seu mais sólido ponto de identificação, mesmo que imaginário, é 

construído com cada fragmento de identificação paterna à sua disposição”. É 

totalmente antropométrico da psicose ordinária o fato de as identificações serem 

construídas com um bricabraque. Perguntei como se traduz “bricabraque” em inglês 

antes da exposição. Eu não conhecia esta tradução: “flotsam and jetsam”. Gosto 

muito. Mr. Flotsam and Dr. Jetsam! 

 

As consequências teóricas da psicose ordinária 

Tenho o sentimento de que as consequências teóricas da psicose ordinária 

seguem direções opostas. 

Uma direção nos conduz a um refinamento do conceito de neurose. Como 

disse, a neurose é uma estrutura particular, não é um papel de parede (wallpaper). 

Vocês precisam de certos critérios para dizer “é uma neurose”: de uma relação ao 

Nome-do-Pai — não um Nome-do-Pai — vocês devem encontrar algumas provas da 

existência do menos fi, da relação à castração, à impotência e à impossibilidade; é 



Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais  -  Almanaque On-line no 5 

preciso ter — para utilizar os termos freudianos da segunda tópica — uma 

diferenciação nítida entre o Eu e o Isso, entre os significantes e as pulsões, um 

Supereu claramente traçado. Se não há tudo isso e outros sinais, então não se 

trata de uma neurose, é outra coisa. 

Em um sentido, somos levados a refinar o conceito de neurose, mas, por 

outro lado, e é a consequência oposta, somos conduzidos para uma generalização 

do conceito de psicose. Lacan segue essa direção. Essa generalização da psicose 

significa que não há verdadeiro Nome-do-Pai. Ele não existe. O Nome-do-Pai é um 

predicado. Ele é sempre um predicado. É sempre um elemento específico entre 

outros que, para um sujeito específico, funciona como um Nome-do-Pai. Portanto, 

se vocês dizem isso, vocês apagam a diferença entre a neurose e a psicose. É uma 

perspectiva de acordo com “Todo mundo é louco”, com “Todo mundo delira à sua 

maneira”. Lacan o escreveu em 1978. Comentei essa frase nas últimas lições de 

meu curso deste ano — “Todo mundo é louco, quer dizer, delirante”. Isso não é 

somente um ponto de vista, mas, em certo nível, a clínica é assim. Vocês não 

podem funcionar como psicanalistas se não são conscientes de que o que vocês 

sabem, de que o mundo de vocês é delirante — fantasmático, pode-se dizer — 

mas, justamente, fantasmático quer dizer delirante. Ser analista é saber que seu 

próprio mundo, seu próprio fantasma, sua própria maneira de fazer sentido é 

delirante. É a razão pela qual vocês tentam abandoná-lo, somente para perceber o 

delírio próprio de seu paciente, sua maneira de fazer sentido. 

Bom, estou consciente de ter sido sensato durante uma hora e meia, 

portanto, atenção ao que digo! 

 

Questões do auditório: 

Roger Litten: Segui com grande interesse o que você disse, 

particularmente sobre o que o senhor pontuou: sua advertência contra o “fazer-

sentido”. Há, entretanto, alguma coisa que não faz sentido para mim. Há quase 

uma contradição entre dois eixos diferentes que você seguiu. Começando com a 

clínica binária inicial — a distinção entre neurose e psicose — e com a urgência, 

pode-se dizer, da noção de psicose ordinária, conduzindo a uma amplitude ou a um 

obscurecimento da distinção entre neurose e psicose, mas para, em seguida, de um 

outro lado, tomar muito cuidado para restituir o conceito de psicose ordinária na 

clínica psiquiátrica e binária. 

Jacques-Alain Miller: Faço assim. Disse Neurose/Psicose com 

obscurecimento da fronteira... 

N/P 

E depois fiz isso... 
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N/~P 

Retorno à psicose. 

Roger Litten: Então, de uma certa maneira, pouco importa o 

obscurecimento dessa fronteira, esta se deve situar do lado das psicoses. Desculpe-

me por obscurecer o que você esclareceu. Mas, então, a tendência, por assim dizer, 

oposta é aceitar a modificação do conceito de neurose na medida em que ela se 

tornaria uma estrutura muito específica. O senhor disse, de maneira divertida, que 

a neurose não é mais um papel de parede (wallpaper). A psicose é o papel de 

parede (wallpaper), a neurose quase deu lugar a uma modificação específica do 

Nome-do-Pai contra a possibilidade de emergência da psicose. Temos quase 

simultaneamente a distinção da clínica binária e obscurecimento dessa distinção. 

Pergunto-me se há alguma coisa aí que eu não estou seguindo. 

 

Jacques-Alain Miller: Na neurose, o Nome-do-Pai está no seu lugar. O 

Nome-do-Pai tem o seu lugar ao sol. E o sol é uma representação do Nome-do-Pai. 

Supõe-se que, na psicose, assim que o detectamos, e que nós o reconstruímos, à 

maneira lacaniana clássica, tem-se um buraco no lugar. É uma diferença clara. 

O Nome-do-Pai está aí [na coluna da esquerda]. O Nome-do-Pai não está aí 

[na coluna do meio]. Na psicose ordinária, vocês não têm o Nome-do-Pai, mas 

alguma coisa está aí, um aparelho suplementar. 

 

Neurose              Psicose               Psicose Ordinária 

   NP                       P0                          CBM (compensação que faz crer) 

 

Podemos dizer, então, bem, é uma terceira estrutura. Com efeito, aqui, à 

esquerda, há alguma coisa, e aí, à direita, vocês não o têm. Na psicose ordinária, 

há alguma coisa que se ajusta mais ou menos. Na realidade, é a mesma estrutura. 

No final das contas, na psicose, se não há uma catatonia completa, há sempre 

alguma coisa que torna possível para o sujeito se sair bem ou continuar a 

sobreviver. De uma certa maneira, o verdadeiro Nome-do-Pai não vale mais que 

isso, simplesmente, é um fazer crer (make-believe) que convém. 

Então consigo ter uma clínica binária, uma clínica ternária e uma clínica 

unitária, tudo em um! Como a Santíssima Trindade! 

Todas as psicoses não tomam a forma de uma psicose desencadeada, 

explodida. Há psicóticos que viverão toda sua vida de psicótico tão calmamente 

quanto na psicose ordinária. Existem psicoses adormecidas, como há espiões 

adormecidos, que não acordarão jamais. Há uma diferença entre as psicoses que 

podem ser desencadeadas e aquelas que não o podem. A psicose é um vasto 
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continente, um continente imenso. Vejam a diferença entre um bom paranóico, fino 

e musculoso, que se construiu verdadeiramente um mundo para ele e para outros, 

e o esquizofrênico que não pode sair de seu quarto. Nós nomeamos tudo isso de 

psicose. 

Quando se trata de uma paranóia, o make-believe do Nome-do-Pai é melhor 

do que o seu, ele é mais sólido. Espera-se que, se vocês receberem um paranóico 

no seu consultório, vocês não vão classificá-lo como psicótico ordinário, porque 

vocês perceberão a psicose. Mas, há algumas, como o gênero paranóia sensitiva, 

que mencionei anteriormente, que não são claras, desde o início. Foi apenas após 

três anos de análise que o analista percebeu que alguma coisa não estava certa, 

que o sujeito construía, cada dia, sua paranóia. Há também os esquizofrênicos 

socialmente desconectados, enquanto que os paranóicos são socialmente, 

totalmente conectados. Algumas grandes organizações são frequentemente 

dirigidas por psicóticos em potencial, cuja identificação é super social. O campo das 

psicoses é, portanto, imenso. 

O ponto de referência do desencadeamento serve quando se trata desse tipo 

de psicose, compensado com um CMB. Chega um momento em que o make-

believe, o “fazer-crer”, cai, é cortado. O mundo do sujeito cai em ruínas, o 

desencadeamento então se manifesta. Em seguida, o sujeito pode se organizar, 

seja tão bem quanto antes, seja como déficit — da ordem de um “não 

suficientemente bom” — que desconecta progressivamente o sujeito da realidade 

social. 

Schreber tinha claramente isso. Ele tinha uma identificação compensatória, 

depois, após ser levado ao cume, seu mundo se esfarelou. Mais tarde, ele 

conseguiu ser um bom paciente, segundo os relatórios médicos, ele conseguiu 

continuar sua conversação com sua mulher e a escrever seu livro. Ele tornou-se 

escritor. Após o desencadeamento, ele conseguiu restabelecer um tipo de atividade 

compensatória. 

A psicose ordinária apreende a existência de uma desordem na junção mais 

íntima do sentimento de vida no sujeito. Isso quer dizer que podemos conectar 

todos os pequenos detalhes que aparecem distantes uns dos outros em uma 

desordem central. Trata-se então de organizar o caso. Nos casos ditos bordelines, 

isso não parece ser nem uma psicose nem uma neurose. Nós não acreditamos 

nisso. A categoria da psicose ordinária se origina da prática, das dificuldades 

práticas. Se vocês não reconhecem uma neurose, se não vêem sinais evidentes de 

psicose, procurem os pequenos índices. É uma clínica dos pequenos índices da 

forclusão. Por exemplo, na breve lista dos pequenos índices que dei, vimos que 

uma identificação social no trabalho é normal. Mas  pode haver uma intensidade da 
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identificação com seu trabalho que indica uma outra direção. É uma clínica da 

tonalidade. É seu uso. Mas ela deve ser redutível a uma forma clássica de psicose 

ou a uma forma original de psicose. 

Um participante vindo de Israel: Essa concepção nos conduz ao conceito 

de sujeito como defesa. Todas as estruturas são defesas. Mas defesas contra o 

quê? Qual é o estatuto desse contra o que nós nos defendemos? 

Jacques-Alain Miller: Não mencionei a palavra “defesa” mais de uma vez. 

Você é aquele que escolheu fazer um Nome-do-Pai dessa exposição. A idéia geral é 

que nós nos defendemos contra o real, contra o que nós não podemos tornar 

sensato ou que nós tornamos loucamente sensato. Só nos nossos sonhos é que o 

que não tem sentido ressurge. É verdade, os sonhos têm sentido, mas os pesadelos 

que nos despertam o fazem geralmente sobre um elemento do “non-sense”. É aí 

que talvez se toque a verdade de mais perto. É claro que os delírios são construídos 

em torno desse real que não tem sentido, e esse fora de sentido aparece e produz 

buraco no discurso do paciente. Mesmo na apresentação dos doentes, no tempo de 

uma hora, vocês podem ver essas flechas que Lacan desenhou no esquema, 

transpassando o discurso do paciente. O discurso do paciente é tecido em torno do 

real. Vocês podem até mesmo chamá-lo de defesa. 

Vyacheslav Tsapkin: Pessoalmente, partindo de minha experiência clínica, 

achei que o conceito de psicose ordinária fosse uma idéia brilhante, muito 

inventiva, mas gostaria somente de lhe informar sobre a existência de alguns 

precedentes pouco agradáveis a esse propósito. Isso ressalta o lugar comum de 

que os psiquiatras estavam seriamente abusados na União Soviética. Há um pano 

de fundo teórico nisso. Havia a teoria de Andrei Snezhnevsky, de base, 

comportando a idéia de psicose em progressão lenta. Essa idéia produziu duas 

consequências sociais. De um lado, durante esses anos soviéticos, os psiquiatras 

procuravam índices menores. Eles perguntavam: “Qual é o seu autor preferido?” Se 

a resposta fosse: “Bem, eu gosto muito de Kafka”, não haveria, para o psiquiatra, 

mais dúvida sobre o diagnóstico. Assim, os dissidentes eram considerados como 

psicóticos por razões evidentes. Como segunda conseqüência, ainda hoje — é 

específico da Escola de psiquiatria de Moscou, uma clínica psiquiátrica na qual 

trabalhei durante alguns anos — eles tratavam os pacientes neuróticos como 

psicóticos, dando-lhes grandes doses de neurolépticos, mesmo que eles fossem 

neuróticos, porque o diagnóstico preferido da escola de Snezhnevsky, a Escola de 

Psiquiatria de Moscou, era a esquizofrenia, aludindo-se à neurose ou a uma 

psicopatia, como a uma esquizofrenia. 

Jacques-Alain Miller: Bom. Durante anos, estive contra a idéia de uma 

psicose não desencadeada, porque ficava assustado pelo abuso da noção de psicose 
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dormente. Mas os feitos clínicos estão aí. Quando você tem uma psicose que se 

desencadeia, o período que precede é um período de psicose não desencadeada. 

Era então a favor da orientação da psicose dormente que poderia desencadear-se. 

Era clinicamente necessário. Mas o passo a mais é compreender que certas 

psicoses não se dirigem em direção a um desencadeamento: são psicoses, com 

uma desordem na junção mais íntima, que evoluem sem barulho, sem explosão, 

mas com um buraco, um desvio ou uma desconexão que se perpetua. 

A respeito da psiquiatria soviética que dá seu diagnóstico sobre o leitor de 

Kafka, de fato, isso fora revelado em 1992, se me lembro bem, era que a União 

Soviética era em si um delírio. E, de fato, isso desapareceu completamente. Era 

uma realidade delirante. Era o sonho de Lénine durante 70 anos! 

Thomas Svolos: Na clínica freudiana, com a ligação de Freud ao Pai e ao 

complexo de Édipo, a neurose era o centro da clínica, e as psicoses extraordinárias, 

vocês não poderiam fazer outra coisa a não ser desconsiderá-las. Parece-me que, 

com a clínica da psicose ordinária, tem-se uma verdadeira concepção lacaniana da 

psicose que se extrai do trabalho de Lacan, que fornece uma clareza sobre a 

psicose. As velhas fórmulas que nós adotamos — esquizofrenia, mania, paranóia — 

podemos olhá-las neste momento como uma espécie de variante da psicose ou 

como um tipo de psicose, mas a psicose ordinária elucidou alguma coisa muito 

básica sobre as psicoses. Digo isso a partir do trabalho clínico. Se escolhemos uma 

categoria como a esquizofrenia, devemos compreender os momentos entre os 

episódios como sinais de uma esquizofrenia dormente, silenciosa ou latente, ou 

devemos tomá-la como psicose ordinária? Em outras palavras, ao meu ver, penso 

que podemos ter uma noção restritiva e específica da psicose ordinária, à qual 

Marie-Hélène Brousse (9) fez alusão — a psicose ordinária banal, muito estável e 

bem delimitada — mas a noção de psicose ordinária abre para uma teoria mais 

geral sobre as psicoses, a partir da qual podemos articular a estrutura específica da 

esquizofrenia ou da paranóia. A utilidade do conceito se situa na maneira pela qual 

ele amplia nossa capacidade para conceituar a psicose, e permite refletir as vias de 

estabilização de uma maneira que não existia na literatura anteriormente. Ao ler a 

literatura dos anos 60 ou dos anos 70 sobre a psicose, parece ser uma literatura 

muito diferente da literatura dos últimos 10 anos. Penso que o projeto de pesquisa 

leva a uma noção mais geral das psicoses. 

Jacques-Alain Miller: Concordo. No que concerne a Freud, ele não era 

evidentemente um psiquiatra. Ele estudou Schreber através de suas obras. Mas ele 

teve um caso de psicose ordinária: “O homem dos Lobos”. Ele era psicótico, e era 

uma psicose ordinária, porque ele tinha vários traços de neurose. Ele ajudou Freud 

a esclarecer as neuroses. Quando vocês lêem Freud, vocês podem duvidar de sua 
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psicose, mas, quando o seguem, a partir de Ruth Mack Brunswick, é difícil duvidar. 

Há muito tempo, comentei com meus colegas o caso do Homem dos Lobos, durante 

um ano. Alguns diziam que era neurose, outros diziam que ele era psicótico, e meu 

prazer era deixar isso em suspenso, porque estimulava um grande interesse, 

numerosas pontuações interessantes da parte de meus colegas. Mas, em todo caso, 

o ponto de capitonagem dessa questão não está no livro de Freud, mas no livro de 

Mack Brunswick (10). 

Penny Georgiou: Minha questão tem relação com a eventualidade de poder 

esclarecer ou não alguma coisa em torno do desencadeamento. Há uma discussão 

nesta segunda-feira a propósito dessas psicoses das quais se perguntava se elas 

eram desencadeadas ou não. Tinha uma questão em torno da diferença entre os 

episódios de descompensação, que são a irrupção do fenômeno e o 

desencadeamento estrutural da psicose. 

Jacques-Alain Miller: Creio que respondi à questão ao dizer que, quando 

vocês vão, pela primeira vez, de uma situação CMB em direção a uma abertura, tal 

como um buraco, e que isso continua sem cessar, vocês têm um desencadeamento. 

Há “descompensações múltiplas” quando vocês têm um pattern repetitivo que é 

compensado sem cessar. Então, não falamos de desencadeamento. Dizemos 

“desencadeado” quando isso se produz uma vez. Por outro lado, vocês têm o que 

se pode chamar, em termos desenvolvimentistas, uma “psicose evolutiva”. Vocês 

têm psicoses com um corte e vocês têm psicoses com um declínio quando é um 

processo contínuo, uma psicose evolutiva.  

Manya Steinkoler: Você evocou a sexualidade para não falar dela. Você 

falou do Outro corporal e do Outro social, qual é a sexualidade de uma psicose não 

desencadeada? 

Jacques-Alain Miller: Isso não é típico. Você não tem vida sexual típica. 

Você poderia fazer uma lista de certas experiências estranhas na vida sexual. Nós 

publicamos um livro sobre diversos casos clínicos sob o título O amor nas psicoses 

(11), no qual se fazem diferentes observações sobre as maneiras de viver sua 

sexualidade. Algumas vezes, nos homens, há um empuxo-à-mulher através do ato 

sexual. Algumas vezes, vocês têm o contrário, uma sexualidade que permite se 

reapropriar do seu corpo. Às vezes, o corpo se fragmenta. Não há, portanto, nada 

de específico. Procura-se simplesmente a desordem na junção mais íntima do ato 

sexual. E, geralmente, isso é encontrado. 

X: Uma questão sobre o desencadeamento como encontro com Um-Pai e a 

generalização desse encontro na psicose ordinária como sendo qualquer coisa que 

vem interromper o CMB? 
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Jacques-Alain Miller: Quando falamos de CMB, trata-se de uma 

compensação da forclusão do Nome-do-Pai. Portanto, supostamente, para 

desencadear essa psicose, deve-se ter um elemento que vem em terceiro lugar, na 

modalidade de Um-Pai. Se nós supomos que há uma forclusão do Nome-do-Pai, 

suponho que não se tem necessariamente Um-Pai, mas alguma coisa que vem no 

lugar ternário no laço ao sujeito. 
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