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EDITORIAL

Desordens, sintomas e
sinais discretos
Massimo Termini
Conhecemos a expressão “uma desordem provocada na junção mais íntima do sentimento de vida do sujeito”. Lacan a emprega em “Questão preliminar...”1, para indicar a
repercussão fundamental sobre a experiência subjetiva da desorganização, da qual o
Outro padece por causa da foraclusão. No vasto campo da psicose, fica assim isolado um
traço que o percorre por inteiro. Por isso, como evidencia J.-A. Miller, não deixamos de
encontrá-lo na psicose ordinária.
A esse propósito, são postas em evidência três distintas externalidades em “Efeito do retorno à psicose ordinária”2, enquanto registro da experiência em que tal desordem encontra
expressão.
Antes de tudo, uma externalidade social, que concerne às identificações que permitem
ao sujeito ocupar um lugar, desempenhar uma função, um trabalho, e que podem apresentar-se sob o sinal negativo (precário demais), ou sob o sinal positivo (intenso demais).
Em segundo lugar, uma externalidade corpórea que se refere à relação com “o corpo
como Outro do sujeito”3, contraposto a um profundo “defasagem”.
Depois, uma externalidade subjetiva a ser encontrada, antes de tudo, “na experiência do
vazio, da vacuidade, do vago”4, assim como ao nível de identificação com o objeto a,
enquanto destacado: ambos marcados por uma especial fixidez.
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É a partir daqui que podemos investigar os sintomas e os sinais discretos que distinguem
a desordem da psicose ordinária, seja da desordem mais evidente das outras psicoses,
seja daquilo que, de outra forma, está presente na neurose.
Por exemplo, com respeito à primeira externalidade, como distinguir a “identificação
social negativa”5, na psicose ordinária, da rebelião histérica ao significante mestre, ou do
isolamento do obsessivo? Ou então, em quais traços reconhecer a particular intensidade
que a identificação social pode assumir em tais casos de psicoses? E qual a relação entre
este quadro identificatório e a “imitação exterior”6 da assim chamada personalidade as if ?
Um movimento em direção à segunda externalidade pode resultar em um desafio clínico
de particular interesse, para conseguirmos delimitar a defasagem do corpo na psicose
ordinária: não tão manifesto como em uma franca esquizofrenia, mas também mais além
do estranhamento do qual a neurose dá testemunho, em particular a histeria.
Um lugar à parte, ao contrário, é atribuído à sexualidade, pelo fato de que “não existe uma
vida sexual típica”7. O que dizer sobre isso?
Retomando a terceira externalidade, o que é que sinaliza uma fixidez particular na experiência do vazio na relação com o objeto descartado, de modo a remeter à psicose? E
o que é sinal, por outro lado, de uma dimensão dialética de ordem mais propriamente
neurótica? Outros aspectos vêm igualmente indicados por J.-A. Miller, tais como a relação
com a ideia, a ser desenvolvida, e a relação com a linguagem. “Sutilezas que caem do
sentido no deslizamento da significação, fenômenos velados de alusão”8: aqui estão dois
exemplos dos distúrbios de linguagem e outros podem ser tomados em consideração.
Enfim, podemos ainda buscar qualquer outra coisa, ou seja, se existem outros registros
da experiência a levar em conta: outros sintomas e outros mínimos sinais, discretos, que
reconduzam a uma desordem que toca e perturba a junção que engancha o sujeito ao
sentimento de vida.
São esses os argumentos e as interrogações que endereçamos aos colegas para avançar em nosso percurso de investigação sobre a psicose ordinária. Alguns especialmente
tomados como objetivo, outros que permanecem mais à sombra, em cada caso os frutos
de tal interrogação não se fizeram esperar.
O texto de Dominique Laurent, centrado sobre a tese da foraclusão generalizada formulada por J.-A. Miller, se presta muito bem para abrir o nosso percurso. Apoiada sobre o
último ensino de Lacan, tal tese, sublinha a autora, não abole, mas subverte as categorias
psiquiátricas clássicas e, ao mesmo tempo, dá lugar à noção de uma psicose ordinária.
O alcance inovador dessa última é assim posto em relevo: aos seus sinais discretos, que
se subtraem da clinica do olhar e escapam das significações, responde uma abordagem
psicanalítica caracterizada por “uma particular atenção ao dizer”, onde se trata, para o analista, de “ fazer-se partner desta discreta sintomatização do sujeito”.
Por sua vez, a dimensão social do trabalho está no centro da contribuição de Nicola Purgato. Um rápido arco conceitual toma o princípio do relato bíblico da criação – onde o
trabalho é “considerado um constitutivo essencial do homem” – para chegar à clinica.
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Coloca a diferença, de interesse certo, sobre a função que o trabalho pode desenvolver
na neurose obsessiva e na psicose ordinária, é sobre essa segunda vertente que ele se
concentra. Através de duas rápidas vinhetas clinicas um ponto é isolado: o trabalho como
aquilo que, em alguns casos, faz eixo para a existência, permitindo ao sujeito “manter-se
em pé e sentir que tem um lugar no mundo”.
Prosseguindo, encontramos o tema do corpo. Este se apresenta como a dimensão mais
em evidência neste segundo número dos Papers, e três são as intervenções que aí se
desenvolvem de modo particular.
Primeiro é a expressão lacaniana do “sentimento de vida” a ser aprofundada, em um eficaz
percurso teórico, onde Santiago Castellanos, analisa tal noção na perspectiva dos três
registros, imaginário, simbólico e real. Com o centro sobre este último, o corpo, um corpo
vivo, que goza, aquilo que se tem e com o que se fala, se converte “no portador do sentimento de vida”; e a pragmática da clinica da psicose se faz precisa como a que, frente a
um corpo que tende a desfazer-se, dá lugar à solução do sujeito para dar-lhe unidade e
assim amarrá-lo a si, fazê-lo próprio.
O segundo, o de Eugenia Molina, deslancha a partir de por em foco conceitos de desordem e de externalidade, para depois abordar a temática do corpo. O leitor encontrará a
preciosa descrição dos signos precisos, relevantes de sua desordem, na psicose ordinária.
Mas, sobretudo, encontrará isolado um traço distintivo de tais sinais, que os diferencia
dos igualmente presentes na neurose: especialmente a sua “tendência ao infinito e ao
excesso”, enquanto expressão de uma relação com o corpo e com seu gozo não regulado
pela função de menos phi.
“Sempre mal posicionado”, esta é a fórmula lacaniana que é o conceito guia da terceira
contribuição dedicada ao corpo. Ao corpo e à sexualidade. É, de fato, sobre a relação que
corre em direção à externalidade do corpo, enquanto Outro do sujeito, e a ideia freudiana
da recusa da feminilidade, enquanto Outro do sexo, que Claudia Iddan endereça a sua
atenção. Ainda que presente em todo ser falante, trata-se de dois aspectos que a psicose
tende a revelar de modo evidente. São diversas as formas com as quais se manifestam e,
ilustrando isso, temos dois exemplos clínicos, dois casos de psicose “in-discreta” postos
como referência através de um confronto que não deixará de interessar ao leitor.
Reencontramos a sexualidade também no texto de Rômulo Ferreira da Silva, que se
concentra sobre a relação entre psicose ordinária e neurose, com respeito à qual o ultimo
ensino de Lacan solicita que nos “reposicionemos”. Evidenciada assim a noção de “ruptura
fálica” como chave de leitura dos sintomas contemporâneos que se colocam sobre esse
lado da clinica, uma eficaz distinção toma lugar: entre a “loucura” que, no âmbito da vida
sexual se apresenta como “ajustamentos” de tal ruptura e aquelas que, ao contrário, se
revelam como expressões de uma desordem que tem a ver com a junção mais íntima do
sentimento de vida.
Fechando a sucessão dos textos, a contribuição de Clara María Holguín com sua reflexão
que aponta os sinais reveladores de um distúrbio do gozo ao nível da letra e da escritura,
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a serem tomados como “índice do ordinário”. Uma rápida e incisiva panorâmica de sua
localização nos três registros lacanianos é como, enfim, o leitor encontrará um modo de
apreciar, por vê-los assim situados: no imaginário, com os usos da imagem ao nível do
corpo e do mental; no simbólico, com os fenômenos que dão testemunho dos diferentes
modos de se fazer um nome por meio de um S1; no real, com as diversas formas de identificação com o objeto a
Tradução: Elza Marques Lisboa de Freitas – EBP

................................................................................
1 Lacan J., « De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose», Escritos, Rio de Janeiro,
JZE, 1998, p. 565.
2 Cf. Miller J.-A., « Efeito do retorno à psicose ordinária», Opção lacaniana online, ano 1, número 3,
novembro de 2010.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Lacan J., O Seminário, livro 3: as psicoses (1955-1956), texto estabelecido por J.-A. Miller, Rio de Janeiro,
JZE, 2010 (novo projeto).
7 Cf. Miller J.-A., « Efeito do retorno à psicose ordinária”, op. cit.
8 Bassols M., « Psicosis, ordenadas bajo transferencia», em congresoamp2018.com/it/textos/psicosisordenadas-transferencia.
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As novas normas
e o ordinário da psicose
Dominique Laurent – ecf

A oposição do normal ao patológico foi subvertida pela psicanálise. Durante muito tempo, acreditou-se poder evitar essa subversão considerando que determinados tipos de
sintomas se afastavam pouco da norma, a neurose sendo quase a norma ou, ao contrário,
distinguindo-os radicalmente desta para alinhá-los no âmbito da psicose .
Não se interrogava a norma, já que ela parecia ter sido construída sob a lei do pai. Mas
a norma não é a lei, como o enfatizou Michel Foucault. A lei simbólica não recobre o
campo das normas. As normas são ditas no plural. Elas proliferam, elas são tagarelas. A
lei é dita no singular, ela pode, para Lacan, reduzir-se aos mandamentos da fala, segundo
o decálogo. Do mesmo modo, as normas sociais são aquelas que se encarnam em um
estilo de vida. O estilo de vida, poder-se-ia dizer, é o estilo do conflito entre a civilização
e a maneira como se vive a pulsão. As normas majoritárias admitem suas minorias, suas
margens. Nesse sentido, a quase norma neurótica não é a única. Aliás, ela ainda é a norma? Esta é uma verdadeira questão. Ela coexiste com o estilo de vida das minorias sexuais,
o estilo de vida das novas parentalidades, o estilo de vida dos heterossexuais, casais ou
não, encarregados da família ou não. A culpa neurótica coexiste com a decisão e o rigor
psicóticos, mas também com os tormentos e as angústias daqueles que não se inscrevem exatamente no discurso de uma ou da outra. Essas normas estão competindo pelo
mercado dos estilos de vida. O valor social ligado a um ou a outro varia segundo o preço
acordado pela civilização para o ideal e para o objeto a.
Lacan rompeu as relações entre a neurose, como quase norma, e a lei. Ele mostrou como
as categorias fossilizadas da clínica psiquiátrica, já muito restringidas por Freud para seu
uso psicanalítico, são reagrupamentos gerais que permitem fazer impasse sobre a singularidade do sintoma de cada um. Essas categorias engendram normas. A esse respeito,
Lacan falou da norma homossexual, ele pôde dizer também que « a psicose paranoica
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e a personalidade não têm (...), são a mesma coisa »1, ou seja, que o laço social tem um
fundamento psicótico, pois: « o delírio de interpretação (...) é um delírio do patamar, da
rua, do foro».2
A tese da foraclusão generalizada é formulada por Jacques-Alain Miller, em 1985, em seu
seminário de DEA dedicado ao estudo do caso freudiano, tão discutido no plano nosográfico, do homem dos lobos. Ela quer dizer: « todo mundo ». Em 1978, Lacan escreve
que, para Freud, « nada é mais que sonho e que todo o mundo « se tal expressão pode
ser dita », todo mundo, é louco, ou seja, delirante»3. É a partir disso que se pode deduzir
uma « clínica universal do delírio, aquela que tem seu ponto de partida nisto: todos os
nossos discursos não são senão defesas contra o real »4. A foraclusão generalizada não
abole as classificações psicopatológicas, ela as subverte. Ela realça o fato de que o real do
gozo nunca é inteiramente absorvido pela mortificação significante e, nesse sentido, a
metáfora paterna nunca é perfeitamente realizada.5
Em seu último ensino, Lacan enfatiza o impacto do dizer sobre o corpo antes de qualquer
entrada em cena do olhar no estádio do espelho. Esse impacto sobre o corpo decorre do
troumatisme, da borda que junta o corpo e o lugar da linguagem. O troumatisme pode
ser também qualificado de alucinação generalizada, no sentido em que o corpo percebe
a linguagem como fazendo furo por seu impacto de gozo. Nesse sentido, o troumatisme
é correlativo de uma nova definição de sintoma. Não é mais o sintoma como metáfora,
efeito de sentido, mas como acontecimento de corpo, emergência de gozo, sinthoma.
O sinthoma assegura a articulação entre uma operação significante e o gozo. Se a angústia de castração é o momento em que o gozo e a angústia tomam a significação genital,
na perspectiva do sinthoma está em jogo não a criação de novas categorias clínicas, mas
a busca da singularidade da distribuição do real, do simbólico e do imaginário em cada
caso.
Com o conceito de sinthoma e da metáfora paterna como primeiro aparelho sintoma,
podemos deduzir que a metáfora delirante e também a identificação que sustenta o sujeito psicótico antes do desencadeamento são versões do Nome-do-Pai, não-standards.
Com a noção de psicose ordinária introduzida por J.-A. Miller6, temos uma clínica do junco
(roseau). Ela permite observar como um investimento de sentido, de sentido gozado, incidindo sobre um significante, vale como neo-Nome-do-Pai, neo-falo e evita o cataclismo
do desencadeamento. A psicanálise permite a esses sujeitos, nos momentos de efração
do real, inventar procedimentos não-standards para dar um sentido e fixar os diversos
circuitos pulsionais, em outras palavras, o gozo não unificado pela castração. Fracionar
o gozo não negativizável, com o qual eles são confrontados, em diversos objetos a. As
modalidades de aparelhagem do gozo devem ser diferenciadas da invenção singular que
desempenha as funções do desejo.
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O despedaçamento da clínica psiquiátrica atual impele à busca de sinais infra-clínicos
anteriores aos distúrbios observáveis, seguindo o modelo médico do câncer. Nossa clínica
se afasta dessa busca de processos orgânicos, mas ela também não é a do olhar. Nós nos
interessamos no sinal discreto que escapa à clínica do olhar e que necessita de uma atenção particular para com o dizer. Essas sinais discretos podem aparecer desde a infância.
Eles não falam a céu aberto e escapam às classificações. Trata-se de levá-los em conta
para definir uma nova abordagem psicanalítica da psicose ordinária. Ou seja, trata-se de
se fazer parceiro desta discreta sintomatização do sujeito. Há sujeitos cujo mundo não é
ordenado pelo Nome-do-Pai.
Nem por isso eles decorrem do unglauben freudiano, da descrença radical em todo significante mestre, em todo enxame do NP. A clínica clássica já diferenciava os delírios parciais,
a loucura histérica, a esquizofrenia pseudoneurótica, etc. Contudo, há todo um registro
importante que não entra em nenhuma dessas antigas tentativas de classificações e, no
entanto, não decorre do sinthoma como operador, como Nome-do-Pai generalizado.
Nessa perspectiva, a experiência analítica ressalta que o discurso do neurótico para se
defender do real não é mais a norma no mundo contemporâneo, mesmo que continue
havendo pais e mães em torno dos quais o discurso se engancha em múltiplas versões.
Tradução: Vera Avellar Ribeiro

................................................................................
1 Lacan J., O Seminário, livro 23: o sinthoma, Rio de Janeiro, JZE, 2007, p. 52.
2 Lacan J., Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Seguido de Primeiros escritos sobre a
paranoia, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2011, p. 208.
3 Lacan J, Ornicar ? 17-18, Navarin, p. 278.
4 Miller J.-A., Conférence d’ouverture de la 5ème rencontre internationale, 1988.
5 Miller J.-A., « L’Homme aux loups », La Cause freudienne, Navarin, 72, p. 79 à 132.
6 « A conversação», Os casos raros, inclassificáveis da clínica psicanalítica. A conversação de Arcachon, São
Paulo, Irma, Biblioteca Freudiana Brasileira, 1998.
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A Benção do trabalho
Nicola Purgato – slp

Entre as três formas de desordem que J.-A. Miller nos convida a identificar por meio dos
mínimos sinais nas psicoses ordinárias, a primeira diz respeito “à maneira como vocês
experimentam o mundo que os cerca. 1
Tratando-se “frequentemente [de] uma questão de intensidade, uma questão de mais ou
menos”2, as nuances são múltiplas e se situam entre aquele que “é incapaz de conquistar
para si um lugar ao sol, de assumir a sua função social” e aquele que, em vez disso, investe
excessivamente na sua posição social ou em seu próprio trabalho.
É sobre as nuances concernentes ao tema do trabalho – que muitas vezes surgem entre
essas duas posições de modo bastante claro e facilmente discernível – que eu gostaria de
me deter, ainda que em um período no qual a crise econômica, que já dura muito tempo,
faça do trabalho uma queixa frequente.
A vocação para o trabalho
Se recorrermos ao mito da criação do mundo, que estrutura a civilização ocidental, antes
mesmo do aparecimento do ser humano Deus já falava da tarefa que lhe reservará (Gen.
1, 26). Tal tarefa consiste em dominar a terra e os animais, à semelhança do quanto ele
mesmo fez com o caos transformando-o em um mundo ordenado. O texto bíblico sugere que o ser humano será um co-criador que, com sua ação, participa da obra divina.
No segundo texto sobre a criação (Gen. 2, 5), inclusive, a temática da tarefa é posta em
primeiro plano, tanto assim que não apenas o narrador menciona o humano ainda não
criado, como também o liga ao trabalho: “Não havia nenhum ser humano para trabalhar
o húmus”. Assim, o ser humano pertence à terra, mas, simultaneamente, tem a tarefa de
cultivar a terra, aspecto enfatizado no jogo de palavras “humano criado a partir do húmus”
(‘adam […] min ha’adamâ). No relato da criação, o trabalho é então considerado como
um constitutivo essencial do homem. Uma vida sem isso não poderia ser plena, bem

+

TEXTOS

PAPERS

!"!

sucedida e digna do homem. Com a punição, depois do pecado original, o trabalho permanece com todo o seu valor, mas muda de sinal, ligando-se à fadiga e ao suor:
Maldita seja a terra por tua causa.
Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida.
Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra.
Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra da qual foste tirado.
(Genesi 3, 17-19).
Freud afirma que: “Nenhuma outra técnica para a conduta da vida prende o indivíduo tão
firmemente à realidade quanto a ênfase concebida ao trabalho, pois este, pelo menos,
fornece-lhe um lugar seguro numa parte da realidade, na comunidade humana. A possibilidade que essa técnica oferece de deslocar uma grande quantidade de componentes
libidinais, sejam eles narcísicos, agressivos ou mesmo eróticos, para o trabalho profissional e para os relacionamentos humanos a ele vinculados, empresta-lhe um valor que de
maneira alguma está em segundo plano quanto ao de que goza como algo indispensável
à preservação e justificação da existência em sociedade (FREUD, (1930))
[...] No entanto, como caminho para a felicidade, o trabalho não é altamente prezado pelos homens”3.
Um S1 que faz laço
Todavia, não é infrequente encontrarmos sujeitos que, mais além de sua situação socioeconômica de origem, de sua vida afetiva ou do ganho econômico efetivo que obtêm,
vivem o trabalho como a única identificação que os liga – como disse Freud – à realidade
e à comunidade humana. Deste ponto de vista, parece que o trabalho goza de um privilégio particular: apesar de se apresentar como um S1 sozinho, ele tem a capacidade de fazer
laço (muitas vezes imaginário) com o Outro, porque o trabalho desde o início dos tempos
tem sido a tarefa atribuída pelo Outro e para os outros, como o narrador bíblico nos ilustra
com o mito da criação.
Também na neurose obsessiva, encontramos a centralidade da dimensão laborativa, que
é caracterizada pela inibição ou pela assim chamada “oblatividade”. Neste segundo caso,
tudo aquilo que o sujeito faz não é nunca para ele, mas para responder à demanda do
Outro, do qual deve fazer-se demandar ou, no mínimo, fazer-se autorizar. Trata-se, como
Lacan nos recorda, da típica defesa do desejo do Outro: “para encobrir o desejo do Outro,
o obsessivo tem um caminho: é o recurso à demanda dele”4. O Outro então, na neurose
obsessiva, está em primeiro plano com sua demanda e o sujeito, para se realizar, deve
apoiar-se no suporte narcisista que a imagem do Outro pode fornecer à pretensão de
ser o senhor de si. Isso comporta uma certa fascinação nos confrontos da perfeição e a
necessidade de que “o ideal do eu assuma a forma do Todo-Poderoso”5, mesmo que o ser
tudo para o Outro o proveja de um sentimento de solidão ou de não vida.
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Nas formas de psicose ordinária não vemos todo esse trabalho em torno da demanda e
do desejo do Outro: o trabalho como S1 produz tudo isso por si mesmo, permitindo ao
sujeito “sentir” que tem algum lugar no mundo.
Giuseppe, cinquentão single, há anos trabalha part-time em uma instituição pública, orgulha-se de fazer o seu trabalho “apesar de ganhar uma ninharia”, porque se sente o único
que realmente trabalha e faz a instituição andar pra frente com um certo cuidado, uma
vez que todos os seus colegas são preguiçosos, só papeiam e – por isso – o denigrem.
Não há sinais de psicose manifesta nele, embora se possa intuir sua estrutura subjacente,
como Miller sugere, para não ficar no “asilo da ignorância”6. Mas o trabalho, para ele, por
isolá-lo dos outros, o conecta com uma sensação que o mantém, de algum modo, ligado
ao Outro.
Luigi, jovem desempregado, passa seus dias estudando economia para descobrir os
truques e enganos que os políticos e os economistas utilizam para nos deixar na crise e
nos tornar, deste modo, chantageados. Não se trata de um verdadeiro trabalho, ele não
ganha nada, às vezes escreve alguns pequenos artigos para um jornal local, mas este
compromisso é, para ele, “o” trabalho por excelência para manter despertos os cidadãos
e contribuir para melhorar o mundo. Aqui também, apenas o significante trabalho lhe é
suficiente para manter-se de pé e sentir que tem um lugar na comunidade.
Essas pessoas são capazes de ter uma vida bastante “normal”, graças apenas ao significante “trabalho”, no qual se sustentam, mesmo quando isso se apresenta de um modo
particular ou bem modesto. Para elas, trabalho e fadiga, frutos de uma mítica maldição,
são, ao contrário, uma bênção, pois só assim se sentem participantes da tarefa de preservar e cultivar o mundo, dando uma certa ordem também a seu próprio mundo interno.
Tradução: Vera Avellar Ribeiro

................................................................................
1 Miller J.-A., “Efeito do retorno à psicose ordinária”, em Opção Lacaniana online nova série Ano 1,
Número 3, Novembro 2010.
2 Ibid.
3 Freud S., O mal-estar na civilização (1929), Vol XXI, Parte 2, (nota 1), em ESB das Obras Psicológicas
Completas de Sigmund Freud, Rio de Janeiro, Imago, 1996.
4 Lacan J., O Seminário, livro 10: a angústia (1962-1963), Rio de Janeiro, JZE, 2005, p. 319.
5 Ibid., p. 335.
6 Miller J.-A., “Efeito do retorno à psicose ordinária”, op. cit.
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O sentimento da vida
Santiago Castellanos – elp

Freud contribuiu de maneira decisiva para o esclarecimento da psicose, mas não para o
seu tratamento. Ao mesmo tempo, fez uma tentativa para elucidar, do ponto de vista da
estrutura, a diferença entre a neurose e a psicose e isolar a especificidade de um mecanismo psicótico, mas não o conseguiu. Ele se referirá a uma modalidade de defesa radical,
diante das representações intoleráveis, é empregará o termo Verwerfung, que Lacan terminará resgatando e traduzindo como foraclusão.
Esta será uma referência fundamental para Lacan, no Seminário 3, e para a formulação de
sua teoria sobre a psicose, que ele irá perfilando ao longo de seu ensino. No texto “De uma
questão preliminar....”, ao considerar a psicose de Schreber, escreve a conhecida frase: “Está
claro que se trata aí de uma desordem provocada na junção mais íntima do sentimento
de vida no sujeito …”1
Podemos analisar a expressão “sentimento de vida” desde a perspectiva dos registros Imaginário, Simbólico e Real.

1. No primeiro momento de seu ensino, que Lacan chama “De nossos antecedentes”,
considera que, para fazer um corpo, se precisa de um organismo vivo mais uma imagem
e atribui à unidade da imagem o sentimento de unidade do corpo. Tal e como Lacan
apresenta, inicialmente, em seu estádio do espelho, a imagem corporal total com a qual
o sujeito se identifica tem o valor de vida. Para Lacan, que nesse momento se inspira na
etologia do mundo animal, a imagem como matriz imaginária encarna a força vital que,
no futuro, será o sujeito.
O infans padece da experiência de um corpo fragmentado, de um copo que ele não pode
governar e, ao mesmo tempo, graças às identificações imaginárias e simbólicas que lhe
são propiciadas pelo outro, pode estabelecer uma relação entre o organismo, o corpo
fragmentado e a realidade ou a percepção da unidade do corpo. Isso quer dizer que o
sujeito se experimenta como “eu” no lugar do outro. A imagem é a sua, mas, a um só
tempo, é a de outro pelo fato de estar em déficit em relação a ela. Assim se inscreve a
matriz do imaginário. Isso explicará, também, a relação de agressividade imaginária para
com o semelhante, essa agressividade ambivalente, uma vez que o semelhante é sempre
alguém que o suplanta, que está em seu lugar. A constituição do psiquismo no início da
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vida, em sua dimensão imaginária – embora não devamos esquecer que há também a
incidência da linguagem que nos precede –, é um mundo instável, de sombras e sem
consistência. Para Lacan, desde a origem nos encontramos com a dimensão paranoica da
constituição da personalidade e com a experiência do corpo fragmentado.

2. Essa formulação será modificada posteriormente em seu texto “De uma questão preliminar…”, introduzindo a ideia de que o animal humano imagina sua própria morte: “Com
efeito, é pela hiância que essa prematuração abre no imaginário, e onde pululam os efeitos do estádio do espelho, que o animal humano é capaz de se imaginar mortal; não que
possamos dizer que ele pudesse fazê-lo sem sua simbiose com o simbólico, mas sim que,
sem essa hiância que o aliena em sua própria imagem, não poderia produzir-se essa simbiose com o simbólico onde ele se constitui como sujeito para a morte”.2
Reserva ao significante do Nome do Pai o aporte de segurança e sentido da vida, o que
terá consequências em sua elaboração sobre a psicose, na qual a foraclusão do Nome
do Pai e suas incidências na ordem imaginária introduzirão os fenômenos psicóticos que
afetam o corpo. A ordem simbólica institui e estabiliza, para o sujeito, uma relação com
o “sentimento de vida”, que lhe permitirá ter uma relação com o mundo orientada pela
significação fálica, inscrever-se nos discursos e estabelecer o laço social na vida.
Se o Nome do Pai não é operatório, o corpo na psicose está permanentemente ameaçado
de estilhaçar, não se sustenta. Podemos encontrar, nas “Memórias....” de Schreber, todos
os fenômenos relacionados com a dissolução do imaginário e ler como seu corpo, em
determinados momentos, fora ameaçado, danificado, alterado, destruído ou mutilado.
Dessa forma, o território dessa luta que se produz com seus perseguidores (Dr. Flechsig,
Deus…) é seu próprio corpo.

3. Para Lacan, no final de seu ensino, o ser falante não é um corpo, mas tem um corpo,

há uma hiância entre o ser e o ter um corpo, porque o encontro com a linguagem supõe
a perda da naturalidade e isso é algo constitutivo do ser humano. Em qualquer caso, a
reintegração da linguagem no corpo não está assegurada de antemão e, poderíamos
dizer, não opera na psicose.
Essa mudança de perspectiva supõe que, para haver um gozo e “sentimento de vida”, é
necessário o corpo, o corpo vivo.
Um corpo que fala e que goza: “um corpo, isso se goza”3 e o ser falante fala com o que
tem, ou seja, com o próprio corpo. O corpo se converte, dessa maneira, no porta-aviões
do “sentimento de vida”. E assim, poderemos observar clinicamente “os fenômenos do
corpo”, de um modo evidente, no caso das psicoses desencadeadas.
O psicótico tem de fazer verdadeiros esforços de invenção para manter o corpo como uno.
A resposta do sujeito, seja através do delírio ou de outras soluções ou identificações imaginárias, tendem a recompor seu próprio mundo e também o corpo como corpo próprio.
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Em minha experiência clínica, é muito frequente o encontro com psicoses não desencadeadas, nas quais podemos encontrar pequenos indícios que, como o “Pequeno
Automatismo Mental”, de Clérambault, nos orientam para o diagnóstico de psicose
ordinária. A experimentação dos fenômenos iniciais do Pequeno Automatismo Mental
com seu caráter intrusivo e estranho, que precede, ou não, outros Fenômenos Elementares, nos dá uma chave para esclarecer a pragmática da clínica da psicose ordinária.
Tal como o enfatiza J.-A. Miller: “A desordem mais íntima é essa brecha na qual o corpo se
desfaz e onde o sujeito é levado a inventar para si laços artificiais para apropriar-se de seu
corpo, para “prender” (serrer) seu corpo a ele mesmo. Para dizê-lo num termo de mecânica, ele tem necessidade de um grampo para se sustentar com seu corpo”.4
Encontramos na clínica uma grande variedade de soluções. A daquele paciente que podia
fazer-se um corpo sob o “uniforme” dos “Corpos de segurança do Estado”, que lhe davam
um andaime mínimo, mesmo que frágil e imaginário. Ou a daqueles que encontram na
escrita uma solução para evitar o estalido e a fragmentação do corpo imaginário. Ou ainda a daqueles que, em seu delírio paranoico de baixa intensidade, encontram uma forma
de laço social que os sustenta.
Esse grampo, essas costuras ou essas soluções – como quisermos chamá-los – tomam
a função de enodar os três registro: o imaginário do corpo, o simbólico e o real com os
efeitos de gozo no corpo como substância gozante.
A pragmática na clínica ocupará um lugar destacado na bricolagem que vem no lugar
de um discurso, no qual o sujeito, embora esteja na linguagem, não pôde incluir-se. É o
tecido fino a ser alinhavado numa clínica sob transferência.
Tradução: Vera Avellar Ribeiro

................................................................................
1 Lacan J., “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da Psicose”, em Escritos, Rio de Janeiro,
JZE, 1998, p. 565.
2 Ibid., p. 558
3 Lacan J., O Seminário, livro 20: mais, ainda, Rio de Janeiro, JZE, 2008, p. 29.
4 Miller J.-A., “Efeito do retorno à psicose ordinária”, em Opção Lacaniana online nova série Ano 1, Número 3,
novembro de 2010.
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Desarranjos no corpo:
Uma clínica cromática
Eugenia Molina – eol

No corpo de Tsukuru há um lugar muito delicado e uma sensibilidade muito aguda. Encontra-se em algum ponto de suas costas. Uma pequena zona macia que ele não alcança tocar
e que, de um modo geral, permanece oculta, de tal forma que não se vê à primeira vista.
Contudo, nos momentos mais inesperados, essa zona se ativa subitamente quando alguém
a pressiona com a ponta dos dedos. Nesse instante, algo se põe em funcionamento…
A primeira vez que se encontrou com Sara, sentiu como se uns dedos invisíveis se alargassem
e pressionassem com força esse interruptor em suas costas1.
Tsukuru é um jovem obcecado por não saber a qual cor responde seu nome. Depois de
muito peregrinar, descobrirá que sua cor é o cinza. Não se destacou muito na vida por
nada em particular. Na escola, foi passando de ano, praticando os esportes que os outros
faziam e pensando, talvez demasiado, na morte.
Um personagem cinza com uma sensibilidade especial em uma parte de seu corpo, um
detalhe específico que pode passar despercebido, mas que carrega um valor muito especial no laço com uma mulher.
Ao que chamamos de desordem?
Poderíamos partir da noção de ordem e situar que o simbólico – no primeiro ensino de
Lacan – é que recebe esta denominação2. A ordem simbólica, pela mão do Nome do Pai,
outorgava estabilidade e firmeza a um imaginário frágil e movediço, que aparece como o
início da vida psíquica.
Quando Lacan fala de “uma desordem provocada na junção mais íntima do sentimento
de vida”3, ele o faz no contexto de seu primeiro ensino, explicando como “o assassinato de
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almas” – delírio construído pelo presidente Schreber – dá conta da foraclusão, a presença
de um furo ali onde não há operação metafórica, portanto, não há também significação
fálica.
Ao avançar em direção ao seu último ensino, não há uma prevalência de uma ordem ou
registro, pois R.S.I. são equivalentes, se imitam4. As invenções singulares adquirem relevância na hora de se fazer uma nomeação valiosa para a vida, mais além do Nome do Pai.
No campo das psicoses ordinárias, desordem nos evoca disturbance5. Não se trata tanto
da carência de uma ordem que comande quanto de um desajuste, uma espécie de alvoroço do sujeito com seu mundo, seu corpo ou suas ideias, com bordas bem difusas, ou
então muito rígidas.
Ali onde não escutamos claramente a neurose ou a psicose desencadeada, diante dessa
clínica na qual não encontramos uma relação com o Nome do Pai, onde não se consegue
precipitar a novela familiar, nem a relação do sujeito com o menos phi; frente a sujeitos
nos quais essas relações não podem precipitar-se, o analista encontra alguns detalhes,
elementos de certa particularidade ou raridade, que não chegam a a ser demasiado chamativos para o Outro social.
Externalidades
Para captar melhor o de que se trata quanto à desordem na junção mais íntima do sentimento de vida nas psicoses ordinárias, J.- A. Miller nos introduz a três externalidades:
social, corporal e subjetiva6.
Externalidade é uma palavra utilizada no campo da economia, que faz referência a um
desajuste ou distorção entre os custos de produção e/ou de consumo e seu preço no
mercado.7
É interessante pensar por que J.-A. Miller utilizou essa palavra que, em economia, se refere
a um desajuste, ao que não condiz, proporcionalmente, com a origem de sua produção.
Nesse ponto, poderíamos fazer a analogia com a distorção entre o esforço daquele que
tenta fazer de seu mundo, de seu corpo ou de suas ideias, algo mais amigável, e o efeito
que essas manobras têm, quando conseguem outorgar-lhe um lugar, um nome, ou tornar sua vida mais vivível.
Embora o neurótico tampouco possa encontrar a regra justa para a vida, no caso das
psicoses o trabalho para se aproximar de um possível ajuste requer demasiado esforço, o
qual é muitas vezes impossível sem contar com uma análise.
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A Invenção sob medida se diferencia da confecção8
Como o falasser se vira com seu corpo? Do que ele se serve para estabelecer uma relação
com este? O que fazemos, nós analistas, com essas soluções frágeis ou estáveis com as
quais alguém chega à consulta?
Se falamos de arranjos singulares, é porque há desarranjos com os quais se tem de
manobrar. Interessa-me considerar especialmente o desarranjo que um sujeito pode
experimentar com seu corpo, na medida em que não o tem, não o possui como a um
bem, um móvel.9 E, ainda quando nas psicoses ordinárias o terreno das precisões se torna
movediço, a relação com o corpo é um dos signos que nos orienta a situar algo da desordem na junção mais íntima do sentimento de vida.
Sujeitos que sofrem estranhos sintomas em seu corpo sem explicação médica e que não
obedecem aos mecanismos conversivos. Corpos tatuados em quase toda a sua superfície como signos de escritura de uma história que não se pode transmitir com palavras.
Homens e mulheres que desafiam o passar do tempo, custe o que custar, com cirurgias e
tratamentos. Particulares interpretações sobre o que ingressa ou sai do corpo, originando
o fenômeno de dietas que organizam um modo de vida. Maneiras rígidas de proteger o
corpo, ou o seu reverso, exposições que sempre flertando com o risco. Sujeitos que passam despercebidos, como Tuskuru, sem fazer signo ao outro.
Detalhes marcados por uma tendência ao infinito e ao excessivo, que não escapam ao
olhar e à escuta do analista, o qual localiza ali o que o sujeito não pode localizar: seu gozo.
Uma clínica impiedosa para com quem não conta com um espírito refinado10, a fim de
poder captar esses discretos relevos indicativos de outros enodamentos que não os do
Nome do Pai. Mas, ao mesmo tempo, uma clínica que exige precisão e rigorosidade na
indagação entre os campos da neurose e da psicose.
A relação com o corpo próprio sempre nos é estranha, enigmática. Essa é a marca que
porta o falasser, não há relação normal com o corpo pelo fato de ele estar traumatizado por lalíngua, que afeta cada um com um toque singular. Na histeria, é a rebelião e a
relação com o desejo o que delineia esses desvios, assim como na obsessão é sua correspondência com a demanda. Mas, quando entramos no território da psicose, se esta não é
extraordinária, às vezes o signo que nos dá a pista de estar nesse terreno é o grande esforço feito por alguém para tentar encontrar um uso comum para seu corpo. Essas invenções
sob medida fazem a diferença para com as invenções prêt-à-porter do neurótico.
Proponho pensar a tendência ao infinito e ao excesso como traços desses signos que bem
poderiam passar por característicos das neuroses, mas que, se os olharmos de um modo
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mais apurado, dão conta de um desarranjo do sujeito com seu corpo não limitado pelo
menos phi.
Corpos tatuados, cortados, com localizações raras, sentidos estranhamente ou com a presença de invenções especiais que tentam capturá-lo e sujeitá-lo apelam para um olhar
sutil do analista. Como abordar essas pequenas invenções, a fim de extrair delas o melhor
arranjo possível com o gozo?
Uma clínica da tonalidade é o que nos propõe J.-A. Miller, o que implica não apenas detectar esses signos discretos dissimulados nos cinzas da neurose, como também encontrar
um modo de sair do balbucio do Nome do Pai para poder precisar, dizer, formalizar o
modo como operamos nessa clínica cromática, que nos é apresentada pelas psicoses
ordinárias.
Tradução: Vera Avellar Ribeiro – EBP

................................................................................
1 Murakami H., Los años de peregrinación del chico sin color, Bs. As.: Tusquets, 2013, p. 22.
2 Miller J.-A., Efeito do retorno à psicose ordinária, Opção Lacaniana online – nova série, ano 1, número 3,
Novembro 2010.
3 Lacan J., De uma questão preliminar a todo tratamento possível, Escritos, Rio de Janeiro, JZE, 1998,
p. 565.
4 Lacan J., O Seminário, livro 23: o sinthoma (1975-1976), Rio de Janeiro, JZE, 2007 p. 44-55.
5 Miller J.-A., ibid.
6 Ibid.
7 Laffont J.-J., Externalities (definition), The new Palgrave dictionary of economics (2° ed.). Basingstoke,
Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2008.
8 Miller J.-A., Las psicosis ordinarias, Bs. As. Paidos, 2003, p. 255.
9 Lacan J., O Seminário, livro 23: o sinthoma op. cit., p. 150.
10 Miller J.-A., Sutilezas analíticas, Bs. As., Paidos, 2011, p. 28.
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A externalidade : estar
“sempre mal posicionado
(mal placé)”
Claudia Iddan – nls

Em “Efeito do retorno à psicose chamada ordinária”1, J.-A. Miller realçou a externalidade
como sinal “de uma desordem provocada na junção mais íntima do sentimento de vida no
sujeito”2. Todavia, essa complexidade pode se manifestar em todo falasser, pois a externalidade denota um modo de relação particular, de estranheza entre o sujeito e o Outro.
Em RSI, [14-1-75], Lacan formula que todo ser falante está sempre mal posicionado entre
duas e três dimensões – as diz-mansões (dit-mansions) em questão são os três locais
sobre os quais os ditos repousam: o imaginário, o simbólico e o real. Mas o que quer
dizer “mal posicionado” e, em acréscimo, “sempre mal posicionado”? Parece-me que a
expressão está referida a nosso posicionamento vis-à-vis a relação entre o corpo, o pensamento e o gozo. Assim, o ponto central desse mal posicionamento ou externalidade no
falasser encontra um eco na formulação de exílio, forçado, diria eu, da relação sexual. Um
exílio que introduz, na vida psíquica, a experiência de externalidade religada ao conceito
de foraclusão generalizada.
O corpo é o Outro do sujeito. O acesso à forma unificada de seu corpo se faz, antes de
mais nada, mediante uma imagem externa. Ele é captado por essa imagem privilegiada
que ele reserva em seu mundo, “seu Umwelt, o que há em torno dele, [e] ele o corpo-reifica, (corpo-réifie), ele o torna coisa à imagem de seu corpo”3. Se o homem não tivesse
corpo, afirma Lacan, não apenas ele não seria capaz de pensar, já que a maior parte de
seu pensamento se encontra enraizada nele, como também ele não seria captado pela
imagem de seu corpo, a qual ele projeta sobre seu meio social. Quer dizer que o fato de
apropriar-se de um corpo, tanto mais porque ele não é um corpo, mas o tem, está na base
do pensamento que constitui o enviscamento do imaginário e da fascinação experimentada pelo falasser diante de sua imagem. Essa apropriação, essa dança com o mundo
enraíza o sentimento de vida no falasser. Assim, no momento em que uma desordem se
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produz no nível da captura da imagem e da corpo-reificação do mundo, o ser falante se
esmaga diante da radicalidade do Outro, diante de sua realidade, e o sujeito encontra-se,
então, na impossibilidade de dar uma consistência a seu corpo e se vê obrigado a encontrar laços para a estes se ligar e tratar essa estranheza. Se, além disso, levarmos em conta
a ideia freudiana sobre a Ablehnung [recusa, repúdio] da feminilidade como a descrição
correta de um ponto comum e notável da vida psíquica de todo ser humano, podemos
então nos perguntar se há uma relação entre a externalidade do corpo, enquanto separação radical do Outro, e o repúdio à feminilidade como repúdio ao Outro sexo? Parece-me,
contudo, que esse repúdio remete o falasser à questão do “coito enigmatizado”4, tal como
J.-A. Miller o define ao se referir ao mistério do sexo, sempre presente.
A psicose “in-discreta” está igualmente em condições de revelar de modo mais claro a
externalidade ao nível do corpo. Ilustrarei esse ponto por meio de dois exemplos. Trata-se
de um jovem que nomearei como o “Homem ao avesso (Homme à l’envers)”. Ele apresenta
fenômenos esquizofrênicos: por vezes, ele sente que sua cabeça se separou de seu corpo,
que seu ânus e seu pênis se contraem principalmente no momento em que ele deve se
expressar, uma grande angústia o invade nesta hora e ele chega até a se perguntar qual é
a função deste órgão – Lacan dixit – que é a linguagem5. Um aspecto da externalidade de
seu corpo se manifesta por meio da imagem dele mesmo enquanto criança – imaginação
ou alucinação? – que ele vê diante de si. Ele é, de fato, essa criança possuída pelo olhar
materno. A questão que retorna constantemente está referida à feminilidade: como interpretar a diferença entre os sexos e o que pode explicar “que uma mulher possa querer ser
penetrada” ? Ele não aceita a castração feminina e, por isso, associa o coito, de um lado, a
uma ação violenta e, do outro, a uma união dos corpos que apaga as diferenças.
Esse falasser se queixa incessantemente do fato de que os outros sabem alguma coisa
que ele não sabe. Isto ilustra um outro aspecto da externalidade de seu corpo, mas sob
a forma de um “não saber”, que mantém o repúdio à feminilidade. Apesar dessa ideia,
ele constrói sua própria teoria sexual: uma “ sexualidade invertida (inversée)” que realça o
lugar da contração do pênis como sua versão de “empuxo à mulher”.
O segundo exemplo é o do Homem dos lobos, um caso dobradiça (charnière), portanto,
inclassificável. Freud nomeia a maneira particular com que esse sujeito recusa a castração:
Verwerfung. Com efeito, ele não quer saber nada disso e a falta de diferença entre os sexos
é resolvida por meio das “nádegas na frente”. Não encontramos fenômenos de fragmentação do corpo e a conquista da masculinidade se produz pela relação existente entre
um avanço violento sobre a mulher – Durchbruch zum Weib – e a identificação simbólica
com o pai que toca em seu “eu (moi)”. Há um só tempo, há uma identificação, no nível
imaginário, com a mãe, com a mulher. Essas duas identificações apreendidas por Lacan
relacionam-se com dois momentos cruciais de sua história: a identificação à mãe com a
cena primitiva e, em seguida, a cena com Grouscha. A experiência do véu, que o separa
do mundo, traduz sua versão da externalidade do corpo que se enraíza, a meu ver, nessa
oposição radical entre as duas identificações maiores. Somente o ato de defecação lhe
permite rasgar o véu e se apropriar da unidade corporal. Os repetidos enemas efetuados
por um outro representam, a um só tempo, o ato de acasalamento e o ato de parir.
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Nos dois casos, a externalidade toma corpo de maneira diferente. No caso do Homem
ao avesso, ela se traduz pela ausência do Nome do Pai, por uma relação com o corpo
enigmática caracterizada pelo fato de que a linguagem não se engasta no corpo, este se
torna fragmentado, insensível, quase sem órgãos. No caso do Homem dos lobos, trata-se
mais da elisão do falo, a externalização sendo simbolizada pelo véu que vem separá-lo do
mundo, assim como o corte radical entre o sujeito e o eu (moi) em duas identificações
opostas. O Outro do corpo é também o Outro do sexo em relação com o repúdio à feminilidade e com o mistério do sexo. No Homem ao avesso, apesar de sua forte atração pelas
mulheres, há uma rejeição da castração delas e aquilo que é foracluído retorna ao corpo
por meio das contrações do ânus e, em particular, de seu pênis, a título de invaginação. O
ato da masturbação desperta nele a sensação de bissexualidade. No caso do Homem dos
lobos, o repúdio toma a forma de um avanço violento sobre a mulher como via de acesso à masculinidade, ao passo que a feminilidade retorna, nele, por meio dos distúrbios
intestinais – identificação à sua mãe – e da construção de uma teoria sexual anal, a qual
se encarna nos enemas. Enfim, face ao corpo e à realidade sexual, o psicótico partilha o
destino de todo falasser: estar sempre “mal posicionado”.
Tradução: Vera Avellar Ribeiro

................................................................................
1 Miller J.-A., « Efeito do retorno à psicose ordinária », Opção lacaniana online, nova série, ano 1, número
3, novembro de 2010.
2 Lacan J., « De uma questão preliminar……. », Escritos, Rio de Janeiro, JZE, 1998, p. 565.
3 Lacan J, « Conférence à Genève sur le symptôme », Le Bloc-notes de la psychanalyse, n° 5, 1985, p. 7.
4 Miller J.-A., Le coït énigmatisé, Quarto, n° 70.
5 Lacan J., « O aturdito », Outros escritos, Rio de Janeiro, JZE, 2003, p. 475.
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As psicoses ordinárias
e as outras

Rômulo Ferreira da Silva – ebp

O surgimento da expressão psicose ordinária nos provocou o trabalho por duas décadas
e, agora, a retomamos sob outras perspectivas. Pudemos verificar que já na psiquiatria
clássica havia a concepção de doenças graves que se apresentavam de forma discreta.
Destaco Eugen Bleuler, que valorizou as alterações da afetividade, da associação das
ideias, da ambivalência e do autismo como sintoma, para que o diagnóstico de psicose
pudesse ocorrer1. Tratava-se de uma gradação na intensidade desses sintomas, porém
numa distinção entre neurose e psicose. Em outros autores, como Gatin De Clérambault,
Ernest Kretschmer e Klaus Conrad, por exemplo, a intensidade dos sintomas no grande
capítulo das psicoses também destacava a possibilidade de que uma psicose pudesse
cursar de forma silenciosa.
Pudemos, do mesmo modo, recorrer a Freud, no caso do Homem dos Lobos, e a Lacan,
na elaboração dos motivos que levaram Schreber a desencadear sua psicose aos 52 anos.
Antes disso, ela se apresentava como ordinária.
Dando o peso merecido ao que se apresentou como campo de pesquisa sobre o tema,
Graciela Brodsky propôs “não sobrepor as novidades do último ensino de Lacan aos elementos clássicos, mantendo a ideia de que o último ensino busca resolver problemas não
enfrentados anteriormente” 2. Seguindo essa orientação, nos distanciamos da ideia de que
a psicose ordinária é simplesmente uma psicose discreta. O desencadeamento torna-se
secundário e o que nos orienta é “um novo paradigma, que se desdobra em dois: por um
lado, não há relação sexuale, por outro, há Um; o que não há e o que há”3. Sendo assim,
trata-se de uma ferramenta para esclarecer os desdobramentos do ensino de Lacan.
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No texto “Efeito de retorno à psicose ordinária”, Jacques-Alain Miller diz que tem a intenção de nos oferecer, em relação ao “conceito de psicose ordinária, um eco um pouco
mais amplo do uso prático que [faz] desse termo há muitos anos com [seus] colegas, que
contribuíram bastante para lhe dar um contorno mais preciso”4.
As pesquisas realizadas influenciaram a nossa prática com as psicoses extraordinárias e
pudemos extrair importantes consequências. Uma delas pode ser verificada a partir do
que Éric Laurent nos advertiu sobre a posição do secretário do alienado5. Trata-se de uma
posição mais ativa que privilegia um significante, e não outro, na fala do sujeito. Dirigir o
tratamento nessa via pode provocar uma inflexão na construção do delírio, fazendo com
que a psicose venha a se confundir na paisagem e não chegar ao extremo da passagem
ao ato. É uma maneira de possibilitar uma amarração sintomática que mantém juntos
real, simbólico e imaginário.
Miller apresenta três externalidades em relação ao sentimento da vida: a social, a corporal
e a subjetiva, e “não discute a vida sexual”6 deixando, assim, um capítulo a ser explorado.
Ele diz que: “Não há vida sexual típica. Vocês poderiam fazer uma lista de certas experiências estranhas na vida sexual...Busquem simplesmente uma desordem no ponto de
junção mais íntimo do ato sexual, pois geralmente a encontramos”7.
Jésus Santiago nos diz que, com a clínica do ‘fazer-crer compensatório’ das psicoses
ordinárias, “valoriza-se a continuidade entre os territórios da neurose e psicose, enfatiza-se aquilo que os faz contíguos, como dois modos de responder a um mesmo real,
pois se trata, sob esse ponto de vista, não de estabelecer fronteiras senão de constatar
enodamentos, grampeamentos, desconexões [e] desatamentos entre fios que estão em
continuidade.”8
Trata-se de orientações preciosas no que dizem respeito à abordagem da pluralidade
sexual na contemporaneidade e os possíveis indícios de uma psicose ordinária.
Ao escrever, em 1978, que “todo mundo é louco”, “todo mundo delira à sua maneira”,
Lacan deflagra a necessidade de nos reposicionarmos frente às neuroses.
A afirmação de Brodsky de que “apenas o nó de quatro do Seminário 23 abre as vias para
pensarmos a foraclusão generalizada e o parentesco entre os sintomas contemporâneos
e a psicose ordinária”9, nos envia para além da abordagem clássica da neurose, segundo a
noção da “generalização do conceito de psicose”10.
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Foi nessa perspectiva que, ao retomar o título do XI Congresso da AMP, o foco se colocou
sobre o significante “outras”; as outras “psicoses”, para além das ordinárias e extraordinárias.
Os novos sintomas demonstram que há formas diversas de sustentação da “junção mais
íntima do sentimento de vida no sujeito” nas neuroses, mesmo a partir da ruptura fálica.
“É possível dizer que a ruptura fálica emana da própria lógica de funcionamento do gozo
que, por razões que remetem ao impacto contingente do significante no corpo, é vedado
ao sujeito o gozo que convém à inexistência da relação sexual.”11
O que se apresenta como versões do pai não pode mais ser classificado facilmente em
grupos que outrora podíamos constituir: os toxicômanos, as anoréxicas etc. Essas versões
se proliferaram e, no âmbito da sexualidade, denunciam a dificuldade de que uma nova
ordem seja estabelecida. Há sempre uma tentativa de complemento ao Nome-do-Pai
que, como predicado, não consegue corresponder ao modo de gozo singular de cada um.
Desse modo, é preciso investigar, no âmbito da vida sexual, as loucuras que se apresentam e se distinguem como arranjos a partir da ruptura fálica, daquelas que se revelam
como “desordem na junção mais íntima do sentimento de vida no sujeito”12. Incluindo-se
aí a clínica com crianças e adolescentes.
Ernesto Sinatra13, evocando “O ultimíssimo Lacan”, destaca que é preciso “livrar-se das
escórias herdadas do discurso do Outro”14, o que nos ajuda a conduzir os casos que estão
na vertente da ruptura fálica, já que é essa a condução preconizada para as neuroses.
Ele enfatiza, porém, que, afinal, se o Outro não existe, é com o semelhante, o próximo, o
pequeno outro, que podemos reinaugurar o lugar e o laço, o que nos coloca na mesma
via de tratamento da psicose apontada por Lacan nos primórdios de seu ensino.
Seja qual for a loucura que se apresente, o lugar do psicanalista está reafirmado, pois ele
inclui o real na abordagem do arranjo encontrado, por cada analisante, para dar conta do
gozo invasivo.
Como nos disse Miller: “O discurso do paciente é tecido em torno do real”15.
................................................................................
1 Bleuler E., Psiquiatria. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan. 1985. p. 278-300.
2 Brodsky G., Loucuras Discretas – Um seminário sobre as chamadas psicoses ordinárias, Belo Horizonte,
Scriptum, 2011. p. 53.
3 Ibid., p. 54.
4 Miller J.-A., A psicose ordinária – A convenção de Antibes, Belo Horizonte, EBP/Scriptum, 2012, p. 399.
5 Laurent É., Os casos raros, inclassificáveis. da clínica psicanalítica. São Paulo, Produtores Associados
Comunicação Visual, 1998, p. 127.
6 Miller J.-A., A psicose ordinária... op. cit. p. 415.
7 Ibid., p. 426.
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Santiago J., Ibid.
Brodsky G., Loucuras Discretas... op. cit., p. 81.
Miller J.-A., A psicose ordinária... op. cit., p. 417.
Santiago J., “Droga, ruptura fálica e psicose ordinária, ” LACAN XXI vol.03. FAPOL. Abril de 2017, www.
fapol.org
Lacan J., Escritos. Rio de Janeiro, Zahhar, 1998
Sinatra E., Atividade preparatória ao VIII ENAPOL em São Paulo, em 08/03/2017.
Miller J.-A., El ultimísimo Lacan, Curso de la Orientación Lacaniana, Aula de 14 de março de 2007- Paidós,
Buenos Aires, 2012. p. 140.
Miller J.-A., A psicose ordinária...op. cit. p. 423.
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Os sinais discretos da
psicose ordinária:
uma maneira
de escrever o real.
Clara M. Holguín – nel

O sintagma psicose-ordinária introduz a psicose desde a perspectiva do ordinário, como
algo que excede o extraordinário e se assemelha à neurose, apesar de não ter sua estabilidade. Entre as duas, neurose e psicose, se desdobra toda uma finura clínica. Qual é
a novidade trazida pelo ordinário? “Isso nos orienta para o que Lacan chamou de uma
desordem provocada na junção mais íntima do sentimento de vida do sujeito1.
Distúrbio de gozo que se produz no encontro entre o significante e o corpo, provocando
um gozo do qual não se sabe nada, mas que se vive como algo que não quadra nem
encaixa. Gozo sem sentido, que pertence ao nível da escrita e da letra. Fio de Ariadne que
serve para se aproximar do sinal discreto como índice do ordinário.
A letra…sinal discreto
A letra não é uma impressão, mas um corte no real. É uma marca, litoral entre gozo e saber
que escreve o não representado, letter-litter, puro resto, objeto ou dejeto. Algo foi apanhado e não se pode dizer na língua comum. É sinal que representa algo para alguém. À
maneira da carta roubada, o sinal se comporta de maneira discreta e pouco evidente, se
confunde com a aparência ordinária para fazer crer (Make-believe).
Peças soltas que se mostram como indícios, recortes ou linhas; detalhes supérfluos ou em
excesso; tonalidades e intensidades; mais e menos que se percebe em uma continuidade,
onde é possível ler os modos de gozo. O sinal ligado ao discreto interroga o descontínuo
e introduz o contínuo.
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À diferença da classificação, entramos na equidade clínica entre os parlêtres – todo mundo é louco –, que manifesta o que Freud chamou de o sentimento de vida para dar conta
de um tratamento do gozo para além de toda dialética, onde não há nem enganche, nem
desprendimento, nem tampouco ponto de basta. Clínica da invenção, que ensina como
se pode prescindir do NP, com a condição de servir-se dele.
Escritas
Mais do que localizar o que é deficiente com relação a uma norma suposta, trata-se de
“captar e cingir a maneira flexível e cambiante com que cada sujeito, em sua singularidade, se vira, ou não, para enodar e vincular o real que constitui a não relação sexual, com
o corpo (o imaginário) e o significante (o simbólico)”.2 O “Borromeo” é a escrita que permite
articular gozos parciais e consistentes através de imbricações, enodamentos, consistências e
inconsistências dos registros RSI.3
Ali onde o corpo não é capturado pelo sentido fálico, nem o delírio constitui uma solução,
contamos na PO com a crença enquanto radical.4 Trata-se de “uma espécie de make-believe do Nome do Pai, ou seja, um fazer crer compensatório (CMB), 5 que pode tomar a
forma de “nomear para”.6 Novo uso do Nome do Pai.
Estas pequenas chaves que aparecem sob transferência – micro descontinuidades –,
organizadas a partir da tripla externalidade7, não são fáceis de elucidar. A queda dos discursos tradicionais faz com que se confundam com recursos generalizados, à maneira de
soluções que são aparentemente normais, o que obriga a distinguir o sinal das soluções
também chamadas de discretas.
A atenção deverá incidir sobre a cor, a intensidade ou a tonalidade dos fenômenos de
corpo ou da linguagem8, aqueles que se produzem no nível da significação (intensão
inefável)9, que mostram o deslocamento do eixo da classificação clínica em direção ao
múltiplo (multiplicação e pluralidade), ao ordinário (banal e comum) e à variedade de
gozos (não-todo).10
Como exemplo, se apresenta um panorama clínico que, sem pretender ser exaustivo, permite a localização dos sinais nos registros I-S-R.
No registro imaginário, encontramos o uso da imagem ao nível do corpo e do mental.11
No primeiro caso, tanto as identificações duais i(a) quanto o uso de alguns meios artificiais
servem para apropriar-se e cingir o corpo. As tatuagens, os piercings assim como as práticas corporais e artísticas (performances ou esportes) contribuem para inscrever o sujeito
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no discurso comumente admitido. Do lado da imagem mental, encontramos efeitos de
sentido sob a forma da elaboração de saber ou, ao contrário, dificuldades no acesso a este.
No registro simbólico, aparece uma série de fenômenos que descrevem maneiras como
um sujeito pode se fazer um nome por meio de um S1. Transformar um nome comum
em nome próprio, ou dar-se um nome através de uma função social, um cargo ou tarefa
específica. Semblantes que permitem assegurar uma pertença simbólica.
No registro do real, poder-se-ia situar formas diversas de identificação com o objeto a.
Identificação com objetos parciais, tais como a voz e o olhar e com aqueles objetos que
vêm em seu lugar, assim como identificação com o objeto dejeto. Passagens ao ato (marginalidade, delinquência, maternidade precoce); adições (vidas desregradas, à deriva, sem
pontos de referências precisas). Do mesmo modo, podemos situar experiências de gozo
que aparecem como algo estranho que se impõe, não sem horror e perplexidade: difusão
corporal quando entra em contato com outro corpo ou formas de gozo impostas. 12
Eis aqui um panorama da localização dos sinais da foraclusão, escritas do real, que permite
fazer um tratamento do furo, explorar a fissura e situar traços de gozo.
Tradução: Vera Avellar Ribeiro

................................................................................
1 Miller J-A, “Efeito de retorno à psicose ordinária”, Opção Lacaniana online nova série, Ano 1, número 3,
novembro de 2010.
2 Vanderveken Y., “Hacia una generalización de la clínica de los signos discretos”, Freudiana n° 77-78,
Mayo-Diciembre 2016, p. 122, EFP.
3 Velásquez J. F, “Nuevas formas de psicosis”, Blog de la Sede Medellín. Disponible http://nel-medellin.org/
las-nuevas-formas-de-las-psicosis/ NEL.
4 Cf. Focci M., «La psicosis hipermoderna de Schreber a Wittgenstein”, Freudiana nº 77-78, Mayo-Diciembre
2016, p. 132, EFP.
5 Miller J.-A., “Efeito de retorno à psicose ordinária”, op. cit.
6 Brousse M.-H., “La psicosis ordinaria a la luz de la teoría lacaniana del discurso”, Freudiana n° 76, 2016,
p. 105, ELP.
7 Miller J.-A., “Efeito de retorno à psicose ordinária”, op. cit.
8 Borie J., “Límaginarie de la psychose ordinaire – Averti du signe », Mental, n° 35, Janvier 2017, p. 61, EFP.
9 Cf. Roy D., “Cuando el lenguaje está perturbado”, Freudiana n° 77-78, Mayo-Diciembre 2016, p. 98, ELP.
10 Cf. Brousse M-H., “La psicosis ordinaria a la luz de al teoría lacaniana del discurso”, op. cit., p. 102.
11 Blanchte R., “L’imaginarie de la psychose ordinaire – Signes discrets”, Mental, n° 35, Janvier 2017, p. 52-53,
EFP.
12 Cf. Velásquez J.F., Nuevas formas de psicosis., op. cit.
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