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A partir do Seminário Fundamentos da Clínica Psicanalítica pelas Psicoses, 
dirigido por Mauro Mendes, constituiu-se um grupo formado por Ana Maria 
Ferraz, Amanda T. Rizzo, Carmen Ávila, Fátima Duque, Micaela Krunholz, 
Victor Vieira Monteiro e José Waldemar Turna, onde os interessados 
propuseram-se a trabalhar sobre o tema de Apresentação de Pacientes. 
Tomamos como proposta a leitura de determinados textos a respeito do 
tema, entre eles os autores Marcel Czermak, Erik Porge, Mauro Mendes, 
Victor Monteiro, destacando e tecendo um breve comentário sobre questões 
consideradas primordiais. A finalidade desse grupo não se esgota nessa 
Jornada, mas sim dar continuidade a busca do aprofundamento sobre seu 
tema. 

Para aquecer nossas discussões posteriores, Iniciaremos pelo levantamento 
de dois pontos, nos quais nos detivemos: 

O primeiro deles enfoca a diferença entre a Apresentação de Pacientes 
realizada pela psiquiatria e a realizada pela Psicanálise. Para isso nos 
remetemos a maneira como Freud e Lacan se depararam com a questão das 
psicoses. Se o primeiro iniciou sua entrada através do saber oferecido pela 
ciência, pela teoria, através de Fliess, e ainda com a leitura dos escritos de 
Schreber, Lacan entra na Psicanálise pela psicose, com o caso Aimée, o que 
lhe permitiu posteriormente construir uma passagem, da Psiquiatria a 
Psicanálise. Passagem esta que constituirá na forma diferenciada em como 
lidar com o saber no que diz respeito a Apresentação de Pacientes. 

Nesse sentido, podemos marcar a diferença entre o saber que fala sobre a 
psicose, e a psicose constituindo um novo saber. O primeiro se relaciona com 
o saber, conforme observado na Psiquiatria, que além de enquadrar o 
psicótico em um determinado rótulo, o tem como objeto ilustrativo de 
determinada patologia. Nesses moldes, a Apresentação de Pacientes é tida 
como um espetáculo a ser visto e observado. 

Sendo assim, temos uma condição propícia para a libidinização do olhar, 
dentro dos limites de duração do espetáculo. Questão essa mencionada por 
M. Czermak, como o gozo da apresentação? 

A Psicanálise, no entanto, se determina a construir um saber, na medida em 
que considera um lugar de escuta do que a psicose tem a dizer, modelo esse 
introduzido por Lacan na Apresentação de Pacientes. 

Lacan propõe, através da Apresentação de Pacientes a possibilidade de falar 
com as psicoses, oferecendo uma escuta à voz do sujeito. Dessa forma, 
modificou a prática de Apresentação na medida em que incluiu o doente em 
uma construção de saber, diversa da condição de exposição de um saber 
prévio a respeito de uma doença a ser demonstrada, silenciando assim o 
sujeito. 

O Seminário Fundamentos da Clínica Psicanalítica pelas Psicoses partilha 
desse interesse pelo saber a ser construído e elaborado a partir da voz da 
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psicose. Nesse sentido, considera a Apresentação de Pacientes, como parte 
integrante da formação do analista. 

Nossa segunda questão gira em torno da angústia frente à Apresentação de 
Pacientes. 

Após discussão surge ao nosso grupo a seguinte questão: seria a angústia, 
demonstrada por alguns que discordam desse dispositivo uma forma de 
resistência? Se afirmativa esta hipótese, podemos pensarcomo proposta para 
lidar com essa questão, a aposta no desejo de transmissão e aprendizado, 
constituindo assim uma barra a angústia. 

Segundo o ensino de Lacan, sabemos que ao neurótico é facultada a 
possibilidade de articulação simbólica e assim constituir borda a angústia, o 
que não ocorre ao sujeito psicótico. Por tanto, teremos a angústia psicótica 
se constituindo de uma forma direta, pura, sem mediação simbólica. 

 Podemos então pensar a angústia frente a psicose como um “efeito” do 
encontro com o real, a medida em que na Apresentação de Pacientes temos 
a oferta da Psicanálise enquanto o tratamento do real da psicose pelo 
simbólico. E ainda, a ocorrência da angústia como um efeito causado pelo 
conteúdo (de real) na fala do psicótico, se escutado na perspectiva de 
atribuir-lhe sentido. 

No entanto, não é o compreender que estará em questão, como nos diz 
Lacan em sua lição de 04 de novembro de 1971: [...] não é absolutamente 
suficiente compreender algo para que esse algo mude. A questão do saber 
do psicanalista não é absolutamente que isso se articule ou não, a questão é 
saber em que lugar é preciso estar para sustentá-lo. 

Nesse sentido, também recolhemos do texto de Mauro Mendes (2009) “Do 
Relato de caso ao ensino pelo real”, -…não se trata mais de cultivar nenhum 
tipo de desempenho eficiente com o real. Ao contrário, são impasses que 
advêm a partir dele que o psicanalista, diferentemente do cientista, inclui a 
angústia como íntima à sua práxis, ao mesmo tempo em que passa a 
considerar que o futuro da Psicanálise depende de poder abordar, com 
seriedade, o fracasso como fracasso íntimo ao simbólico, condição essa que, 
mais uma vez o distingue do cientista”. 

O autor também comenta a resistência ao sem sentido das psicoses, uma 
vez que nos referenciamos pelo discurso estruturado pelo simbólico. 

Sendo assim, entendemos que o que se ensina pelo real em se tratando das 
psicoses, darmos tratos a angústia frente ao real da psicose, esteja dentro de 
uma perspectiva que só será possível pela elaboração e construção de um 
saber, via simbólico. Caso contrário, estaremos diante do horror frente ao real 
e como defesa incorrer no risco de encerrar a psicose em estigmas de um 
saber pronto e acabado. 

  
Carmen Sílvia Ávila 
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