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A partir dos encontros prévios à Jornada, me foi designado falar sobre a 
questão da transmissão em jogo nas apresentações de pacientes. De saída, 
destaco que existe uma concepção de transmissão que se distingue da ideia 
de que possa haver transmissão integral. O que justificaria, por um lado, o 
recurso a tomar notas da apresentação e discuti-las depois, em oposição a 
contar com uma gravação eletrônica “na íntegra” da entrevista. E nos 
colocaria, por outro lado, na posição de fazer objeção a um tipo de vivência 
que se apresenta com certa frequência nas entrevistas com psicóticos: a 
telepatia. 

O que aprendemos com a prática e a doutrina psicanalítica é que, quando 
falamos, a castração deixa sua marca. Algo que não podemos eliminar e que 
nos mobiliza no sentido de querer dizer. Temos de nos haver, então, com a 
ideia de que a transmissão será sempre fragmentária. Ideia para a qual 
Lacan parece querer sensibilizar uma paciente, na introdução de uma de 
suas apresentações: “Eu lhe dou a palavra. Tente dizer a verdade. É inútil, 
jamais conseguiremos dizer a verdade, mas se fizer um esforço não será 
nada mal.” Esta perspectiva de partida perdida, curiosamente, de forma 
paradoxal, é o que anima o dispositivo. 

Isso abre para a questão que mais me toca, na apresentação de pacientes: 
ela traz essa dimensão de perda, em diversos níveis. Primeiro para o analista 
que conduz a entrevista, que não conta com a possibilidade de recobrir o 
encontro com o paciente com certo sentido; questão desdobrada por Mauro 
Mendes Dias, em um texto de 2009, “Do relato de caso ao ensino pelo real”. 
É notável como esse funcionamento distingue radicalmente a transmissão em 
jogo numa apresentação de pacientes daquela presente em um relato de 
caso, como Freud fazia, por exemplo. 

Em outro nível, perda para o público, que se dispondo a registrar algo da 
entrevista, lida necessariamente com fragmentos de discurso. 

Ainda em um terceiro nível, perda para todos – analista e público – à medida 
que o saber de que dispomos sobre a técnica analítica, ou sobre as 
estruturas clínicas, vacila diante da realidade daquele encontro com o louco. 

Aí chegamos à questão do que fazer para lidar com essas perdas. Fica a 
interrogação: a psicanálise, em sua forma de articular linguagem e 
transmissão, tem como fazer frente a elas? Ou até: tem como fazer que o 
encontro com o psicótico não seja um encontro perdido? Esta é uma questão 
que divide os analistas. Não são todos que se inclinam a atender psicóticos, 
e muito menos os que se interessam pela prática de apresentação de 
pacientes. 

De nossa parte, se nos propomos a realizar uma jornada com esse tema, é 
porque apostamos neste dispositivo, que enlaça à sua maneira a psicanálise 
em intensão com a psicanálise em extensão. 
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Nesse momento topamos com a interrogação feita pela Ana Maria Ferraz: 
para fazer borda, para abordar o que encontramos na clínica da psicose, é 
necessário que haja um trabalho de elaboração, prévio e posterior, enlaçando 
a apresentação? Questão que se desdobra em outras: em meio a tantas 
perdas, o que se ganha com a apresentação? É possível que o paciente, 
depois da entrevista, encontre uma outra posição? A equipe que se ocupa 
dele pode passar a abordá-lo de maneira distinta? Que tipo de contribuição 
original esse dispositivo pode trazer à clínica psicanalítica? 

Embora não tenha tempo para formular uma resposta que esgote essas 
questões – o que, de toda parte, não teria sentido numa discussão que está 
se iniciando – podemos indicar algumas linhas de pensamento que se 
estabeleceram a partir de minha participação nas apresentações de paciente, 
particularmente na posição de anotar fragmentos da entrevista e me dedicar 
a estudá-los. 

Em primeiro lugar, é importante que essa dimensão de perda não se reduza 
ao sentido de “déficit”, seja ao considerar o sujeito psicótico como deficitário 
em sua condição de comunicar-se, seja por sublinhar as limitações do 
aparelho senso-perceptivo daqueles que tomam notas sobre a apresentação. 
Para além desse sentido, podemos tomar essas “falhas” em seu caráter 
operatório, dinâmico. Ao fazer anotações da apresentação, diante da 
impossibilidade de registrá-la “toda”, já estamos fazendo escolhas, às vezes 
conscientes, mas a maior parte do tempo inconscientes. Assim vão se 
inscrevendo no papel traços, restos daquele encontro. As discussões que se 
seguem à apresentação passam a revelar lacunas no que achávamos que 
sabíamos “sobre aquele tipo de caso”, esburacando um saber previamente 
construído e permitindo formular algumas questões. Ao confrontar nossas 
anotações com as de outros colegas, vão se decantando os elementos 
mínimos daquela subjetividade. É o que poderíamos chamar de o estilo 
daquele sujeito, a forma como ele afeta e é afetado pelo Outro. Esse trabalho 
é talvez o que possa trazer contribuições à clínica psicanalítica propriamente 
dita: extrair da particularidade daquele caso algo que tenha alcance universal. 

Quanto aos efeitos da entrevista para o paciente e a instituição, através dos 
profissionais que se ocupam dele, deixo a questão mais aberta, apenas 
indicando que se existem efeitos, verificáveis no paciente e na equipe, eles 
são de ordem transferencial. Assim, cabe analisar de que forma a 
transferência de trabalho suscitada pela apresentação interfere nisso. 

Quanto à última questão, se os efeitos da apresentação poderiam 
movimentar a equipe no sentido de um engajamento na experiência, destaco 
mais um ponto: à medida que nos propomos a colocar diante do público 
interessado um psicanalista em plena atividade, entrevistando o paciente, é 
inevitável que isso mobilize a transferência que cada um tem com a 
psicanálise. Não temos como deixar de fora – pelo menos não a princípio – o 
que poderia chamar de investimento da pulsão escópica. É o que Marcel 
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Czermak chama de “tendência original”: “quero ver como ele faz!” O que 
pudemos verificar, ao longo de algumas experiências, é que o dispositivo da 
apresentação de pacientes, pelo menos como nós o conduzimos, se presta 
mal a atender essa tendência. Dessa maneira, me parece também inevitável 
que haja uma espécie de “filtração” no público, em que persistem aqueles 
dispostos a sofrer os efeitos de deslocamento e produção de trabalho que o 
dispositivo acaba provocando. Mas isso também é uma questão para 
analisarmos, com o andamento do trabalho. 
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