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A propósito da Apresentação de pacientes realizada por J. Lacan 

em 27 de fevereiro de 1976. 

 

Luís Américo Valadão 

 

Trata-se de um doente, internado por tentativa de suicídio. Faz uso de drogas para 

esquecer que é homem. 

Fiquei a procurar o que a primeira leitura, o primeiro contato com esta apresentação 

me deixou. Não sei se inerte, ou vago, mas arrisco em dizer que o fim do relato daquele 

encontro traz um pessimismo tanto ao que resta de futuro ao sujeito, quanto, na mesma 

proporção, pelo que ali, entre o doente e o Dr. Lacan, não se deu. 

 

1- A explicação inútil 

É um hábito, não um método, acontecer que, diante de um compromisso com 

algum tipo de trabalho, ou elaboração, em psicanálise, chega um instante em que tudo o 

que leio ou escuto e, muitas vezes, o que sonho me suscita, me faz tomar notas, a ponto 

de toda essa massa passar a fazer parte de um texto, de uma correnteza, na qual procuro 

não me afogar. 

Foi assim que me apareceu Clarice Lispector para esse encontro. Por acaso, lia 

algum dos seus elogios aos bichos, presença forte em seus escritos. A propósito do conto 

“Uma galinha” (está em “Laços de família”), a escritora nos diz:  

ali estava o gosto que sempre tivera por bichos, uma das formas 

acessíveis de gente. Creio que também este conto vem de meu 

amor por bichos; parece-me que sinto os bichos como uma das 

coisas ainda muito próximas de Deus, material que não inventou 

a si mesmo, coisa ainda quente do próprio nascimento; e, no 

entanto, coisa já se pondo imediatamente de pé, e já vivendo toda, 

e em cada minuto vivendo de uma vez, nunca aos poucos apenas, 

nunca se poupando, nunca se gastando. (Lispector, in Todos os 

Contos, p.646). 
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 Não encontrei melhor comentário para nos aproximarmos desse sujeito da 

apresentação. O bicho, pleno de ser, é o seu avesso. Se Schreber o tivesse conhecido, 

certamente o incluiria como um daqueles homens feito às pressas. Ainda não inventou a 

si próprio. Nem se entrega, nem se poupa. Lemos, do relato, sua inacessível presença. 

Mas esse comentário de Clarice também atinge a todos nós. É que nossa pulsão não tem 

seu objeto pré-determinado pela espécie, ou por Deus. Vamos atentar para essa frase de 

Freud, quando nos diz, que a pulsão sexual e seu objeto são disjuntos. Ambos os 

elementos só passam a se articular, isto é, quando o sujeito puder se dirigir a um objeto 

particular, ao objeto de desejo, a partir do momento em que entra em cena isso que 

articula, que é a linguagem. 

Assim somos levados a afrouxar a ligação entre pulsão e objeto 

que há em nossos pensamentos. É provável que a pulsão sexual 

seja de início independente de seu objeto e talvez não deva sequer 

sua origem aos atrativos deste. (Freud, 1909, Três Ensaios sobre 

a Teoria da Sexualidade). 

Se a pulsão é desconectada do objeto, livre de representantes, ela só passa a criar 

circuito a partir da sua relação com o Outro, ou seja, com o simbólico. De modo que só 

temos acesso às coisas do inconsciente, o processo primário, porque aquilo se articula 

como linguagem, ou como demanda. 

Até o louco é alguém que não vive sem um reconhecimento do outro. Se Schreber 

escreve essa obra enorme é justamente para que ninguém ignore a respeito do que ele 

sofreu. Ainda que seu testemunho seja de algum modo vazio de si próprio. É um 

testemunho verdadeiramente objetivado. 

Não é o que acontece nessa apresentação. Perguntamo-nos se há em algum lugar 

uma verdade que, embora não se saiba, ela mesma acabe por se articular no plano do 

inconsciente. Lacan diz que “o semi-dizer é a lei interna de toda espécie de enunciação 

da verdade, e o que melhor se encarna é o mito.” (Sem. 17, p.102). Pois bem, que mito 

esse relato de apresentação encarna? 

Quanto ao mito em questão, a obra de Marcel Détienne (Os mestres da verdade 

na Grécia arcaica, 1988), nos é oportuna. De que nos conta o autor , em breves palavras? 
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Na cultura grega, bem antes do início da era do logos definir sua relação com a verdade, 

no século VI a.C., bem antes disso, a verdade era coisa de adivinhos, poetas, sofistas, os 

mestres da verdade. Nessa tradição, que se refere essencialmente ao mito, a verdade 

estaria ligada ao exercício de um tipo de fala dotada de eficácia pelo seu simples 

proferimento, pelo próprio ato de dizer, que, por si só, era capaz de constituir um plano 

de realidade. Ainda naquela tradição, a verdade era uma palavra de memória, que não se 

opunha à mentira, mas, justamente, ao esquecimento. Velamento e desvelamento. Cabe à 

verdade desvelar o que o esquecimento oculta. O mito realiza sua eficácia através da 

estrutura de sua narrativa. Numa cultura de tradição oral, sua transmissão e sobrevivência 

estão na condição de sua narrativa habitar uma memória coletiva, na medida em que 

alguns dos seus, poetas, adivinhos, contadores, emprestarem a voz e a memória para 

transmitir sua verdade. 

Pois bem, temos um sujeito, cujo mito é esquecer. Esquecer que é homem. 

Uma questão que faço, a título de exercício, é a seguinte: se há um querer esquecer a 

qualquer custo, há, de fato, uma recusa de uma realidade que, mesmo assim, ele sabe. Se 

tento esquecer que sou homem, quero esquecer da ideia, dos seus representantes que esse 

significante implica, ou tento esquecer do fato de ser homem, porque aquilo que sinto na 

pele me desmente? E não se trata somente do órgão genital. O paciente o reconhece como 

tal. Ele não deixa dúvidas quanto a isso. No entanto, o que ele recua, ou recusa, é a divisão 

do sujeito que implica o ser sexual. Ele recusa que aquele órgão torne-se aquilo que o 

significante o faz ser, um instrumento. 

A despeito de “uma vocação prematura (...) que cada um sente para o seu sexo” 

(Sem.19, p16), segundo Lacan, esse paciente desde muito cedo em sua vida, 

incontestavelmente, testemunha uma outra coisa bem distinta: diante do espelho, em 

silêncio, o prazer difuso na pele em revestir-se, em ocultar o sexo. O gozo se espraia pela 

pele do corpo e não se condensa no órgão. 

Permitam-me embutir aqui uma pequena vinheta de uma sessão clínica, de um 

sujeito em análise e que pode nos favorecer, creio eu, a tratar desse desejo de esquecer, 

mito fundamental nessa apresentação de pacientes em questão. O ponto que gostaria de 

trazer é o seguinte: ela (é uma mulher) me dizia que talvez fosse muito agressiva e que 
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era sensível em seu tom de voz. Segundo ela, haveria varias maneiras de dizer “-- Seu 

cu!” Desta expressão de rejeição a qualquer apelo do Outro, declinou três variações. 

Chegou a dizer, inclusive, achando muita graça, que ganhou de uma amiga um quadrinho 

de azulejo com esse dito. Segundo ela própria, essa expressão era sua marca registrada. 

Acontece que o cu em questão era o seu, não o dela. A propósito, fez questão de 

esclarecer, nunca experimentou relações anais. As associações a levaram para outras 

paragens, no caso, os órgãos genitais. Um ano e meio mais velha que o irmão, desde muito 

cedo, considerou absolutamente natural a diferença sexual. Meninas têm armário; 

menino, cabide. Foi como aprendeu a diferença sexual. E todos, decididamente, têm cu. 

Diria que tal diferença nunca havia sido para si uma questão. Sempre gostou de brincar 

com os meninos e isso não era problema. No entanto, toda essa naturalidade sustentada 

não lhe franqueou nada, ou quase nada quanto à sua sexualidade. Como acontecia? Diante 

dessa pergunta, ela ficou perplexa consigo em não conseguir colocar palavras. Era um 

bloqueio. As associações seguiram e, então, lembrou da seguinte história: sua família 

tinha o costume de colocar na porta do quarto da criança, desde o nascimento, uma 

cartolina com uma palavra escrita. Era seu pai quem o fazia. Em sua porta estava escrito: 

“clausura”. Era a porta fechada de seu armário? 

Cito Lacan: “Nessas condições, para ter acesso ao outro sexo, realmente é preciso 

pagar o preço, o da pequena diferença, que passa enganosamente para o real por 

intermédio do órgão, justamente no que ele deixa de ser tomado como tal e, ao mesmo 

tempo, revela o que significa o órgão. Um órgão só é instrumento por meio disto em que 

todo instrumento se baseia: é que ele é um significante.” (Sem. 19, p17). E foi o 

significante do pai que encerrou a discussão e não abriu sua porta.  

É na medida em que o desejo do Outro é barrado que o sujeito vem a reconhecer 

seu desejo barrado, seu próprio desejo insatisfeito. É o que a função fálica instala. Ela 

marca o que o Outro deseja uma vez que esse Outro, ele mesmo é marcado, em sua 

economia, pelo significante. Ser marcado pelo significante é ser dividido. É no nível 

desde desejo, barrado pelo intermédio do Outro, por sua vez também barrado, que se 

produz, segundo Lacan, o encontro do sujeito com seu desejo mais autêntico, isto é, o 

desejo genital. “É por essa razão que o desejo genital é marcado pela castração, ou, dito 

de uma outra maneira, por uma certa relação com o significante falo. Aí estão duas coisas 
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equivalentes” (Sem. 5, 379). Digamos que o significante “clausura” não aponta para 

nenhuma dialetização, nenhum para-além do que significa. Nesse caso específico, o 

desejo dessa mulher, acaba por ocupar sua função a título de desejo recusado, ou 

enclausurado — e não, de um desejo insatisfeito. 

Quanto ao paciente da apresentação, não temos esses significantes estampados. Ou, 

ao menos, não chegaram a comparecer. Ao contrário, temos aqui, numa expressão que 

Freud utilizou no texto do Fetichismo, uma escotomização do significante. Pois bem, é o 

que diria Lacan no seu Seminário de dezembro de 1971 ( Sem. 19), cinco anos antes dessa 

apresentação: “É como significante que o transexual não o quer mais, e não como órgão. 

No que ele padece de um erro, que é justamente o erro comum. Sua paixão, a do 

transexual, é a loucura de querer livrar-se desse erro, o erro comum que não vê que o 

significante é o gozo e que o falo é apenas o significado. O transexual não quer mais ser 

significado como falo, pelo discurso sexual, o qual, como enuncio, é impossível. Existe 

apenas um erro, que é querer forçar pela cirurgia o discurso sexual, que, na medida em 

que é impossível, é a passagem do real” (Sem.19, p17). 

O erro seria o de sustentar com toda segurança, isto é, sem divisão, o discurso 

sexual? Se sim, não seria essa situação que amputaria, para aquele transexual, o discurso 

analítico? Poderíamos chamar tal situação na qual o sujeito se encontra, de uma 

“foraclusão do dizer” (Sem.19, p22)? Justamente pelo fato de alguma coisa não poder ser 

dita, só se pode concluir uma indagação sobre o real. Lacan faz uma menção à “face 

psicótica desses casos” de transexualismo no Seminário 18 (p.30). 

Por que o discurso analítico se vê amputado nesse caso? Porque o tratamento 

analítico reabre o desejo de saber, com sua origem pulsional, e a transferência encontraria 

nesse desejo de saber o que a mobiliza — eis porque ela é condicionada pelo significante 

do sujeito suposto saber. 

 

2- A propósito do procedimento cirúrgico 
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 Retorno àquela frase de Lacan, do Sem.19: “Existe apenas um erro, que é querer 

forçar pela cirurgia o discurso sexual, que, na medida em que é impossível, é a passagem 

do real”. 

O que força o discurso sexual para essa passagem do real, é obviamente o 

procedimento cirúrgico. Procedimento oriundo da técnica, do discurso da ciência. 

Primeiramente, é preciso, claramente, diferenciar a ciência como procedimento de 

conhecimento e discurso da ciência como laço social inaugurado pela existência desse 

tipo de conhecimento. Segundo, por que esse discurso franquearia uma passagem do real? 

É por estrutura, que lhe concerne, que a ciência se presta e promove uma 

possibilidade específica de violação das leis da linguagem. Qual seja? É que na própria 

formatação de seus enunciados, aquilo que é comunicado, desobriga-se o sujeito em 

assumir as consequências do que falar implica. A própria estrutura do método científico 

engendra, com sua produção, um cientificismo comum. Quer maior exemplo do que um 

dr. Google? 

E mais, a cada vez que a técnica se entranha em nossa vida cotidiana, o sentido da 

experiência comum é dispensado e se perde. Esse senso comum é apenas o resultado da 

instalação da ordem simbólica humana que nos caracteriza e dá as coordenadas para as 

nossas relações com a realidade comum. Quando nos deixamos, no entanto, levar pelos 

meios técnicos, perdemos os códigos que balizam as relações entre o corpo e a realidade; 

pois se introduz um novo dado que subverte nosso saber espontâneo. O GPS é a melhor 

tradução desse confronto entre o sujeito e a técnica. A técnica não pertence à ordem do 

símbolo e o papel da linguagem, propriamente dita, é cada vez mais limitado; a linguagem 

fica restrita tão somente à sua face comunicativa. 

Acontece que a ordem simbólica que nos especifica como humanos, implica o 

“caráter fundamentalmente decepcionante da ordem simbólica” (Sem 4, p183). Por que? 

Porque o reino das palavras é inadequado às coisas. No universo da linguagem, a palavra 

faz fracassar a coisa. A técnica faz do real um objeto inteiramente manipulável, deixando 

crer que nada é impossível. É a desinscrição do impossível que habita o programa da 

tecno-ciência. 

 Esse procedimento seria um convite à perversão, uma vez que o desejo fica 
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essencialmente organizado e encerrado pela instância imaginária. Ainda que a ordem 

simbólica seja reconhecida, o próprio paciente da apresentação nos diz, quando Lacan lhe 

refuta que ele não pode tornar-se mulher “— eu sei, mas mesmo assim...” (p115). Há uma 

realidade que se impõe ao mesmo tempo que é repudiada. Uma formulação que revela 

um desmentido próprio ao campo da perversão. É o registro imaginário que lhe oferece 

tudo, a paixão de ser. O desejo perverso visa apreender o objeto como signo e é sempre 

como presença real que é cobiçado. A presença do objeto não está ali somente para 

satisfazê-lo, mas porque garante sua posição não dividida. Toda a diferença com o sujeito 

neurótico é que o sujeito perverso, se não obtiver o embargo desse real, se encontra numa 

situação dessubjetivada. Isso o torna, portanto, extremamente dependente da presença 

real desse objeto e podemos evocar aqui a relação do toxicômano com seu produto. Ele 

tem necessidade da realidade de seu produto, porque é este que o sustenta como sujeito. 

É o que discurso da tecno-ciência nos promete abusivamente. O efeito dessa desinscrição 

do simbólico é que a própria diferença se arrisca a desaparecer. Ao contrário, o mundo da 

ciência tende ao homogêneo, mundo de duplos, que se replicam em clones. 

No discurso da ciência, o saber que ele comunica sutura o sujeito e o desimplica 

dessa mesma comunicação. Cabe ao psicanalista reintroduzir o sujeito na consideração 

científica, isto é, seu ponto de verdade. Mas por que Lacan desistiu frente a esse caso? 

A experiência mostra que não há medida comum entre a verdade do paciente e o saber 

que o analista elabora a partir dessa verdade; que há entre ambos um abismo que não pode 

ser preenchido, nem por todos os relatos de casos que se queira. Isso seria o horror do 

analista diante de seu ato, nos termos de Lacan, testemunha de sua castração? Chama a 

atenção o recuo pessimista de Lacan diante do caso. É como se dissesse aos seus colegas: 

“— Desistam! A luta é desigual.” Um dos seus colegas ali, identificado na transcrição da 

apresentação como ADW (seria Alain Didier-Weill?), acusou esse travo amargo de 

impotência: “— Isso conduz a uma impotência de nossa parte, quase tão insuportável 

como a que ele mesmo vive” (p.124). Parece que nos deparamos com um saber falho, um 

impensável com o qual a operação analítica gira em falso. 

Quanto a Freud, no que diz respeito à transmissão da verdade do caso, ele se depara 

— já nos Estudos sobre a Histeria — que seus relatos mais se assemelhavam a novelas, 
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do que a uma descrição científica. Mas não nega essa dose de romance. Antes, ele 

descobre que a ficção a realiza. 

Se há algo que se pode esperar do psicanalista não é tanto um conceito da verdade, 

com o que se pode agarrar, mas certa maneira de notar sua presença insistente, de situar 

o lugar de onde ela, a verdade, vem. Isso já é pregnante, já é capaz de gerar consequências. 

Em uma apresentação de pacientes, o desafio para o analista é situar-se numa instância, a 

fim de favorecer as posições subjetivas do paciente. 

Por exemplo, por que a insistência de Lacan em tratar, com o máximo de minúcia, 

as relações do sujeito com as mulheres de sua vida? Uma a uma.  

É preciso nos darmos conta de que o que define o homem é sua 

relação com a mulher, e vice-versa. (...) Mas o fato de a mulher 

ser a verdade do homem, essa velha história proverbial quando é 

preciso compreender alguma coisa, o cherchez la femme 

[busquem a mulher, ou procurem a mulher] a que naturalmente 

damos uma interpretação policial, isso bem poderia ser algo 

totalmente diferente, ou seja, que, para ter a verdade de um 

homem, seria bom saber quem é sua mulher (Sem.18, p.34). 

Há um outro aspeto digno de nota quando lemos as intervenções do Dr. Lacan neste 

relato de apresentação — e me parece que isso se revela somente na condição desse 

encontro tornar-se uma coisa escrita — diz respeito a uma escuta textual da fala do 

paciente, na falta de um termo melhor. Está presente ao longo de toda a conversa: aparece 

como uma ressalva quanto a um tempo verbal utilizado pelo paciente, ou mesmo um 

verbo, ou ainda quando valoriza o uso de um adjunto adverbial; enfim, me dá a impressão 

de que Lacan, quando escuta, literaliza a fala do sujeito. Isso é ensinante. 

Aliás, a propósito desse sujeito, o sonho revela sua identificação literal com a 

lâmina cortante. Ele não é o dividido, mas, sim, aquela que corta, quem divide. 

Não teria sido esse todo o esforço de Lacan nessa apresentação, situar uma posição 

subjetiva, a posição do inconsciente? 

 

3- Apresentador de apresentação: o anotador 
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Aquilo que leio de uma apresentação não é a mimesis, que me reacende o claro 

instante da apresentação; o que leio não é a descrição cristalina de uma coisa, em 

linguagem objetivável, apreensível, a apresentação. Se fosse assim o que seria a 

linguagem senão um filme realista que se vê o que se lê? É uma escrita do anotador. Foi 

quem tomou notas. Talvez estejamos diante do retrato sem voz da estenografia. 

Deixem-me fazer essa pequena homenagem às anotações. É, de fato, notável a 

riqueza semântica de nota. Tomo notas a perseguir a cadência de uma conversa que nada 

sei onde vai dar. Ao preço de tudo tentar notar, já não haverei mais de distinguir nas 

anotações, nada que seja digno de nota. Nem sequer uma de rodapé. É que quem quer 

todas as notas fica sempre sem nenhuma. Toda nota é, justamente, um pequeno destaque, 

um ponto na massa maior das coisas, uma marca de distinção, um nódulo de atenção, que 

mais dá a ver, do que se faz ver. A nota não está acostumada a receber tanta nota. Como 

naquele samba, a nota é só. 

A prática da anotação, destinada ao fracasso, ante qualquer ambição de 

reprodução completa, que visaria fazer corresponder à totalidade do que se escreveu com 

tudo aquilo que foi dito, naquele diálogo. É uma prática (do) impensável. 

O anotador começa com o jogo já perdido. Sua presença só faz explicitar o ponto de vista 

torto, a partir do qual os diferentes modos de representação e de significação captam o 

espírito das palavras, daquele diálogo improvável. 

O anotador apanha-traduz-e-reescreve, num triz de tempo, em que desloca a atenção 

da significação e da compreensão, para o campo da realidade textual.  

O motivo dessa minha observação é porque comecei nessa história de apresentação 

como anotador. Foi nessa qualidade a minha primeira participação nesse grande encontro, 

ou desencontro, chamado apresentação de pacientes. Encontro anotado. Encontro 

marcado pra perder. 
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