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Apresentação de pacientes pela Psicanálise 

Ana Maria Ferraz, Fátima Duque e José Waldemar Turna 

 

O dispositivo da “Apresentação de Pacientes" pela Psicanálise entra na formação de 

um psicanalista pela clínica das psicoses como um percurso clínico. Anne-Marie Braud, em 

seus trabalhos sobre apresentação de paciente, define três lugares: apresentador, paciente e 

público. O apresentador é um psicanalista que entrevista um paciente  diante de um público. 

 

São três, também, os momentos da apresentação. Primeiro, o encontro do apresentador 

com o paciente diante do público; um segundo momento, em que ocorre a discussão com o 

público presente (sem a presença do paciente), e um terceiro, quando a apresentação é levada 

a um outro público, podendo este ser um momento de publicação. A presença desse público é 

comunicada ao paciente quando do convite feito para participar da apresentação. O público 

tem o lugar de um terceiro, presente desde o convite. E esse papel de terceiro tem uma função 

na apresentação de paciente como aponta Mauro M. Dias: 

 

              “desde o primeiro momento há uma presença do público que vai acompanhar, 

nos tempos subsequentes, sua função de fazer valer o lugar terceiro tal como Freud nos ensina 

nos chistes, ou seja, como sanção da verdade”. 

 

A "Apresentação de pacientes" veio originariamente do ensino médico, sendo o 

público formado pelos alunos que recebiam os ensinamentos de um mestre. A Psiquiatria 

igualmente se valeu da apresentação de paciente e seu público também recebe a transmissão 

de conhecimento de uma psicopatologia e de um instrumento clínico. 

 

A Psiquiatria é tida como existente a partir de Pinel no século XVIII, marcada por uma 

mudança na relação com a doença mental. No seu surgimento como especialidade médica, a 

Psiquiatria tinha como tratamento clínico a confissão da doença e a submissão ao saber do 

médico. Mesmo quando a visão organicista começou a predominar, o interrogatório público 

era importante por mostrar detalhes da personalidade do paciente como forma de entender a 

patologia. 
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Freud nunca fez apresentações de pacientes a partir da Psicanálise, como proposto por 

Lacan. Ambos foram parte do público como estudantes de Medicina, ou, já médicos, 

procurando um aperfeiçoamento junto à psiquiatria. Tanto Freud quanto Lacan foram 

marcados por psiquiatras ao assistir demonstrações de pacientes. Freud, por Charcot no século 

XIX, e Lacan por Clérambault, no século XX. 

 

Charcot usava a hipnose para suas demonstrações clínicas com apresentação de 

pacientes histéricas. Freud assistiu às demonstrações entre outubro de 1885 e fevereiro de 

1886 no hospital da Salpêtrière. A partir daí, Freud mudou a direção de seus estudos. Como 

narra Peter Gay sobre um período de seis semanas quando Freud trabalhou no estudo 

microscópico de cérebros infantis no laboratório de Charcot: “mas a presença poderosa de 

Charcot afastou-o do microscópio e impeliu-o a uma direção para a qual, conforme alguns 

sinais visíveis, já vinha se encaminhando: a psicologia.” 

 

Charcot fazia dois tipos de apresentação, sempre com intenção de transmissão de um 

saber da ciência. Uma apresentação de doentes já previamente avaliados por ele às sextas-

feiras com público heterogêneo, não só de alunos e equipe médica, mas também com 

convidados externos. Entre esses convidados se encontravam políticos, escritores, pessoas 

ligadas à arte. Às terças-feiras sua apresentação era dedicada a novos doentes que vinham à 

consulta na Salpêtrière e o público era formado por seus alunos. Em ambas, deixava o público 

numa posição de voyeur, diante do que queria demonstrar. A participação do público 

confirmava a demonstração. 

 

Para Charcot, a presença do público abria também caminho para que ele formulasse 

questões. Com isso, as histéricas ganharam um lugar, deixaram de ser simuladoras, como 

visto até então pela medicina. Freud entrou em contato com esse lugar para as histéricas, 

fazendo parte do público. Na posição de mestre,  Charcot foi resistente a trilhar um caminho 

para uma nova participação do público, que inserisse um diálogo na construção científica. 

 

Cada posição da mostração de paciente (mestre, doente e público) tinha lugar 

definido.  O saber não ocupava todas as três posições. Freud, na posição de público/aluno, foi 
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além do pré-estabelecido. Ao traduzir Charcot por iniciativa própria, acrescentou prefácio e 

inúmeras notas. Essa intervenção não foi bem aceita pelo mestre, o que não o impediu de, a 

partir do que pode escutar como público, desenvolver elaborações e, na sua clínica, dar um 

lugar de sujeito às histéricas. Essa intervenção de Freud pode ser vista como um efeito da 

apresentação de paciente sobre o público, e tal como no terceiro tempo das apresentações de 

pacientes pela Psicanálise, a retomada da apresentação com uma contribuição desde uma 

elaboração e publicação. 

 

Não só o que foi transmitido como ciência a Freud o fez mudar a direção de seus 

estudos, mas também ser público de outros dispositivos como as exposições de arte e o teatro. 

Era frequentador e, como espectador, era seduzido, tal como se sentia seduzido por Charcot 

nas Apresentações. Em Paris explorou o que a cidade oferecia culturalmente, principalmente 

o Louvre, com suas ruinas gregas e romanas, e, mesmo contando com pouco dinheiro, 

também o teatro. Com formação escolar clássica, seu grande interesse pela antiguidade o 

colocou como leitor/público. A repercussão ao ler a tragédia de Sófocles, Édipo Rei, 

contribuiu para suas articulações e é um exemplo do efeito sobre o público. 

 

O mito de Édipo é interpretado por Freud pela primeira vez em outubro de 1897 numa 

carta a Fliess: 

               “cada pessoa da platéia foi, um dia, um Édipo em potencial na fantasia, 

e         cada uma recua, horrorizada, diante da realização de sonho ali transplantada para a 

realidade, com toda a carga de recalcamento que separa seu estado infantil do estado atual ”. 

 

Este seria um efeito de identificação que acontece nas platéias. Algumas vezes 

contribui para que o lugar de público tenha como consequência elaborações e interlocuções. A 

elaboração do complexo de Édipo por Freud percorreu desde o nascimento da Psicanálise até 

o final de sua obra, a ponto de ser atribuído por ele um lugar soberano. Na "Interpretação dos 

Sonhos" compartilha o efeito sobre a platéia: 

                 “Se Oedipus Rex comove tanto uma platéia moderna quanto fazia com 

a    platéia grega da época... Deve haver algo que faz uma voz dentro de nós ficar pronta a 

reconhecer a força compulsiva do destino do Oedipus...” 
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Lacan, na sua formação psiquiátrica, foi marcado por Clérambault, um brilhante 

psiquiatra francês do inicio do século XX. Lacan se refere a Clérambault como o seu único 

mestre. Foi uma relação de admiração, mas não sem conflitos. Clérambault realizava 

“Apresentação de Pacientes” e foi um dos psiquiatras que publicou  suas apresentações. Era 

um psiquiatra admirado por seu estilo, considerado um gênio da observação. Procurava nas 

suas intervenções entender pelo discurso do paciente o quadro psicopatológico, buscava 

comover o paciente para que nada ficasse oculto. Em suas apresentações, se preciso fosse, 

manipulava o paciente e recorria ao interrogatório. Clérambault estava voltado a mostrar os 

mecanismos de formação da psicose a partir de relatos dos pacientes e foi capaz de detectar 

fenômenos antes da deflagração de uma psicose. Também diferenciou a psicose (como núcleo 

da doença) de fenômenos como o delírio e alucinação. Outro estudo ao qual se consagrou foi 

uma síndrome: a erotomania (1920). Foi conhecido pela sua teoria do automatismo mental e 

Lacan recebeu seu ensino e fez o seguinte relato sobre o mesmo: 

 

              “seu automatismo mental, com sua ideologia mecanicista de metáfora, por 

certo bastante criticável, parece-nos, em seus enfoques do texto subjetivo, mais próximo do 

que se pode construir de uma analise estrutural do que qualquer esforço clínico na psiquiatria 

francesa” 

 

Clérambault foi chefe da enfermaria de psiquiatria, desde onde recebia pessoas presas 

por perturbar a ordem pública, e cabia a ele definir o destino de tratamento e necessidade de 

internação, como aconteceu com Marguerite Anzieu, a paciente nomeada por Lacan de Aimée 

em sua tese de 1932 (“Da psicose paranóica em suas relações com a personalidade”). 

Marguerite/Aimée foi presa após tentativa de assassinar uma atriz e internada no Hospital 

Saint-Anne. Nessa internação, foi confiada à Lacan, que estagiava na enfermaria de 

Clérambault, fazendo sua formação em Psiquiatria (de 1927 a 1931). Ali Lacan realizou uma 

“Apresentação” de Aimée no hospital, quando notou os elementos delirantes sempre presentes. 

 

Não foi na psiquiatria que Lacan começou a fazer apresentação de paciente, mas antes; 

como médico neurologista fez sua primeira Apresentação na sociedade neurológica em 1926. 
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Não se limitou ao conhecimento médico que recebeu na sua formação psiquiátrica. Embora 

durante sua formação psiquiátrica os manicômios tivessem o formato carcerário, na França 

havia interesse pelo freudismo e se implantava a Psicanálise por duas vias, uma médica e 

outra intelectual, das vanguardas literárias e filosóficas. Lacan procurou ter contato com 

diferentes pensamentos. Estagiou  por 2 meses numa clínica em Zurique onde havia uma nova 

abordagem da loucura (por Forel, Jung e Bleuler), abordagem esta que priorizava a “escuta” 

na fala dos pacientes. Ele foi também um admirador dos surrealistas: “frequentava os 

surrealistas que combatiam a instituição manicominal e viam na linguagem da loucura a 

expressão sublime de uma poesia involuntária”. 

 

Lacan vai retomar a “Apresentação de Pacientes” desde um referente diferenciado: a 

Psicanálise. Os textos existentes comentando essa pratica aparecem a partir de 1960 e foram 

escritos por seus alunos e analisantes. Na década de 1950 já realizava Apresentação de 

Pacientes: “...Schreber tem em comum com os outros loucos um traço que vocês encontrarão 

sempre nos dados mais imediatos – é a razão pela qual lhes faço apresentação de doentes”. 

 

Ao sair da SPP (Societé Psychanalytique de Paris) em 1953, incluiu suas 

apresentações como atividade de ensino clínico na SFP (Societé Française de Psychanalyse). 

Fez apresentações de paciente até o fim de sua vida e, segundo Czermak, a não ser por uma 

interrupção durante a Guerra, “Jacques Lacan nunca deixou de fazer apresentações”. 

 

Lacan realizou apresentações de pacientes pela Psicanálise desde um outro lugar, 

diferente do da Psiquiatria. Se interessou pela relação do sujeito com o Outro da linguagem. O 

público recebe o ensino pelo dizer do paciente. Da presença do público, Lacan esperava que 

houvesse escuta para além do que o apresentador podia escutar, ou seja, o que escapou ao 

apresentador por estar implicado na Apresentação. Isto permitia elaboração de questões, como 

fez Freud ao que escutara na Salpêtrière, acrescentando notas, revelando o que escapou a 

Charcot do saber apresentado ao público. 

 

O público, durante a Apresentação, se mantém em silêncio. O paciente muitas vezes se 

dirige ao público durante a apresentação numa tentativa de encontrar uma inscrição para sua 
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voz, procurando um testemunho, uma aprovação ao que está em prática naquele momento. 

Neste momento entra em cena este terceiro, a quem apresentador e paciente se dirigem 

indiretamente. O papel de terceiro, relacionado ao público, poderia realizar uma contribuição 

a um conhecimento, uma renovação da clínica: “Lacan esperava das apresentações uma 

renovação da clínica analítica, ou seja, uma clínica não fundada na relação dual e no olhar". 

 

O saber, estando agora ao lado do paciente e transmitido pela sua fala, seria 

fundamental para a direção do tratamento. Com frequência, Lacan fazia como última pergunta 

ao paciente: “E você, como vê o seu futuro?”. Uma questão que implicava o paciente com um 

terceiro ali presente de forma muda. 

Porge define essa presença silenciosa como “A presença terceira – silenciosa, embora 

atenta e receptiva – do público significa, como no chiste, o desvio pelo Outro no circuito do 

dizer”, o mesmo acontecendo dentro de um hospital psiquiátrico, onde a presença do público 

na Apresentação abre para o paciente o exterior da instituição, direção para a qual o paciente 

voltará e terá que lidar com outros fora dos muros. Uma oportunidade de ter outra alternativa 

que não seja a submissão ao que já se tem como conhecimento cristalizado. 

 

O público representava para Lacan um personagem terceiro fundamental para o 

desenvolvimento analítico da Apresentação. O público está separado da cena 

apresentador/paciente, mas a eles integrados porque a ele se dirigem apresentador e paciente 

indiretamente. Não resulta em uma anamnese, um exame de paciente; o público faz parte 

daquela interlocução a dois. Faz-se uma relação com o coro antigo como o das tragédias 

gregas, onde o mesmo não participa diretamente da encenação, mas anuncia, relata, antecipa o 

que acontece. 

 

A fala do público nas Apresentações é o que retorna ao apresentador no segundo 

momento, quando o paciente não está presente, e quando acontecem elaborações e 

contribuições que podem, num terceiro tempo, produzir uma publicação dirigida a um outro 

público. Uma reação do público também pode ocorrer por uma identificação imaginária com 

o paciente, provocando tentativa de encontrar uma solução para o paciente, que ele se adapte 

a um discurso que permita a ele estabelecer um laço social. 
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Existe também um “público não-presente” na Apresentação, formado por psicanalistas 

ou psicoterapeutas que foram convidados a assisti-la, mas se recusam a participar da mesma. 

Foram convidados por pertencerem às instituições ligadas ao dispositivo, ou atrelados a um 

ensino que inclua a apresentação de paciente pela Psicanálise. Essa ausência mostra que pode 

haver uma resistência a participar de uma Apresentação de pacientes. Em geral por 

entenderem a Apresentação como representante de um exercício tradicional da Medicina, 

onde é dado ao paciente um lugar de objeto, ou ainda, que ocorreria como nas apresentações 

exercidas na Psiquiatria, quando havia a intenção de submissão e confissão como terapêuticas, 

observando ali os ecos de uma violência. 

Mesmo nas apresentações feitas por Lacan, alguns entendiam que ele dava caução a 

uma pratica psiquiátrica: “criticada por muitos de seus alunos, que viam nela a perpetuação de 

uma tradição médica anterior à psicanálise, sem se darem conta de que se podia modificar 

radicalmente seu desenvolvimento e sua função”. 

 

O que Lacan produzia na "Apresentação de Pacientes" pela Psicanálise era procurar 

restituir um lugar a um sujeito, escutá-lo, e para isso, inseriu a presença do público. Um tipo 

de observação sobre o dispositivo que alguns podem fazer é ver uma violência, como aquela 

presente em regimes autoritários que praticam o aprisionamento de quem é contrário “a qual 

ou tal forma de poder". 

 

Quando se sabe que no Brasil, durante o regime militar, o número de manicômios 

cresceu de 74 para 395 em 21 anos, entende-se o porquê da associação à violência por alguns 

com a existência de instituições onde acontece uma apresentação de paciente num período de 

internação. Podemos interrogar se durante este período houve no Brasil um retrocesso no 

processo de reforma psiquiátrica, embora tenham existido iniciativas inovadoras, como a de 

Nise da Silveira, que não se interrompeu nem mesmo no período militar. 

 

O nascimento da Psiquiatria é marcado por uma reforma, quando Pinel retira os 

grilhões dos pacientes, e passa a dar um lugar para os loucos que não mais junto aos 

marginalizados da sociedade. 



___________________________________________________________________________ 
FERRAZ, Ana Maria; DUQUE, Fátima; TURNA, José Waldemar (2016). A apresentação de 
pacientes pela Psicanálise. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. 
São Paulo, 2016. 
 

___________________________________________________________________________ 
www.voxinstituto.com.br 

 
8	

 

Lacan realizou "Apresentações de Pacientes"como psiquiatra, e a partir de sua entrada 

na Psicanálise, realiza outra forma de Apresentação, muda o lugar do paciente, de objeto de 

ensino demonstrável para um lugar de quem detém um saber sobre si e a quem o psicanalista 

deve escutar para compreender uma direção de tratamento. Para o público, muda a relação 

que costumava ter com quem transmite um saber. Lacan incluiu na Psicanálise a 

Apresentação como dispositivo de formação. Como Freud, foi participante de apresentação de 

doentes e a partir daí retoma questões e produz elaborações, um “terceiro tempo” necessário 

que dá sentido ao dispositivo de formação do psicanalista, colaborando com uma direção no 

tratamento do paciente. 

 

Junto ao apresentador, o público tem uma função: limitar a onipotência do 

entrevistador. Porge faz referência a essa função do público junto ao entrevistador por ter um 

efeito antipersecutório, “ao atenuar o que para o doente poderia se manifestar como 

onisciência do lado de seu interlocutor”. A presença de um terceiro que vai retomar questões 

no tempo final da Apresentação barra uma relação dual, marcando a circulação de um saber. 

 

Quanto ao entrevistador, esta é a função e nomeação deste elemento no dispositivo das 

“Apresentações de Pacientes”. Elemento este que, vindo de fora e de longe, se encarregará de 

conduzir o método clínico de uma escuta que leva em conta a subjetividade do paciente. O 

objeto do entrevistador nas “Apresentações” não é um material que sustenta um “dossiê”. 

Como nos diz Erik Porge (1985-1996), “é um material de interlocução a dois em presença de 

um terceiro” (Pulsional, pg. 22). 

Quanto à sua função, cabe ao entrevistador sustentar um semblante tal que tentará 

alcançar o paciente em seu linguajar – muitas vezes, tentativa do mesmo articular um discurso. 

 

Assim, a prática da “Apresentação de Pacientes” se inicia no encontro deste analista 

com o paciente convidado ainda fora do ambiente onde se situa o público presente. É na 

unidade, ala ou pavilhão em que se encontra o paciente que um primeiro contato entre os dois 

ocorrerá, e deste encontro, uma apresentação formal com este analista. Em seguida, uma 

reafirmação do convite à entrevista. Reafirmação, pois o paciente só será entrevistado se, em 
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um primeiro momento já houver aceito o convite de antemão, convite este realizado por 

participantes da organização hospitalar, membro da equipe clínica ou técnica que lhe endereça 

cuidados. Na reafirmação de seu interesse em participar da entrevista, agora proposta por seu 

entrevistador, sua anuência é decisiva. 

 

Neste sentido, articula-se um enlaçamento entre instâncias distintas, apesar de 

relacionadas: a instituição de saúde mental, seu organismo representante – o Hospital, o 

instituído – o paciente, o público e o entrevistador. Se o entrevistador e o paciente convidado 

não se conhecem de antemão, é justamente para que se sustente uma diminuição da 

importância do analista em questão enquanto “saber instituído”, para que se afaste sua 

condição de possível “mestria”. 

 

O entrevistador não está ali para o público (para ensinar) nem pelo público (para 

aparecer); ele, justamente, vem de fora e de longe para favorecer o trabalho que poderá surgir 

deste momento do encontro. O entrevistador necessita estar engajado em seu trabalho de 

pesquisa, mantendo viva a vontade de querer saber mais, se posicionando aquém da 

compreensão premeditada sobre o caso. 

Dessa maneira, o lugar de entrevistador requer um despojamento específico e 

especificado. Porge propõe que: “Esta forma de não compreender não está ao alcance de 

qualquer um: dá, antes de tudo, um testemunho de algo que estaria próximo `a douta 

ignorância” (Ibid – p.23). 

 

E o que o público espera de uma apresentação? Uma transmissão, por certo. Mas essa 

vem pelo dizer do paciente. Das apresentações feitas por Lacan, Czermak cita que analistas 

mais jovens que assistiam às apresentações de Lacan tinham a preocupação de ouvir um 

ensinamento, assistir a uma prática clinica. Eles diziam: “quero ver como ele faz”. 

Representava uma ferramenta fundamental de formação desde que fosse feito um trabalho 

posterior. J.A.Miller cita que esperavam o diagnóstico, orientação sobre tratamento, 

decifração da fala do paciente. Mas Lacan, mesmo ao dizer um suposto  diagnóstico, deixava 

algo em suspenso, o público não tinha essa expectativa correspondida, não havia submissão a 

rótulos. 
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A transmissão da Psicanálise pelo dispositivo das “Apresentações de pacientes”, tal 

como nos ensina Lacan, está determinada pela práxis que orienta sua clínica, que privilegia o 

sujeito e o que ele tem a dizer sobre a sua doença. Tem estrutura de um chiste, como 

comentado anteriormente, daí sua conformação ternária, de acordo com o lugar e a função de 

cada um de seus participantes, ou seja, o entrevistador, o paciente e o público, e guarda 

diferenças fundamentais em relação ao uso desse dispositivo pela psiquiatria, de quem é 

herdeira. 

 

O objetivo da Apresentação não é o de reunir dados sobre os sintomas apresentados 

pelo paciente ou discutir em que critérios de avaliação diagnóstica eles se encaixam ou 

mesmo seu histórico médico, mas é o de propiciar um lugar de escuta para ele pelo 

entrevistador-psicanalista na presença de um terceiro, o público. Evidência de uma clínica que 

reconhece o valor da palavra e visa o resgate da subjetividade. 

 

O paciente psicótico é o interlocutor privilegiado nas Apresentações de doentes por 

uma razão estrutural. Ele se coloca no lugar de objeto em relação ao Outro. 

Lacan(1966,p.531) nos ensina que é o sujeito que detém o saber sobre sua loucura. “O 

analista deve se interpor entre o Outro e o sujeito, não como o outro da alteração, mas o outro 

da alteridade, ou seja, de um endereçamento possível”. 

 

Disso decorre o cuidado do entrevistador no manejo do diálogo com o paciente, que se 

expressa como um não-saber/querer-saber sobre como este se sente afetado pela condição que 

o aflige. A transferência é o elemento diferencial para que esse encontro produza (é a aposta 

que fazemos) uma possibilidade de inserção na cadeia de significantes do discurso do 

psicótico. 

 

A Apresentação de pacientes tem nos mostrado a evidência de que a internação e a 

medicalização não são suficientes para tratar a psicose. Desde as "Apresentações de 

pacientes",  o que existe de subjetividade tem uma chance de ser escutado e tratado para além 

dos limites institucionais, sociais e psiquiátricos. 
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Elaborar um diagnóstico levando em consideração o saber do sujeito sobre seu 

sintoma pode levar a uma proposta mais humanizada e eficaz de tratamento. 

 

Vale lembrar que a apresentação de pacientes contempla a participação das equipes de 

saúde mental da instituição hospitalar, o que se espera, possa gerar mais conhecimentos e 

maior habilidade nos cuidados com o paciente. Isso traz a possibilidade de um ganho 

terapêutico que, mesmo não sendo a prioridade para o psicanalista, pode repercutir na 

melhora dos sintomas apresentados pelos pacientes, segundo observações e relatos clínicos. 

 

M. Czermak aborda uma questão importante: a Apresentação de Pacientes seguida por 

um trabalho de transcrição, reflexão e elaboração sobre o encontro auxilia a compreensão 

clinica a respeito do discurso do psicótico, sua estruturação psíquica e seus sintomas. A esse 

respeito, Erik Porge coloca a sua surpresa com a pequena repercussão que a Apresentação de 

Pacientes tem tido no meio analítico, com escassas elaborações e raras publicações a respeito. 

 

As anotações feitas por alguns integrantes do público representam o recolhimento da 

verdade do sujeito transmitida pela sua fala e constituem uma importante parte do material de 

transmissão desse saber. A transmissão de que se trata aqui é a transmissão de um saber que 

nasce da particularidade do sujeito, cuja fala é privilegiada na Apresentação. É a ética pelo 

viés da psicanálise, a ética do bem-dizer, pelo paciente, do seu enfrentamento do real. Essa 

escrita que se recolhe a partir da "Apresentação de pacientes" permite que a transmissão seja 

o veículo de uma invenção da psicanálise, como nos ensinou Lacan. Uma invenção ou uma 

reinvenção, como a que surge da parte do paciente no momento da Apresentação. Esta se 

constitui como uma das modalidades de ensino pelo real. 

 

Quinet (2006,p.158) nos lembra, com relação à loucura que: “a loucura, se soubermos 

escutá-la, traz em si sua própria cura”. Aí está a proposta de transmissão que a "Apresentação 

de Pacientes" nos traz. 
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