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CASO A CASO 

       CASO A CASO é um curso que procura dar conseqüências a dois 

aforismos da psicanálise: a clínica é soberana e a psicanálise é uma 

clínica do singular, do um a um. São aforismos originários da medicina, 

repetidos nos cursos de graduação e residência e reproduzidos nas 

fórmulas clássicas ‘a clínica se faz à beira do leito’ e ‘cada caso é um 

caso’. 

São dois aforismos realistas, cada um ao seu modo. O primeiro 

postula que o real da clínica precede a teoria e existe independente da 

imaginação e devaneio dos clínicos. Julgam-se os conceitos, esquemas, 

grafos e matemas não por sua beleza, verdade intrínseca ou coerência 

interna, mas pela ordenação que trazem aos fenômenos da experiência. 

E supõe-se que estes fenômenos são ordenados, articulados, 

estruturados, passíveis de teorização.  

O segundo postula que todo caso é singular, ímpar, único, exceção, 

inclassificável. O singular, como tal, não parece com nada: ele ex-siste à 

semelhança, ou seja, está fora do que é comum e partilhado. A singularidade é 

uma categoria que está nos limites da lógica, na medida em que o 

singular escapa da logificação. Não é possível falar do singular, além de 

designá-lo um a um.  

Os cursos de psicanálise, apesar de se basearem nestes postulados, 

não parecem levá-los em consideração. Tradicionalmente, exigem o 

cumprimento de um extenso programa teórico como condição para o 

acesso à clínica, isto é, partem da teoria para chegar ao caso.  

 



Ao avesso, propomos um curso que se baseia no ‘caso a caso’. Os 

casos - pacientes atendidos no NEPPSI – são trazidos para entrevistas 

psicanalíticas, reuniões clínicas, discussões, supervisões, de onde se 

extraem os temas tratados nos seminários teóricos.  

Não propomos o retorno a um suposto estado originário 

e ateorético da clínica, mas dar conseqüências ao primado da 

clínica contido nos aforismos e radicalizado na 2ª Clínica de J. Lacan, 

uma clínica orientada pelo real. 

 

Atividades 

1. O curso se desenvolve na Clínica do IPLA-NEPPSI (Núcleo de 

Pesquisas de Psicopatologia e Psicanálise) localizada no Instituto de 

Psiquiatria do HC-FMUSP.  

 

2. Atividades da Clínica 

 

a. Reunião Clínica – Entrevista psiquiátrica e discussão dos casos em 

atendimento no NEPPSI 

b. Entrevista psicanalítica de pacientes internados ou ambulatoriais do 

NEPPSI 

c. Curso: Seminários Teóricos – Discussão de temas extraídos das 

apresentações de pacientes 

d. Atendimento Psicanalítico – Atividade restrita aos residentes e 

analistas em formação do IPLA que realizam atendimento 

psicanalítico de pacientes internados ou ambulatoriais do NEPPSI 

Dia  Horário  Atividades  Periodicidade  

6ªs feiras 10,00 – 11,00   Reunião Clínica  Semanal  

 11,30 – 13,00 Entrevista psicanalítica 

Curso: Seminários Teóricos 

Bimensal 

Bimensal  

Vários  Vários  Atendimento psicanalítico  Vários 

 



  

Público  

Psicanalistas, psiquiatras, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes 
sociais, terapeutas ocupacionais, residentes, aprimorandos, equipes de saúde 
mental, profissionais das ciências humanas 

 Vagas 

30 

Início 

02/03/2012 

Preço 

R$ 300,00 / mês 

Residentes, aprimorandos, profissionais do Ipq e do HC - isentos 

Inscrição 

Até 24/2/2012 

Fotocópia simples do conselho regional da categoria, currículo veta, RG e CPF  

Horário: 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h30 no Centro de Aperfeiçoamento 

de Pessoal – CEAP/IPQ-HC-FMUSP 

R. Dr. Ovídio Pires de Camargo 785 – 1º andar – tel. 3069-6267 

 

Seleção 

Entrevista e análise de currículo 

  

Coordenação do Curso: Ariel Bogochvol 

Coordenação Geral: Jorge Forbes                                                 

 

 


