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Escrever é preciso

“Escrever é procurar entender, 
é procurar reproduzir o irrepro-
duzível, é sentir até o último fim 
o sentimento que permanece-
ria apenas vago e sufocador..."

Por Jeremias Ferraz Lima
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MATÉRIA DA CAPA

A  Brasileira em Londres

“Esse velho e sábio analista 
então me disse: 'Quer coisa 
melhor do que andar de braços 
dados com a loucura, mas sem 
entrar nela?'”

Por Margaret Waddington 
Binder e Lucia Moret
páginas 4 e 5

PSICANÁLISE & CIA

Entrevista com  Anabela 
Mota Ribeiro
 
“Estou a dizer que tenho de 
ouvir a minha voz  e que 
talvez ser escritor seja, an-
tes de mais nada, tornar au-
dível este idioma que cada 
um tem.”

FAZENDO PARTE DA 
NOSSA HISTÓRIA

NA SBPRJ

Hilda Botero

“Eu faria um monumento a es-
sas mães. São umas valentes."

Por  Monica Aguiar
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Escrever é preciso

na e suas diferentes formas, tão bem apontadas 
na obra de Woody Allen. E na sessão “Divulgar é 
preciso”, trazemos o projeto Travessia, coordenado 
por Maria Teresa Rocha, uma iniciativa psicanalítica 
extramuros da SBPRJ, um Programa de Psicanálise 
e Interface Social (PROPIS), desde 2003 trabalhando 
com populações socialmente vulneráveis e, mais 
recentemente, com professores da rede pública. 
Nossa capa traz uma pedra talhada com uma escri-
ta cuneiforme,  a primeira escrita do homem, cria-
da pelos sumérios há mais de 3.000 anos A.C., na 
antiga Mesopotâmia. Com esta e as muitas outras 
escritas subsequentes, o ser humano pôde atra-
vessar a barreira do tempo e deixar gravado para 
a humanidade vindoura um registro sobre o seu 
pensamento, seus costumes, sua forma de existir. 
Escrevemos para elaborar vivências, organizar 
ideias, clarear o pensamento, desabafar, conquis-
tar e registrar nossa própria existência.  Enquanto 
analistas, escrevemos para elaborar e criar teorias, 
pedaços de sessão, algumas associações, talvez 
deixar um registro num mapa mental, marcar um 
lugar, marcar uma emoção para que, num segun-
do momento, juntamente com o paciente, pos-
samos de novo resgatá-la, revivê-la e, quem sabe, 
redimensioná-la.
Fico imaginando se daqui a muitos milhares de 
anos, em algum lugar desta nossa galáxia, algum 
ser vai estar lendo com curiosidade registros sobre 
algo chamado Psicanálise, num lugar chamado 
Brasileira.
Escrever é mesmo preciso. 

primário. E apenas quando escrevemos, ou formu-
lamos uma interpretação,  é que podemos elaborar 
aquelas vivências e, aí sim, tecer suposições teóri-
cas, traçar estratégias, justificar os caminhos traça-
dos naquele tratamento específico com aquele 
paciente específico. Quando escrevemos, aí sim 
chegamos ao processo secundário. E aí, a teoria 
encontra a clínica, as muitas teorias encontram as 
muitas clínicas.
Neste número do IA, que fala da escrita, trazemos 
uma entrevista com o psicanalista Carlos Tamm, 
agora também psicanalista da British Psychoa-
nalytical Society e membro da Tavistock Clinic. Uma 
entrevista leve, informal e divertida  feita por Lucia 
Moret e eu, num bar em Notting Hill, numa manhã 
fria e ensolarada do inverno londrino. 
Escrevendo sobre a matéria da capa, Jeremias Fer-
raz, autor de muitos trabalhos e livros, e para quem 
a escrita é indispensável ao conhecimento, aprimo-
ramento e crescimento na formação psicanalítica. 
Luciana Carvalho, coordenadora do Departamen-
to Curricular e Docente do Instituto, escreve sobre 
o novo modelo de Formação da SBPRJ e todas as 
mudanças e implicações que o acompanham.
Evelyze Louzada, Guilherme Salgado e Michelle 
Gorin, membros em formação da SBPRJ, trazem 
um texto sobre suas experiências no II Simpósio 
Regional da Associação de Candidatos, quando pu-
deram discutir, opinar e pensar nas muitas experi-
ências e diferenças vividas nas diversas Sociedades 
de Psicanálise. Tiago Mussi nos traz uma entrevista 
com a escritora portuguesa Anabela Mota Ribeiro,  
nascida em Trás-os-Montes, doutora em Filosofia e 
grande conhecedora de Machado de Assis. Monica 
Aguiar, atual diretora científica, com  uma entrevista 
feita com Hilda Botero, psicanalista colombiana, es-
pecialista no estudo da relação mãe-bebê, que nos 
conta do seu Projeto Mãe-Canguru. 
Luiz Fernando Gallego mais uma vez nos levando 
a um passeio nas entranhas da insensatez huma-

Ao começar a escrever o editorial cujo título é “Es-
crever é preciso”, logo dou-me conta de que quan-
do é preciso escrever, é difícil escrever. Como se um 
texto esperado, de certa forma encomendado, se 
transformasse imediatamente num texto menor 
e menos verdadeiro. Como se um texto esperado 
também esperasse determinadas palavras, e não as 
palavras que neste texto puderem brotar, as pala-
vras verdadeiras. As palavras daquele momento, as 
palavras vivas.
Ainda na faculdade tinha um professor que dizia: 
faça o que você fizer, utilize todos os artifícios que 
puder, quando escrevemos sobre algo, mesmo 
que protegidos por uma teoria qualquer, já na se-
gunda ou terceira linha estaremos  escrevendo  so-
bre nós mesmos, estaremos libertando, de alguma 
forma, conteúdos do nosso inconsciente. Isso por-
que só dispomos do nosso cardápio mental para 
pensar, fantasiar, criar e escrever. E talvez por isso 
mesmo é tão difícil produzir um texto. 
A análise é um processo de mão dupla, assim 
como a escrita da Psicanálise. Mesmo com todo o 
cuidado, muitas vezes com permissão do próprio 
paciente, sempre usando todos os disfarces possí-
veis e inimagináveis, ao escrevermos sobre a prática 
clínica estamos sempre expondo o paciente, o ana-
lista e a vivência de intimidade daquela dupla, que 
talvez igual só na relação da mãe com o seu bebê.  
Mas, ainda assim, escrever é preciso.
Alguns casos clínicos muito intensos, mesmo após 
o seu término,  custam a nos deixar. Nós, analistas, 
também precisamos elaborar sentimentos e emo-
ções despertadas naquele encontro. E só quando 
escrevemos, recuperamos o nosso Eu, a nossa 
identidade, além de realinharmos nossos aparelhos 
de sentir e pensar.
Durante o encontro analítico, precisamos estar 
sempre tão próximos do que está sendo dito e vivi-
do ali naquele pequeno espaço físico e de tempo. 
Estamos sempre muito próxmos de um processo 

tamento do que possuía e teorizava sobre aqueles 
dados a partir das categorias metapsicológicas, 
buscando um entendimento do processo psíqui-
co do paciente.
Neste momento do relato não existia uma interpre-
tação do conteúdo, mas sim uma categorização 
do que foi trazido pelo paciente em termos de 
tendências, defesas e compromissos engendrados.
Dessa forma, Freud mostrava como categorias 
universais da experiência humana – pulsões, in-
consciente, defesas etc. – singularizadas em um 
determinado caso, mas também procurava sair do 
imediato e singular para chegar ao abstrato.
Com relação à ética implicada na escrita de um 
caso clínico, faz-se necessário mascarar todos os da-
dos e detalhes que possam identificar o paciente.
No texto “Recomendações aos médicos que exer-
cem a Psicanálise”, Freud diz que não é bom tra-
balhar cientificamente em um caso enquanto o 
tratamento ainda está em andamento. Para ele, os 
casos mais bem-sucedidos são aqueles em que se 
avança sem ter um intuito em vista, o que permite 
se surpreender, recomendando que o material so-
mente deva ser submetido a um processo sintético 
e de elaboração após a análise ter sido finalizada.
Concluindo, penso que assim como o estudo do 
caso clínico e a análise das questões trazidas pelo 
analisando, a prática da escrita deve ser uma cons-
tante no cotidiano do psicanalista, concatenado ao 
seu redor um conhecimento amplo e revestido de 
importância científica não só para o caso clínico 
tratado, mas também para referências futuras, colo-
cando os pilares da Psicanálise fluindo para um ob-
jetivo final de estudo e entendimento amplo, assim 
como foi para Freud ao longo de sua vida.

//  Jeremias Ferraz Lima
jferraz@ism.com.br

pensamento.
Assim, o terceiro pode ser o próprio analista escre-
vendo para outro e, dessa forma, tomando distân-
cia e trazendo essa presença necessária.
O método do relato de casos clínicos situa-se, en-
tão, na passagem da experiência clínica psicanalíti-
ca para a elaboração teórica, constituindo-se, assim,  
o primeiro passo e, ao mesmo tempo, o passo fun-
damental para o encontro da experiência da análi-
se com a elaboração teórica. Em outras palavras, é 
por meio do relato que se terá acesso ao caso e a 
tudo o que ele suscitará em nós.
Freud, ao falar do objetivo de um escrito clínico, co-
loca que este serve para expor o que ele chama de 
estrutura, ou seja, aquilo que se encontra recoberto 
ou sobreposto pelas camadas de material clínico, 
não sendo visível “a olho nu”.
O objetivo do relato é, então, o de selecionar esse 
material clínico, de modo a contribuir para uma 
melhor compreensão de determinada estrutura.
Nesse sentido, o relato de um caso clínico possui 
a peculiaridade de transmitir a teoria dirigindo-se 
à imaginação e emoção do leitor, de modo que o 
jovem clínico, leitor do caso, aprenderá a Psicanálise 
de maneira ativa e concreta, pois imagina-se ocu-
pando alternadamente o lugar do terapeuta e do 
paciente.
Esta é, então, a função didática da escritura do caso 
clínico: transmitir a Psicanálise por meio do relato 
de uma situação clínica, isso porque a observação 
clínica e o conceito que ela ilustra estão tão im-
bricados que a observação substitui o conceito e 
torna-se metáfora dele.
Escrever é, provavelmente, catarse e elaboração ao 
mesmo tempo – uma catarse elaborativa, porque 
no movimento de retomar, pensar, procurar ligar 
as imagens em frases, opera-se um certo distancia-
mento.
A construção do caso é, então, a refundação da 
experiência da análise, ocorrendo em uma situa-
ção psicanalítica de pesquisa, em que o destino da 
transferência não é a liquidação, mas sim sua ins-
trumentalização. O analista dá seu testemunho por 
escrito, o qual poderá servir de referência a outras 
pesquisas e à gestão de novos problemas e hipó-
teses.
Em sua técnica, Freud apresentava primeiro um 
quadro completo do paciente acerca de sua apre-
sentação, queixas, sintomas, ou seja, do conteúdo 
das primeiras sessões e, em seguida, fazia um levan-

Escrever é preciso
"Escrever é também abençoar uma vida

que não foi abençoada.” (Clarisse Lispector)

MATÉRIA DA CAPA

É inevitável iniciar com a famosa frase dos navega-
dores portugueses “navegar é preciso, viver não é 
preciso”. No século I A.C., o general romano Pom-
peu encorajava marinheiros receosos de adentra-
rem o desconhecido, inaugurando a frase Navigare 
necesse, vivere non est necesse.
Corria o século XIV e o poeta italiano Petrarca trans-
formava a expressão para “Navegar é preciso, viver 
não é preciso.”
“Quero para mim o espírito dessa frase”, escreveu, 
séculos depois, Fernando Pessoa, confinando o seu 
sentido de vida à criação. “Viver não é necessário, o 
que é necessário é criar”.
“Escrever é procurar entender, é procurar repro-
duzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o 
sentimento que permaneceria apenas vago e sufo-
cador. Escrever é também abençoar uma vida que 
não foi abençoada”, diria Clarisse Lispector.
E, no que diz respeito a nós, psicanalistas, acredito 
que como a análise, a formação do psicanalista é 
interminável; é como a jornada ao desconhecido 
que se lançaram os marinheiros do século I A.C. 
Ousaria acrescentar mais um elemento no famo-
so tripé da formação psicanalítica: análise pessoal, 
supervisão, estudos teóricos e necessidade de 
escrever. Acrescentaria a escrita indispensável ao 
conhecimento, aprimoramento e crescimento na 
formação psicanalítica.
Os textos escritos são de suma importância para 
o repasse de conhecimento; as palavras pensam 
e fazem pensar, provavelmente por serem a mais 
genuína invenção humana.
Escrever é preciso, é urgente e indispensável!
Escrever é o princípio da pesquisa, pois não se faz ci-
ência sem escrever. São muitos os casos de pessoas 
que, diante da brancura da folha ou da tela do com-
putador se acham como que paralisadas, quando 
não tomadas de pânico. O maior desafio do ato de 
escrever é justamente começar. Depois, assunto 
puxa assunto, conversa traz conversa, escrever leva 
a assuntos que puxam o reescrever.
Pois é, escrever é isso aí: iniciar uma conversa com 
interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais ape-
nas, sequer imaginados, mas sempre ativamente 
presentes. Depois, é espichar conversas e novos 
interlocutores surgem, entram na roda, trazem ou-
tros assuntos. Termina-se sabe Deus onde.
Em minha opinião, é vital a presença de um tercei-
ro para o desenrolar do tratamento psicanalítico, 
seja esta presença a da escrita, da palavra ou do           

//  Margaret Waddington Binder 
Editora / margawb@terra.com.br
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FAZENDO PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

Entrevista com Carlos Tamm 

A Brasileira em Londres
Notting Hill,  março de 2019.

Você morou em Londres, em Notting Hill, 
quando era jovem. Você acha que essa pri-
meira experiência foi decisiva na sua esco-
lha para morar atualmente em  Londres e 
fazer  outra formação? 

Eu tinha uma ligação antiga com a Inglaterra, 
tendo morado por 1 ano aqui quando jovem. 
Quando decidi vir  para Londres, há 12 anos,  
já era membro efetivo da SBPRJ, tinha uma 
vida profissional estável no Rio de Janeiro, 
dividida entre o consultório e o Serviço de 
Psicologia Médica do Hospital Universitá-
rio da UFRJ.  Atendia também, no Instituto 
de Pediatria, a crianças hospitalizadas que 
apresentavam dificuldades emocionais – foi 
quando comecei a trabalhar com crianças. 
Fiz supervisão com Mara Salvini, participei de 
seminários sobre Interconsulta na Clínica, do 
saudoso Pedro Solberg, e seminários clínicos 
mensais organizados por Geny Talberg. Parti-
cipei do curso de Desenvolvimento Emocio-
nal da Criança e do Adolescente como aluno, 
às terças-feiras, na SBPRJ, depois fui convida-
do a fazer parte do grupo de professores. Na-
quela época, eu tinha mais experiência com 
adolescentes. Completei minha formação 
em análise de crianças em Londres, na So-
ciedade Britânica e na Tavistock. Atualmen-
te, participo do Comitê de Treinamento em 
Análise de Crianças e Adolescentes da Socie-
dade. Ainda há muita resistência à Psicaná-
lise para crianças e adolescentes –  embora 
exista aqui a profissão de psicoterapeuta de 
crianças e/ou de adultos, pode-se trabalhar 
no serviço público. Na Tavistock, há um tra-
balho com as escolas e com as famílias. Nas 
instituições e nos consultórios, lida-se com 
situações às vezes muito difíceis de gente 
vinda do mundo inteiro, crianças ou adultos 
muito traumatizados por migrações força-
das, com perdas de vínculos, experiências 
de tortura, de ter assistido à destruição da 
própria família, refugiados de vários cantos 
do mundo.   

Por que você resolveu se mudar para Lon-
dres? Você tinha uma vida profissional es-
tável no Rio de Janeiro.

Não diria que haja um motivo só que possa 
ser isolado, mas eu tinha um grande interes-
se em autismo e perturbações da linguagem. 
Atendi algumas crianças com distúrbios 
sérios. Vindo da psiquiatria,  tinha também 
pacientes borderline, com graves dificulda-
des de comunicação. A linguagem era um 
interesse antigo, ligado também à minha 
relação com a Literatura, e comecei a pesqui-
sar mais sistematicamente sobre o quanto a 
linguagem pode representar a experiência 
subjetiva num mestrado no Deptº de Letras 
da PUC. Fiquei  sabendo  por   Michael Rustin, 
que conheci no Rio, que havia um progra-
ma de Doutorado Clínico na Tavistock, jun-
to à Universidade de East London. Naquela 
época, meus filhos ainda eram pequenos e 
não seria ainda o melhor momento. Anos 
depois, escrevi para ele e mandei o projeto 
na área que eu gostaria de pesquisar, sobre 
deficiências na linguagem e comunicação 
em relação com déficit simbólico. Ele me es-
creveu e mandou o  contato de Maria Rhode, 
cujos trabalhos eu admirava muito. Ela fazia 
pesquisas baseadas na atividade clínica com 
crianças autistas, sobre os aspectos senso-
riais e representacionais da linguagem. Ela 
me respondeu rapidamente, então comecei 
a preparar minha vinda, inclusive o difícil pro-
cesso de avisar os pacientes, feito com bas-
tante antecedência.

Por que você decidiu se tornar psicanalis-
ta? Fale um pouco pra nós dessa experiên-
cia tão especial, se houve algo que o tenha 
tocado profundamente nessa trajetória.

A experiência de análise foi extremamente 
marcante para mim. Eu era jovem quando 
comecei minha análise e meu primeiro ana-
lista foi o Pedro Ferreira, um dos pioneiros da 
Brasileira, por isso minha história está muito 
imbricada com a SBPRJ. Ele era um homem 
brilhante, muito humano, de mente aberta 
– foi uma experiência transformadora. Ele 
faleceu durante o meu processo de análise, 
uma perda dura, mas decidi retomar  mi-
nha  análise e procurei o Arruda Câmara, 
outro dos pioneiros, analisado por Bion, em 
Londres, mas que, no entanto, não ficou vin-
culado à Sociedade, um excêntrico genial. 

Quando  fui fazer análise de formação,  pro-
curei a saudosa  Rosa Beatriz,  que era uma 
pessoa não só muito aberta e inquiridora, 
mas também muito ética e humana. A mor-
te de Rosa foi uma grande perda para todos 
nós. Ela tinha uma presença muito forte na 
SBPRJ. Quando eu decidi fazer análise, não 
pensava em ser analista. A análise deu um 
grande sentido a coisas que eu achava difícil 
entender. À parte da revolução, que é uma 
análise profunda em termos de descoberta 
pessoal, me vi também com um grande de-
sejo de entender melhor o mundo à minha 
volta.  Foi quando  decidi estudar Medicina e 
Psiquiatria, com o objetivo de fazer formação 
analítica. Eu atendo candidatos da Tavistock e 
vejo que, com alguns analisandos, o proces-
so é muito semelhante, mas, com outros, cla-
ramente o treinamento psicanalítico parece 
ser uma tentativa de defesa contra a própria 
análise. Os de mais difícil acesso geralmente 
são aqueles que dizem procurar a análise 
porque é uma exigência da formação. 

Como foi começar, ou melhor, recomeçar 
em Londres, uma cidade tão diferente do 
Rio de Janeiro? 

É todo um processo de se aprender um novo 
funcionamento, diferentes mecanismos e 
modos de organização e encaminhamento 
das situações, enfim uma nova cultura tam-
bém no sentido profissional. Trabalhei na 
Tavistock e no Brent Adolescent Centre, um 
centro de atendimento psicoterápico para 
adolescentes que tem o objetivo de lhes ofe-
recer ajuda antes da ocorrência de uma crise 
mais séria. Comecei a minha prática privada 
aqui usando as salas da Sociedade de Psica-
nálise, antes de ter meu próprio consultório. 
Quando eu cheguei em Londres, era mem-
bro efetivo na SBPRJ e entrei na Sociedade de 
Londres como membro convidado. Quando 
quis passar para membro associado, tive 
que encaminhar um currículo, ser entrevis-
tado, falar da minha experiência profissional 
e, ainda, apresentar um caso clínico visto 5 
vezes por semana. Tornei-me membro efeti-
vo, ou fellow, como eles dizem, por meio de 
um processo bem diferente do processo do 
Brasil. Faz-se um curso avançado, com temas 

teórico-clínicos, ao final do qual apresenta-
-se um caso analítico num painel clínico com 
analistas representantes das três diferentes 
orientações teóricas presentes na Sociedade. 

Sabemos que o inconsciente é atemporal, 
o analista trabalha com as transferências, 
contratransferências, com as resistências. 
Seriam todos fenômenos sem idioma? 
Você sentiu diferenças? 

Eu concordo inteiramente com vocês. Nós 
trabalhamos com fenômenos que são 
atemporais e supranacionais. A Psicanálise 
não existiria se não fosse assim. Freud ana-
lisou pessoas de várias nacionalidades, cuja 
primeira língua nao era o alemão. Melanie 
Klein se estabeleceu em Londres atendendo 
crianças com seu sotaque que, pelo que di-
zem, era fortíssimo, assim como Balint, Anna 
Freud, Rosenfeld e outros... Por trabalhar 
numa cidade tão multicultural como Lon-
dres, atendo com frequência a pacientes cuja 
língua materna também não é o inglês. Isso 
não significa negar a importância emocional 
da língua materna, mas, felizmente, não são 
essas diferenças que nos definem. A atual 
ressurgência em alguns centros de tribalis-
mos exclusivistas é assustadora, e parece nos 
lembrar incomodamente da República de 
Weimar. É importante observar as fantasias 
de cada paciente sobre a questão da língua e 
origem, dele mesmo e do analista. 

Você acha que existe algo específico na Psi-
canálise feita no Brasil, que você adquiriu 
na sua formação e que você aplica atual-
mente na sua experiência clínica, que o tor-
na um psicanalista diferente dos demais?

Eu aprendi muito no Brasil, na nossa Socieda-
de, e em Londres, na Tavistock e na Sociedade 
Britânica, mas não vim para cá motivado por 
uma insatisfação, seja com a análise pessoal, 
seja com o treinamento que recebi no Brasil.  
Vim motivado para desenvolver  mais o que 
tinha aprendido no Brasil, que valorizo muito, 
inclusive o aprendizado e a interlocução com 
pessoas que fizeram e ainda fazem parte da 
minha trajetória, como  Geny Talberg, Ney 
e Fernanda Marinho, Paulo Bianchini, entre 

tantos outros. Entre outras coisas, tive e te-
nho a oportunidade de estudar detidamente 
a obra de Bion, que me ajuda muito na clíni-
ca, desde o Brasil. A minha compreensão so-
bre o trabalho é que  o desafio maior é estar 
permanentemente atento às manifestações 
do inconsciente, sem se deixar distrair pelo 
bombardeio maciço  de impressões da reali-
dade cotidiana, mas com uma conduta que 
não deixe de ser natural. Vejo uma sessão 
de análise como uma conversa específica, 
na qual você mantém constante atenção e 
curiosidade, que não são garantidas por ritu-
ais e regras. 

Estávamos muito curiosas a respeito da sua 
experiência com a Psicanálise na China. 

Tem sido uma experiência muito interes-
sante, às vezes desafiadora.  Durante mui-
tos anos, ensinei a grupos de chineses que 
vêm fazer cursos intensivos de 2 semanas 
na Tavistock, mas fui à China pela primeira 
vez, com outra colega, por meio do Deptº 
de Educação a Distância da Sociedade Bri-
tânica, em novembro passado, para uma 
semana intensiva de palestras e seminá-
rios presenciais. Era um grupo de quase 
80 alunos, com backgrounds variados. Para 
um grupo pequeno de profissionais mais 
interessados em fazer um aprofundamen-
to, dávamos também seminários sobre a 
observação de bebês. Foi um projeto or-
ganizado conjuntamente pela Sociedade 
Britânica e pela Universidade de Beijing. 
Continuamos com palestras e seminários 
online, dados por um grupo maior de cole-
gas. Em agosto, voltarei com outra colega 
para mais uma semana intensiva. Tomamos 
contato com vários aspectos da realidade 
chinesa, inclusive em termos da educação 
infantil. A demanda acadêmica em cima 
das crianças é extremamente rigorosa, 
bem maior que na Inglaterra e na Europa 
em geral. Esse aspecto, entre outros, tem 
levado a um alto índice de depressão in-
fantil na China, e eles estão muito interes-
sados em entender isso melhor. 

O que você considera uma qualidade essen-
cial para uma pessoa ser um psicanalista?

Essa é uma pergunta muito difícil e com-
plexa. Certamente, há vários fatores, mas eu 
destacaria dois: um, é a presença da curio-
sidade – não é possível se estar nessa área 
com uma atitude blasé. A outra característi-
ca, que talvez seja mais difícil, seria ter um de-
sejo pela verdade, seja ela qual for; querer sa-
ber sobre si mesmo e sobre o paciente, não 
importa o quão difícil ou doloroso seja. Me 
lembro de uma supervisão bem difícil com 
um supervisionando, na Tavistock, que tinha 
um paciente dificílimo, com uma vida muito 
turbulenta e já bem empobrecida, com um 
histórico sadomasoquista. O paciente tenta-
va trazer essas questões para esse terapeuta 
em treinamento, mas deixava-o tão assus-
tado que ele ficava incapacitado de pensar.
Não queria engajar com aquilo e lidava com 
o material com um direcionamento reasse-
gurador. Tinha uma tremenda resistência a 
abordar essas questões, por mais que o pa-
ciente tentasse. O problema aí e que aquela 
era, provavelmente, a última esperança da-
quele paciente de encontrar um modo de li-
dar com problemas que envolviam, naquela 
altura, mais do que excitação, profunda frus-
tração, desesperança e sofrimento.

Você teria alguma frase, um mantra, algo 
que fosse como um carro-chefe em relação 
ao que é a Psicanálise para você?

Não acho que eu tenha um lema, não, mas 
uma frase que ouvi de um velho analista me 
marcou. Eu estava lhe dizendo que alguém 
me perguntava sobre a minha opção profis-
sional, dizendo: “Mas você vai ficar lidando 
com tanta gente louca ou problemática!". 
Esse velho e sábio analista, então, me disse: 
“Quer coisa melhor do que andar de braços 
dados com a loucura, mas sem entrar nela?”.

// Margaret Waddington Binder
margawb@terra.com.br

// Lucia Moret
luciamoretc@gmail.com

Carlos Tamm Lessa de Sá  é  membro efetivo da SBPRJ, membro efetivo da British Psychoanalytical Society e da Tavistock Clinic.     Carlos Tamm

“Ter um desejo pela verdade seja ela qual 
for, querer saber sobre si mesmo e sobre 
o paciente.”
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e que o psicanalista em formação não 
pode perder de vista que o estudo da te-
oria está articulado com sua própria aná-
lise, assim como com a prática clínica. É 
um aprender que nos remete ao próprio 
inconsciente. O novo modelo acolhe e 
reconhece as vicissitudes dessa trans-
missão e visa acompanhar os psicanalis-
tas em formação, sempre de perto, nesta 
aventura singular.

O Departamento Curricular e Docente, 
além de se ocupar das tarefas cotidia-
nas, como as avaliações de alunos e a 
atualização do Regimento, está acompa-
nhando a implantação do novo modelo, 
procurando ouvir a todos para pensar 
se estamos atingindo o objetivo de pro-
porcionar aos alunos um ensino plural, 
tendo Freud como norte e dando voz às 
várias escolas de pensamento presentes 
em nossa Sociedade. Ficaremos felizes 
se conseguirmos formar analistas, como 
nos ensina Lacan, que consigam alcançar 
em seu horizonte a subjetividade de sua 
época.

//  Luciana Carvalho
lucianac@globo.com

COLUNA DO INSTITUTO ESPAÇO DOS MEMBROS PROVISÓRIOS

A experiência de dirigir o Departamen-
to Curricular e Docente, no Instituto de 
Formação Psicanalítica, da Sociedade 
Brasileira de Psicanálise, junto com meus 
companheiros Aurea Lowenkron, Saman-
tha Nigri e André Vale, no momento em 
que estamos implementando o novo 
modelo de formação em nosso Instituto, 
estimula-me e torna essa tarefa especial.

Após dois anos de debates, aprovamos o 
novo modelo de Formação que começa 
a florescer e dar frutos. Dentre as muitas 
mudanças aprovadas, a mais debatida foi 
a entrada de outras graduações, além de 
médicos e psicólogos, para a formação 
em nosso Instituto. As mudanças trazidas 
pelo novo modelo nos alinham com as 
demandas sociais do nosso tempo, com 
as mudanças na cultura, que influenciam 
nossa prática, e com o reconhecimento 
de que a Psicanálise não se deixa tutelar. 
Diante da constatação de que estamos 
vivendo tempos em que grupos voltam 
a tentar regulamentar a profissão de 
psicanalista, alinhamo-nos com o pen-
samento de Freud, quando declara que 
"...qualquer um que tenha sido analisado, 
que tenha dominado o que pode ser en-
sinado em nossos dias sobre a psicologia 
do inconsciente, que esteja familiarizado 
com a ciência da vida sexual, que tenha 
aprendido a delicada técnica da Psicaná-
lise, a arte da interpretação, de combater 
resistências e de lidar com a transferên-
cia é capaz de empreender o tratamen-
to de perturbações neuróticas..." (Freud, 
1988, p. 220).
Sabemos que a transmissão da Psica-
nálise está para além do ensino teórico 

Novo modelo de 
Formação Psicanalítica

"Você banca a sua 
formação?" 

Este foi o tema central do II Simpósio Regio-
nal da ABC, que aconteceu em março, no 
Rio de Janeiro, e reuniu os candidatos da 
SBPRJ, SPRJ, APERJ, SBPMG, além dos repre-
sentantes editoriais da OCAL e da IPSO, e do 
atual Presidente da IPSO. 
Na ocasião em que representantes que 
compõem a Regional Sudeste da ABC se 
reuniram para a organização do Simpósio 
e apresentaram seu tema, os colegas reagi-
ram com um estranhamento e questiona-
ram: “Como assim? Bancar como? Bancar o 
quê?”. Então, dessa estranheza e questiona-
mentos, a organização "bancou" o convite 
aos candidatos. 
Priorizou-se que em todas as atividades 
existisse um membro de cada instituição 
para que, a partir de mesas redondas, rela-
tos, dinâmicas, construíssem juntos possí-
veis respostas (ou mesmos novos questio-
namentos) para a pergunta "Você banca a 
sua formação?".
A primeira atividade foi “Como foi bancar a 
representação institucional? Como foi ban-
car a ABC?”. Foram convidados os pioneiros 
dessa instituição, que puderam falar das pri-
meiras demandas, das dificuldades. Foi mui-
to interessante saber como muitos avanços 
aconteceram, saber que há esse espaço 
para que os candidatos de diferentes socie-
dades possam se encontrar para discutir e 
trocar as experiências e necessidades per-
tinentes à formação. Também foi possível 
debater temas como hierarquização entre 
os membros, o alto custo da formação e a 
institucionalização da Psicanálise. 
Posteriormente, atuais candidatos compar-
tilharam "Como é bancar a escolha de uma 
formação modelo IPA? Como é bancar a sua 
formação?". Surgiram falas sobre as identifi-
cações com a teoria, abordagem e técnicas, 
mas, também, o impacto dessa escolha em 
toda a vida do candidato, nas relações fa-
miliares, com os amigos, as dificuldades de 
ordem financeira etc. 
Na sequência, os candidatos apresentaram 
trabalhos sobre "O que é bancar os 4 eixos 

(análise pessoal, seminários teórico-clínicos, 
supervisões e participação em instituição) 
da nossa formação?”.  Em clima de informa-
lidade e espontaneidade, foi possível con-
versar sobre a importância das análises pes-
soais (uma vez que muitos chegam às suas 
formações por meio delas), sobre os valores 
das análises com "didatas", sobre como os 
relatórios são avaliados em cada institui-
ção, sobre a validação das supervisões por 
Skype e a possibilidade de supervisão com 
membros de outros institutos da IPA, dentre 
outros. 
Tivemos a oportunidade de compreender o 
funcionamento das políticas/propostas da 
ABC, OCAL e IPSO. Nesse sentido, pensamos 
na necessidade de buscarmos formas mais 
criativas de estimular a participação dos alu-
nos nas atividades dessas instituições.
Consideramos que o ponto principal foi 
nossa possibilidade de falar sobre a SBPRJ. 
Os presentes ficaram muito surpresos com 
nosso modelo de representação, voz e voto 
nas reuniões; nossa liberdade de participar 
das atividades; e todo o clima de maior ho-

rizontalidade da nossa Sociedade, resultado 
de todas as mudanças que ocorreram em 
nossa instituição recentemente, reiterado 
com a presença e a fala da nossa presiden-
te,  que nos apoiou e estimulou em todo o 
processo. 
Terminamos o Simpósio com a ideia de que 
bancar a formação é bancar todo o assom-
bro da (trans)formação que esta nos provo-
ca durante todo o percurso e, também, que 
a Instituição é o lugar do encontro do dife-
rente/plural, encontro para trocas, encontro 
criativo, encontros que tanto irão nos am-
parar e sustentar durante o percurso quanto 
contribuir para o contínuo desenvolvimen-
to da Psicanálise. 

// Evelyze Louzada
evelouzada@hotmail.com

// Guilherme Salgado
guilherme.asalgado@yahoo.com.br

// Michelle Gorin
migorin@gmail.com

Gerd Altmann,
 por Pixabay
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gosto pela escrita, e aconteceu quando fui 
alfabetizada, cedo. A Psicanálise também 
apareceu cedo na minha vida: a primei-
ra vez que fiz psicoterapia tinha 20 anos; 
logo depois comecei a fazer Psicanálise, 
divã, duas a três vezes por semana, e desde 
então, com algumas interrupções, é uma 
presença fundamental na minha vida, de 
interpelação de mim mesma e do mundo. 
Então, como diz a minha comadre brasilei-
ra, tenho mais de 20 anos de Psicanálise 
no lombo. Gosto da formulação, porque 
diz respeito ao corpo. A Psicanálise é um 
processo físico (levaria muito tempo para 
explicar isso, mas fica assim mesmo). 

Em seu livro "A flor amarela, ímpeto e me-
lancolia em Machado de Assis", a escrita 
segue a forma das "Memórias póstumas 
de Brás Cubas", baseada nas associações 
livres, um tema fundamental para a Psi-
canálise. Poderia nos falar sobre o pro-
cesso de escrita desse ensaio?

Houve uma palavra fundamental: borbo-
leteio, que apanhei num livro de Augusto 
Meyer, estudioso de Machado da primeira 
metade do século XX. O movimento das 
borboletas, que têm uma presença rele-
vante nas Memórias Póstumas, fascinou-
-me. Outra palavra – irmã – que não está 
lá, no ensaio, mas poderia estar, e que 
também tem a ver com Psicanálise: seren-
dipity. Acredito muito na compreensão 
que emerge desses caminhos subterrâne-
os. Mas o essencial é perceber que essa 
forma de escrita é a de Machado de Assis, 
e o que tentei foi emular o meu objeto de 
estudo, replicando a estrutura, o jeito de 
escrever. 

Brás Cubas criou um emplastro anti-hi-
pocondríaco com a pretensão de curar 
a melancolia, usando como sinônimos 
"hipocondria" e "melancolia". Qual o sen-
tido da melancolia na obra de Machado 
de Assis?

Essa pergunta é bem difícil, ou seja, não sei 
bem o que escrevi, já se passaram uns anos 
desde que escrevi a dissertação de mestra-
do que está na origem d’A Flor... Mas vou 
responder com o que tenho agora, com 
as camadas que ficaram. Em Brás Cubas, 
a “flor amarela e mórbida da melancolia, 
de cheiro inebriante e subtil” despontou 
pela primeira vez depois da morte da mãe. 
Ele diz que já conhecia a morte de outiva, 
mas não sabia o que era a morte da pessoa 
amada. No processo de luto subsequen-
te, experimenta um encontro a sós com a 
existência (sem a intermediação dos pais), 
é invadido por uma sensação de absurdo 
em que, além da perda dolorosa, há uma 
certeza de que a morte (dos outros, a nos-
sa) não é uma abstração. No ensaio, à luz 
de Freud, marquei a distinção tênue entre 
luto e melancolia e apreciei o modo como 
o personagem resvala de uma para outra; 
trabalhei a hipótese de Brás Cubas ser um 
nado-morto desde então, desde essa per-
da. Como um ser entrapado, casulo eterno 
que não chega a expandir-se, a ser borbo-
leta. O cheiro inebriante da melancolia sai 
do botão em momentos cruciais e impe-
de-o de fazer vida, encontrar um sentido, 
um vínculo. Há sempre, em Brás Cubas, um 
desfasamento em relação ao seu tempo 
histórico, qualquer coisa que limita o seu 
ímpeto cesariano, o seu impulso vital. A or-
fandade em que fica depois da morte da 

PSICANÁLISE & CIA

Em que ponto você está?

"Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ri-
trovai per uma selva oscura...". A frase conti-
nua, mas o que me interessa nesse verso 
de abertura da Divina Comédia, mais do 
que a informação importante sobre o meio 
do caminho, é a selva oscura. Quando li a 
pergunta, há dias, a primeira associação, 
não escrita, mas mental, foi com Dante. 
Na hora de escrever, e tratando-se de uma 
revista de Psicanálise, optei por transcrever 
esse impulso original. Eu não havia chega-
do ao meio do caminho quando escutei 
essas palavras, por meio da minha querida 
professora Maria Filomena Molder. O nosso 
encontro foi uma epifania na minha vida 
(imaginem ouvir uma professora dizer que 
estudaríamos Filosofia Medieval a partir 
da Comédia...); de certo modo, ela trans-
formou-se para mim no poeta Virgílio, que 
acompanha Dante até às portas do Paraíso 
e o faz sentir menos medo, o ajuda a inter-
rogar, a encontrar sentidos. Eu já sentia que 
vivemos numa selva oscura, nessa espécie 
de desamparo que temos desde sempre, 
mas não tinha essas palavras para ele. 
A resposta cronológica seria diferente: pas-
sei o meio do caminho, faço 48 anos este 
ano. A probabilidade de viver até aos 96 
não me entusiasma. O que me interessa é 
manter algum do espanto das crianças.   

De onde vem seu interesse pela Psicaná-
lise e pela Literatura? 

Penso que a Psicanálise e a Literatura têm 
uma raiz comum, que tem a ver com pala-
vras que já usei: desamparo e espanto. O 
meu interesse pela leitura é inseparável do 

Anabela Mota Ribeiro 
Anabela Mota Ribeiro nasceu em 1971, em Trás-os-Montes. Mestre em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa, 
atualmente é pesquisadora visitante na Brown University, onde aprofunda seus estudos sobre Machado de Assis. É autora 
dos livros "Paula Rego por Paula Rego" (2016) e "A Flor Amarela – Ímpeto e Melancolia em Machado de Assis" (2017). 
É curadora da Festa Literária Internacional de Óbidos (Folio) e assina, com José Eduardo Agualusa, a programação da 
Feira do Livro do Porto. Foi moderadora de debates na última edição da FLIP, em Paraty.

mãe é uma coisa de que não se recupera 
nunca. Para voltarmos a Dante, e pergun-
to-me sempre por que é que a Virgília se 
chama Virgília, ficou numa selva oscura, 
perdido, sem rumo. Essa explicação su-
mária liga morte (e o que é a hipocondria 
senão uma expressão do medo da morte, 
de que a doença é a primeira amostra?) e 
melancolia. O emplastro: num tom galho-
feiro e cru, Brás Cubas confessa que tinha 
a paixão da glória, que sonhava ver o seu 
nome escrito nas embalagens. Penso que 
lhe interessava o modo de continuar, de 
não cair no esquecimento. Ter quem diga o 
nosso nome é um problema fundamental 
no romance (e na vida).   

Por que Machado de Assis?

Como não Machado de Assis? É funda-
mental que seja um autor de língua portu-

guesa, porque é a minha língua materna e 
a única com que tenho uma total intimida-
de. Já li umas 20 vezes o Brás Cubas e cada 
vez vejo coisas em que ainda não tinha 
botado os olhos devidamente. A primeira 
coisa que li dele foram contos sobre ciúme 
e adultério. Depois, o Dom Casmurro. De-
pois, o Brás Cubas. O livro mais estranho e 
difícil é o Quincas Borba. 

Em seu livro de entrevistas "Paula Rego 
por Paula Rego", você assumiu diante da 
artista uma posição muito semelhante a 
do analista diante de seu paciente, se-
guindo o que ela tinha a dizer sobre sua 
pintura, sobre si mesma, sem lhe impor 
um caminho a seguir. Qual é a arte de 
uma boa entrevista?

Fico contente com o seu comentário ao 
meu trabalho, obrigada. Uma boa entrevis-
ta vive essencialmente da escuta, como a 
Psicanálise. Considero que ser uma pessoa 
psicanalisada interferiu com o meu modo 
de perguntar e de me posicionar numa 
entrevista. Ocorre-me sempre a imagem 
de um rio e das suas margens. O mais im-
portante é o movimento das águas. Claro 
que conduzo um pouco, mas tento que 
a margem que eu sou, quer no momento 
da entrevista, quer na escrita da entrevista, 
seja de uma terra mole, nunca de cimento.   

O que a fascinou em Paula Rego? 

Paula é uma artista imensa, revela um in-
consciente que raramente aflora à super-
fície, fala do medo, do desejo, do poder, 
da necessidade, de ser criança, do que se 
passa dentro de casa, do que é o corpo de 

uma mulher, e tudo isso expresso com um 
sentido narrativo impressionante. Não por 
acaso, o seu museu, em Cascais, chama-se 
Casa das Histórias. Paula pinta as coisas 
que eu gostaria de dizer. A primeira entre-
vista com ela aconteceu na mesma fase 
em que li Dante e encontrei o meu mari-
do. Estava num fecundo mezzo del cammin!  

Qual é o seu desejo enquanto jornalista 
e escritora?

Primeiro, tenho de perceber se sou, de 
fato, escritora. Publiquei vários livros, mas 
eles resultam de ouvir a voz dos outros 
(caso do primeiro livro com 14 entrevis-
tas, O Sonho de um Curioso, dos livros de 
entrevistas a Paula Rego, a Saramago e à 
cientista Maria de Sousa). A Flor Amarela 
é mais autoral, mas continua a ser uma 
leitura que faço de um escritor. Estou a 
dizer que tenho de ouvir a minha voz e 
que, talvez, ser escritor seja, antes de mais 
nada, tornar audível esse idioma que cada 
um tem. Tenho trabalhado cada vez mais 
como curadora de projetos ligados à cul-
tura. É um caminho onde me sinto bem e 
que gostaria de explorar. O que não quero 
perder: a possibilidade de transitar, experi-
mentar, errar, contaminar, fazer televisão e 
rádio e imprensa, e estudar, e ver, e ouvir, 
e pensar, e imaginar. Tenho medo de me 
achar árida. Esse é o fantasma que com-
bato. O modo de travar essa batalha é o 
menos importante, desde que sinta que 
esse modo não me violenta.  

// Tiago Franco
tiagofrancoh@gmail.com 

 

“Penso que a Psicanálise e a 
Literatura têm uma raiz comum, 
que tem a ver com palavras 
que já usei: desamparo e espanto”. 

        Anabela Mota Ribeiro /foto:  Estelle Valente/
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A insensatez humana nos filmes de 
Woody Allen (2ª parte)

A primeira parte deste ciclo de debates ba-
seados em filmes de Woody Allen começou 
de modo bastante animador com a lotação 
completa da nossa sala em 26 de abril. Os que 
estiveram presentes ficaram muito satisfeitos 
com a participação animada da pesquisadora 
em cinema Maria Caú, comentando o filme “O 
Sonho de Cassandra”. Quando este exemplar 
do Intervalo Analítico estiver sendo distribuí-
do, provavelmente já teremos tido os debates 
sobre “Blue Jasmine” (31 de maio) e “Roda Gi-
gante” (28 de junho). Na oportunidade, agra-
decemos mais uma vez à cessão dos direitos 
de exibição dessas três obras pela Imagem 
Filmes, distribuidora no Brasil dos filmes mais 
recentes do cineasta, inclusive do próximo, a 
ser lançado por aqui em outubro, “A Rainy day 
in New York”, ameaçado de não ser lançado 
pela própria produtora (Amazon) responsável 
pela distribuição nos Estados Unidos.
Na segunda parte do ciclo, vamos abordar fil-
mes mais antigos, já verdadeiros clássicos do 
diretor. O encontro previsto incialmente para 
o final de julho ficou para o início de agosto, 
logo no dia 02, sendo escolhido o injustamen-
te pouco conhecido “SETEMBRO”, realizado 
em 1997, com fortes influências tanto teatrais 
(Anton Tchekhov) como cinematográficas 
(Ingmar Bergman, um dos diretores mais re-
verenciados por Woody Allen). Esse filme será 
debatido por Ricardo Cota, curador da Cine-
mateca do MAM, e pela colega psicanalista 
da SBPRJ, Maria Inês Escosteguy (que já escre-
veu um trabalho sobre esse filme). 
Ainda em agosto, de volta à habitual última 
sexta-feira do mês, ou seja, em 30 de agosto, 

teremos Elie Cheniaux (UERJ/UFRJ/SPRJ), au-
tor do recente livro “Woody Allen – seus filmes 
são mesmo autobiográficos?”, pela Editora Au-
tografia: 2019. Ele vai comentar a obra-prima 
“ZELIG”, de 1983.
Encerrando o ciclo, está previsto para 27 de 
setembro um debate sobre “CRIMES E PECA-
DOS”, de 1989, com o debatedor convidado 
Pedro Duarte, Filósofo PUC-RJ. 
É claro que todos os convidados têm liberda-
de de abordar os filmes sob os ângulos que 
acharem mais pertinentes, embora o aspecto 
comum em todos eles (e que nos motivou a 
escolher estes e não outros) tenha sido a ca-
racterística da insensatez em personagens 
que “cruzam a linha” do bom senso, mas sem 
necessariamente estarem imersos em proces-
sos de perda do juízo (ainda que alguns dos 
filmes mostrem situações um pouco mais “psi-
quiátricas”). Mesmo nestes, entretanto, a tra-
jetória de atos insensatos cometidos teria co-
meçado por meio de atitudes que poderiam 
ser encontradas em qualquer pessoa: escolhas 
equivocadas que acabam acarretando dissa-
bores, na maioria das vezes para si mesmas, 
ainda que não raramente acarretem graves 
prejuízos para terceiros. 
A consideração pela alteridade é abandonada 
de modo muito grave em alguns desses filmes. 
Já em “ZELIG”, a insensatez está no aprisiona-
mento do personagem à imagem externa que 
julga ser a mais apreciável pelo entorno: uma 
forma de submissão ao “desejo do outro”. 
Conflitos psicológicos na relação mãe-filha 
são o tema central de “SETEMBRO”, sem deixar 
de envolver questões éticas – que constituem 

o tema mais desenvolvido de “CRIMES E PE-
CADOS” (1989) – e que Woody Allen retoma-
ria em outros filmes que, com este, ficaram 
conhecidos como uma “tetralogia do assassi-
nato”: “Ponto final: Match Point” (2005), “O Ho-
mem Irracional” (2015) e “O Sonho de Cassan-
dra” (2007), que escolhemos para abrir o ciclo.
De qualquer modo, a ideia foi a de não ca-
racterizar tais transgressões como exclusiva-
mente ligadas às estruturas das personalida-
des psicopáticas, mas aproximá-las da nossa 
consciência moral: não como aspectos facil-
mente rechaçados pelo superego, mas como 
riscos que nossa subjetividade conflitiva pode 
contemplar em fantasias e devaneios, sem a 
passagem ao ato que caracteriza, em geral, 
os personagens insensatos que pretendemos 
discutir.

//  Luiz Fernando Gallego
luizgallego@gmail.com
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calor – que vem do corpo da mãe. Comecei 
a trabalhar no canguru ambulatório em 96, 
onde o atendimento é comunitário e todas 
as mães chegam com seus bebês colados ao 
corpo para revisão diária – peso, amamentação 
e tamanho. Vão diariamente até o bebê atingir 
2.500 gramas. Tão logo chegam a 40 semanas 
ou alcancem 2.500 gramas, já se espaçam as 
visitas: de três em três dias, quatro dias, uma 
semana, e há acompanhamento até um ano.  
Nesse momento, estamos fazendo acompa-
nhamento de até três anos e as investigações 
alcançam muito mais. São acompanhamentos 
comunitários com as mães sentadas, juntas e 
conversando. Isso é maravilhoso, porque veem 
que os seus bebês que estavam crescendo em 
seu peito vão se tornar bebês atendidos fora do 
peito, como os outros, e vão sobreviver, que é 
um medo muito grande das mães-cangurus. 
Comecei a fazer grupos de mães-cangurus, 
pais-cangurus, avós-cangurus etc. Isso deu 
resultados excelentes. Tinham pais que acom-
panhavam as mães nesse trabalho. Os acom-
panhantes entravam, era uma família canguru. 
A família tem que participar, sustentar e ajudar 
a mãe. Minha primeira observação de bebê foi 
ali, com um bebê-canguru. Depois de muitos 
anos, aquela bebê me procurou. Depois de 20 
anos, me buscou, me escreveu e foi me visitar. 
Ainda me procura e tenho umas observações 
muito lindas da amamentação.
Como é esse processo de canguru exatamen-
te?
O bebê é colocado no peito da mãe como uma 
rãzinha; a cabecinha para cima, entre os peitos 
da mãe. O bebê pode mexer somente a cabe-
ça, de um lado para o outro. Há uma faixa que 
se põe na mãe para sustentar o bebê. Ela fica 
com as mãos livres para fazer o que precisar e 
o bebê está bem seguro e ainda aquecido pelo 
calor da mãe. Com o pai fazemos o mesmo, o 
que ajuda muito na paternidade. O bebê tem 
que estar 24 horas ao peito. Lógico que a mãe 
tem que descansar, por isso necessitamos que 
alguém a ajude em todo o processo: o pai, a 
avó, a sogra, a filha, alguém tem que apoiá-la. O 
bebê dorme com a mãe, mas ela tem que ficar 

semi-sentada. Eu faria um monumento a essas 
mães. São de uma abnegação e uma entrega 
total. São umas valentes. Não podem sequer 
dormir bem. O bebê só pode sair do peito para 
trocar a fralda. Eles não tomam banho, porque 
perdem peso. A mãe o limpa com óleo. É a re-
plica de uma incubadora, onde os bebês tam-
bém não são banhados.
E muitos bebês se recuperam nesse proces-
so?
Não sei exatamente o percentual, mas sei que é 
algo que cresceu muito e que há também me-
nos crianças abandonadas no hospital. No caso 
dos bebês prematuros, os pais frequentemen-
te não voltavam e eles eram abandonados. 
O abandono caiu muito atualmente. E esses 
bebês se recuperam muito mais facilmente. 
Não há bebês que morrem, porque saem 
como cangurus. Os que morrem morreriam 
mesmo no hospital. Existe um cuidado grande 
com os cangurus e há acompanhamento, por 
exemplo, de oftalmologia – porque podem 
ter retinopatia – e tem também as terapias 
ocupacionais para os bebês. Recebem muito 
cuidado em tudo. E o leite materno é básico. É 
muito persecutório não aumentarem de peso 
e não poderem sair do canguru. Usam só uma 
camisetinha e a fralda, porque senão aquecem 
demais e perdem peso. O mais lindo é quando 
o bebê dá sinais de que está pronto para sair do 
canguru. Começa a escalar e se levanta quase 
até o ombro. A mãe ver sinais do bebê é uma 
maravilha. Há esse entrelaçamento; os dois vão 
sentindo juntos, comparável ao parto. O bebê 
vai se sentindo apertado e vai querendo sair. 
Eles são tirados lentamente, seguem inicial-
mente nos braços, tornando-se cangurus sem 
faixa, quando então o bebê se move melhor, 
mas permanece ainda no colo da mãe.

Muito bonito, muito bonito mesmo! E é um tra-
balho que alimenta muito. É ver um bebezinho 
canguru se desenvolver, começar a espernear e 
mostrar-se pronto para sair. E vê-lo aproveitar e 
a vida brotar ali.

//  Monica Aguiar
monaguiar27@gmail.com

Gostaria de saber como se iniciou na profis-
são. Como se interessou pela Psicanálise?
Eu me interessei pela Psicanálise desde mui-
to jovem e tive que trabalhar e estudar outras 
coisas antes. Estudei Publicidade e Marketing e 
trabalhei. Estudei Psicologia à noite e, curiosa-
mente, comecei a fazer observação de bebês 
antes de me formar. Quando cheguei na Psi-
canálise não havia ainda observação de bebês.  
Foi meu grande interesse durante muitos anos 
e cheguei até aqui.
Então, nos fale um pouco sobre o Projeto 
Mãe-Canguru do qual você faz parte na Co-
lômbia.
Em poucas palavras, este projeto nasceu em 
78 a partir de dois médicos maravilhosos na 
maternidade pública necessitada, que come-
çaram o trabalho. Havia muitos problemas 
na maternidade, porque os bebês estavam 
se contaminando muito por terem que com-
partilhar as incubadoras. Então, eles pensaram 
que as mães poderiam ser as incubadoras, 
que o corpo da mãe poderia fazer esse papel. 
Obviamente, somente para os bebês que não 
tivessem problemas médicos graves. Este foi 
o método colombiano intra-hospitalar con-
cebido em 78 e que, em 94, começou a ser 
utilizado também em alguns ambulatórios. As 
mães levam seus bebês para casa, com pou-
co peso, mas sem outros problemas médicos. 
No entanto, esses bebês têm necessidade de 

Hilda Botero
Em abril  deste ano, a SBPRJ teve o enorme prazer de receber Hilda Botero, 
psicanalista colombiana, para comentar o trabalho apresentado por Paulo Bianchini 
e Teresa Rocha sobre “Neutralidade e Abstinência na Prática Psicanalítica”.  Hilda 
nos falou um pouco da sua trajetória dentro da Psicanálise dando especial ênfase 
ao seu envolvimento com o Projeto Mãe-Canguru, desenvolvido na Colômbia.
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02 de agosto, às 19h. Local: Sede SBPRJ
Filme: “Setembro”. Debatedores: Maria 
Inês Escosteguy (SBPRJ) e Ricardo Cota, 
curador da Cinemateca do MAM

30 de agosto, às 19h. Local: Sede SBPRJ
Filme: “Zelig”. Debatedor: Elie Cheniaux 
(formação analítica na SPRJ, autor do li-
vro Woody Allen: seus filmes são mesmo 
autobiográficos?, com lançamento pela 
Ed. Autografia)

27 de setembro, às 19h. Local: Sede SBPRJ 
Filme “Crimes e Pecados” (Crimes and 
Misdemeanors). 
Debatedor: Pedro Duarte, Filósofo     
PUC-RJ. Nesta data se encerra o ciclo de 
debates com filmes de Woody Allen.

VAI ACONTECER
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                       Hilda Botero
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DIVULGAR É PRECISO

É O TEMPO DO 
TRAVESSIA
O Projeto Travessia é parte de nosso Progra-
ma de Psicanálise e Interface Social (PROPIS), 
que aglutina as iniciativas psicanalíticas ex-
tramuros da SBPRJ. As atividades do Travessia 
funcionam desde 2003 e, ao longo desses 
16 anos, assumimos diferentes modalida-
des de atuação, com enfoque em ações de 
cuidado em saúde mental, sobretudo com 
populações socialmente vulneráveis da cida-
de do Rio de Janeiro, expostas a alto nível de 
violência em suas múltiplas manifestações.
Essas intervenções do psicanalista para além 
do dispositivo divã-poltrona apontam para a 
fecundidade de estender nosso campo para 
outros domínios e, juntando-se às outras 
áreas de conhecimento, para responder às 
questões instaladas pela crise civilizatória do 
século XXI.
A partir do convênio firmado com a Secre-
taria Municipal de Educação, em 2016, tra-
balhamos no momento com professores da 
rede pública de ensino infantil e fundamen-
tal de nossa cidade em duas modalidades 
de ação: (1) uma oficina mensal aos sábados, 
realizada na sede da SBPRJ, aberta a todos os 
professores da rede, para discutir os desafios 
do cotidiano de suas salas de aula; e (2) ciclos 
de oito oficinas, realizadas em parceria com 
o Largo das Artes, oferecidas a professores 
cujas escolas estão localizadas em territórios 
de elevadas taxas de conflitos armados e 
mortes violentas.
O Projeto Travessia realiza oficinas a partir das 
experiências trazidas pelos professores, em 
que a escuta e a intervenção psicanalíticas, 

facilitada pela mediação de catalisadores ar-
tísticos e vivências sensoriais compartilhadas, 
promovem o acesso à expressão de emo-
ções, sensações e pensamentos até então 
sem voz. Por meio de uma metodologia que 
agrega a possibilidade de escuta de vividos 
subjetivos à riqueza das experiências promo-
vidas por estímulos artísticos, procuramos 
abrir caminhos nas trilhas associativas desses 
professores e promover atravessamentos de 
angústias e sofrimentos. Assim, pretende-
mos criar possibilidades lúdicas e criativas de 
elaboração das experiências marcadas pela 
precariedade social, ressignificar a violência 
e compor uma rede de reconhecimento e 
cuidado mútuo.
Neste contexto, a interface da Psicanálise 
com a Arte provoca incessantes inquietações 
e reflexões sobre nosso agir. O artista plástico 
e arte-educador Helio Rodrigues, ao relatar 
sua experiência, conta-nos que “a Arte amplia 
o olhar para além da concretude das coisas; 
desenvolve-se na falta, no vazio e não no que 
se apresenta pronto, completo, preenchido”. 
De forma análoga, o trabalho realizado pela 
Psicanálise promove expansão e reconfigu-
ração das redes associativas, gerando trans-
formações subjetivas capazes de produzir 
movimentos de emancipação e ampliação 
da capacidade de sentir, experimentar e pen-
sar dos sujeitos.
Atrás de outros caminhos que fazem das 
experiências artísticas o chão fértil para as 
subjetividades, e buscando aprender sobre 
o universo em que estamos inseridos e seus 

códigos sociais, fomos convidados à FLIPor-
tela, primeira festa literária dentro de uma 
Escola de Samba. Presenciamos como a cul-
tura guardiã dos sambistas brota em ações 
de campo extremamente potentes. De lá, o 
precário de todas as vidas se oferece como 
campo de reflexão e chama atenção ao pe-
rigo da alienação dos saberes. A potência 
criativa que dali reverbera transforma as ruas 
em espaço de resistência, afirmando-se em 
seu papel de construção das organizações 
sociais e culturais da cidade.
A FLIPortela nos inspira a persistir na concep-
ção e prática da Psicanálise como um saber 
que, consciente da precariedade da vida de 
todos nós, possa ir para as ruas, expandindo 
sua ação libertária e de transformação. Pela 
vontade de construir, o Travessia se mantém 
na esteira de ser freudiano como Freud foi, 
aprendendo com seu próprio objeto de es-
tudo. Acreditamos que sem essa perspectiva, 
o projeto da Psicanálise se fecha em um ciclo 
e se perde como saber em ação de transfor-
mação e de liberdade. É preciso que nossas 
intervenções sejam pautadas no sentido de 
sair de uma dimensão exclusivamente indivi-
dual (mas sem ignorá-la) e se colocar na roda 
da vida coletiva, criando uma rede complexa 
para uma vida socialmente mais integrada às 
dificuldades e potencialidades intrínsecas a 
ela.

*Caso queira contribuir com nosso projeto, 
basta que você deposite sua contribuição 
na conta da SBPRJ (Banco Itaú, agência 0311, 
conta 38725-2, CNPJ 33.599.390/0001-17), 
colocando a cada remessa o dígito 05 nos 
centavos. Com isso, a Tesouraria o direcionará 
automaticamente ao nosso Projeto.

// Equipe Travessia: Aline Demantova,  
André Luiz Vale, Bruno Figueiredo, Eliane 
Marcellino, Ethel Resch, Luiz Claudio Fi-
gueiredo, Maria Teresa Lopes, Maria Teresa 
Rocha (coordenadora), Marta Rezende, Mi-
guel Sayad, Pedro Wainer, Renata Teixeira, 
Renée Douek, Sergio Zaidhaft, Sônia Verjo-
vsky, Victor Hugo Lara, Yasmin Tannuri.
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