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Pluralismo na SBPRJ: um 
relato de quase seis décadas

"Simultaneamente, cada um de 
nós foi desenvolvendo suas pró-
prias preferências na compreensão 
do ser humano a partir do legado 
de Freud .”

MATÉRIA DA CAPA A PALAVRA DA 
PRESIDENTE

De história somos feitos

"Em 28 de julho de 1959, o Gru-
po de Estudos do Rio de Janeiro 
foi reconhecido como Sociedade 
Componente da IPA no business 
meeting do XXICongresso da Asso-
ciação Psicanalítica Internacional, 
realizado em Copenhague.”

FAZENDO PARTE DA 
NOSSA HISTÓRIA

DIVAGAR É 
PRECISO

Nietzsche

"Divagar, navegar, em amplos 
mares é um acréscimo à vida, 
mares por sua vez acrescidos 
pelos grandes criadores, como 
Nietzsche."

Por  Henrique Honigsztejn
página 16

Por  Ana Sabrosa
página 14

60 ANOSSBPRJ

Entrevista com Jean Lyra

"...Talvez porque a Psicanálise 
fosse nova no Brasil, e eles acha-
vam que tinham a chave da sa-
bedoria, de como as pessoas fun-
cionam. E a gente sabe que não 
é assim..."

Por Cristiane Blaha e 
Margaret Binder 
páginas 4 e 5

Por Roberto Martins
página 3

Desenhos de Sônia Eva Tucherman, D. Winnicott. 
Cartas de D. Winnicott,  S. Freud, Hanna Segal, Melanie Klein e Paula Heimann
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Chegamos lá! 

de representantes que por dois anos dedica tem-
po, energia, noites sem fim, fins de semana para 
que a Sociedade cresça e aconteça. Uma tarefa 
difícil e exigente que exercemos todos, acredito 
eu, por amor à Psicanálise e à Brasileira. A segun-
da, aos nossos queridos funcionários no “Também 
fazendo parte da nossa história”, nossos anjos 
da guarda, nossa turma dos bastidores, que de 
forma discreta faz, ano após ano, a engrenagem                 
da SBPRJ funcionar. Fechando nosso IA, Henrique 
Honigsztejn, nosso analista conhecedor de Goe-
the e também de Nietzche que nos fala da busca 
da natureza pelo homem, que a encontra quando 
esta se torna cultura, uma outra e melhorada na-
tureza. Nossa capa traz uma montagem de cartas 
e desenhos de Freud, Klein, Winnicott, Segal,  Hei-
mann. Muitas destas relíquias estão sendo docu-
mentadas e arquivadas. Neste momento temos 
uma comissão de biblioteca e arquivo, capitane-
ada por Cristiane Blaha, que visa exatamente recu-
perar a história de nossa Sociedade. No centro da 
capa temos um desenho que difere dos demais, é 
recente e está ali propositalmente. Um desenho 
feito por nossa querida Sônia Eva Tucherman, que 
a partir de agora estará representando nossa ge-
ração de analistas numa história que pretende se-
guir por mais 60 anos. Um desenho que expressa 
com muito humor esta nossa caminhada, obstá-
culos vencidos, nossa criatividade e nossa alegria. 
E agora também fazemos parte desta história que 
vem sendo documentada. Chegamos lá. Para-
béns Brasileira!!!

Winnicott, Susan Isaacs, Beth Joseph, Hanna Segal, 
Paula Heimann e outros. Sandra Gonzaga e Tiago 
Mussi nos trazem uma entrevista com Carlos Ma-
chado de Freitas, um pesquisador da Fundação 
Oswaldo Cruz que nos fala sobre os desastres de 
Mariana e Brumadinho. A importância da memó-
ria e da história, para que desastres como estes 
e outros tantos não se repitam. Em seguida, um 
pequeno patchwork de algumas das principais 
teorias ensinadas durante a nossa formação. So-
mos uma Sociedade plural, queremos ser plural, 
encontramos a possibilidade do diálogo entre di-
ferentes posições teóricas, e este é um de nossos 
muitos trunfos.
Simone Grinapel Prais nos fala da evolução da 
Psicanálise e de suas diferentes teorias. Fala da 
mudança dos tempos, da necessidade de po-
dermos acompanhá-la com a adoção de novas 
tecnologias sem esquecermos jamais do instru-
mental psicanalítico. Eduardo Zaidhaft, recém-
-chegado, discorre sobre uma Psicanálise em que 
a atemporalidade do inconsciente não se opõe às 
passagens do tempo e às mudanças daí advindas, 
e nos lembra do texto "Caminhos da Psicanálise" 
que aponta a importância da oferta da Psicanálise 
na saúde pública. Nosso Conselho Científico com 
Monica Aguiar mostra toda a vitalidade da SBPRJ, 
nossos muitos eventos que só comprovam a nos-
sa criatividade, pluralidade e diversidade.
Luis Fernando Gallego Soares nos conta da con-
fusão entre Houston e Jean Paul Sartre, na feitu-
ra dos roteiros do filme “Freud além da alma”, de 
1959. Dois roteiros feitos por Sartre, que acabaram 
sendo abandonados, assim como Marilyn Mon-
roe, atriz que desistiu do filme por ter sido pacien-
te de Anna Freud.
Duas homenagens singelas do IA. A primeira 
homenagem, ao nosso Conselho Diretor, e nele 
homenageamos todos os Conselhos ao longo 
destes 60 anos. A cada biênio é eleito um grupo 

Chegamos aos 60 anos. Tempo de comemorar,  
relembrar e também pensar nos próximos 60. 
Num mundo de coisas descartáveis chegar aos 
60 é um feito e tanto. SBPRJ, uma Sociedade de 
estudos e transmissão da  Psicanálise e principal-
mente de formação de psicanalistas. Um grupo 
conhecido pela sua força clínica, que tem  podido 
acompanhar tantas mudanças e ainda se manter 
tão vigoroso, atual e importante. Como temos 
conseguido década após década, competir com 
outras tantas terapias sejam elas medicamento-
sas, mágicas, religiosas? Todas prometendo um 
alívio quase imediato do sofrimento e da dor, en-
quanto o que temos a oferecer é  exatamente o 
oposto, o encontro deste homem com a sua lou-
cura, sua sexualidade, seus afetos, seu inconscien-
te. O encontro com a sua história, sua implicação 
nesta história e a partir daí a possibilidade de exis-
tir como um ser único, diferente e livre. 
Este número do IA pretende prestar uma peque-
na homenagem aos nossos fundadores, pionei-
ros de outrora, com sua ousadia e criatividade. E 
como dedicaram suas vidas a esta causa, a desen-
volver a Psicanálise como ciência, como método 
de investigação da mente humana , como técnica 
de tratamento para aqueles que sofrem. 
Na matéria da capa trazemos Roberto Martins, 
membro de nossa Sociedade há 58 anos, uma 
verdadeira “testemunha ocular” de toda a evolu-
ção da SBPRJ. Ele nos conta sobre o nosso início, 
francamente kleiniano, mas logo acrescido de 
um grupo freudiano e um terceiro grupo, o mi-
ddle group. No  “Fazendo parte da nossa história”  
Cristiane Blaha e eu tivemos o prazer de entrevis-
tar Jean Lyra, viúva de um de nossos fundadores 
Manoel Thomaz Lyra. Jean conta detalhes dos 
brasileiros que precisaram buscar sua formação 
no exterior e com muito humor tivemos acesso 
a um pouco dos bastidores desta convivência                                
com os ícones da Psicanálise, como Bion, Klein, 

MATÉRIA DA CAPA

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

Há 58 anos, em 1961, quando cheguei à Socie-
dade, como aluno da segunda turma de seu  
Instituto,  encontrei a  pluralidade já instalada 
no ensino, muito embora "a Brasileira" fosse 
identificada como "kleiniana", em contraponto 
à sua coirmã, a SPRJ (a "Psicanalítica"), consi-
derada então como "freudiana". Nossos funda-
dores tinham procedência analítica diferente, 
alguns com formação na Argentina, onde as 
concepções kleinianas haviam aportado vigo-
rosamente; outros, formados entre Rio e São 
Paulo, e outros ainda, com formação e análise 
feitas ou concluídas na Inglaterra. Como lembra 
o colega Paulo Marchon no abrangente volu-
me que coordenou, "A Psicanálise no Rio de Ja-
neiro e sua difusão pelo Brasil", no capítulo refe-
rente à genealogia das ideias psicanalíticas: "Na 
América Latina, desenvolveu-se um pluralismo 
saudável e enriquecedor". Na SBPRJ, essa plura-
lidade era exercida por três correntes: uma com 
ênfase nas concepções de Melanie Klein; ou-
tra, centrada na obra de Freud; e uma terceira, 
mais numerosa, nosso equivalente ao "middle 
group". O convívio era (em geral) cordial, muito 
embora, como também escreveu Marchon: "In-
felizmente, a pluralidade científica não se acom-
panhou de um diálogo maior entre as escolas". 
A dificuldade desse diálogo às vezes se fazia  
presente. Cada uma dessas vertentes teóricas 
tinha seus líderes: Décio de Souza e, depois de 
sua saída, Lyra e Zenaira na corrente kleiniana;  
Danilo Perestrello, firmemente freudiano; Bahia 
e Walderedo, em nosso "middle group". Mais 
tarde, Mário Pacheco e Côrtes de Barros, num 
grupo diferenciado também kleiniano. Grupos 
que frequentemente, convivendo lado a lado, 
formavam um conjunto em coexistência, mas 
nem sempre muito inclinado ao diálogo. E que, 
em certas circunstâncias, podiam expressar-se 
até no anátema – "isso não é psicanálise" – ao 
reprovar alguma outra visão psicanalítica.  A ca-
pacidade para o diálogo, contudo, já existia e o 
tempo iria revigorá-la. 
À medida que nossa compreensão da psica-
nálise se ampliou, crescia também, dentro de 
cada um, a ideia desse pluralismo. Ferenczi fora 
depreciado e quase banido por Jones da psica-
nálise oficial – mas quem não iria render-se à 
excelência instigante de sua obra? Otto Rank, 
cuja concepção do "trauma do nascimento" 

acabara por lhe causar descrédito quando pre-
tendera torná-la fundamento geral da psicaná-
lise – quem desprezaria a importância de seus 
achados? O próprio Jones, tão parcial às vezes 
– como negar seu valor e o de seus trabalhos? 
O pluralismo, ativado em muitos seminários, 
como aqueles que uniam psicanálise à antro-
pologia, à arte, à política e ao mundo contem-
porâneo, progredia também. Simultaneamen-
te, cada um de nós foi desenvolvendo suas 
próprias preferências na compreensão do ser 
humano a partir do legado de Freud. Alinhan-
do no correr do tempo, por exemplo, em meu 
caso, um conjunto de ideias de Garma, Langer, 
Ericson, Money-Kyrle, Theodor Reik, Fairbairn e 
tantos outros. O desenvolvimento da psicaná-
lise podia ser acompanhado em autores como 
Guntrip, que buscava realizar  uma "síntese pro-
gressiva" da teoria psicanalítica em seus desdo-
bramentos na época. Síntese esta que temos 
todos de ir construindo e reconstruindo no 
decorrer do exercício da clínica e da ampliação 
de nosso autoconhecimento. Sob o influxo da 
experiência pessoal e de novas compreensões. 
Através de um diálogo não só entre as diversas 
correntes psicanalíticas, mas, sobretudo, aque-
le  estabelecido com as verdades de cada um 
dos outros – e de nós mesmos. Pois, como sa-
bemos, nossa vida psíquica se realiza também 
num ninho de contradições. 
Penso que o pluralismo foi vencendo resis-
tências e se fez cada vez mais vivo na SBPRJ. 
Lembro quando o anúncio da primeira visita 
de Bion suscitou questionamentos – deveria 
ser franqueado aos alunos o comparecimen-
to? Creio que nosso pluralismo pôde florescer 
ao longo desses anos todos, principalmente – 
e, talvez não por acaso – a partir da segunda 
metade dos anos 80. À Psicologia do Self, tra-
zida inicialmente por Inaura, vieram reunir-se 
concepções da Escola Francesa, do estudo da 
Relação Mãe-Bebê,  e o universo de ideias de 
psicanalistas como Winnicott e Bion, de tão fe-
cundos continuadores. E, por último, também 
o estudo da releitura de Freud efetuada por 
Lacan. São todos elementos  hoje reunidos no 
ensino do Instituto da SBPRJ. Poderíamos inda-
gar se esse pluralismo no estudo tem continui-
dade nos diálogos do cotidiano da Sociedade. 
Esta questão talvez possa encontrar resposta se 

observarmos os vários eventos científicos  que 
vem patrocinando. Aliás, creio que a evolução 
do pluralismo das ideias psicanalíticas na SBPRJ 
poderia ser bem avaliada se fossem consulta-
dos os textos de seus membros publicados em 
livros e revistas (como a Brasileira de Psicanálise) 
ou, mesmo, aqueles mais simplesmente veicu-
lados por nosso antigo Boletim Científico. Seria, 
porém, uma tarefa talvez demasiado árdua... E 
na qual poderíamos constatar também as mu-
danças vividas pela Psicanálise em sua teoria e 
em sua clínica durante essas décadas. Porque, 
como diria o Poeta: "Todo o Mundo é compos-
to de mudança/ Tomando sempre novas quali-
dades/ Continuamente vemos novidadesdes"...                                                                                                                               

//  Roberto Bittencourt Martins
robertomartins1701@gmail.com       

                                                                                                                

Pluralismo na SBPRJ: 
um relato de quase seis décadas

Rua David Campista, 80



54 Outubro-dezembro 2019

FAZENDO PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

Entrevista com 

Jean Lyra
Uma tarde de primavera, Flamengo, Rio de 
Janeiro. Uma entrevista com uma senhora 
inglesa, encantadora, de 88 anos, vivaz, doce, 
acolhedora, que nos recebe com um sorriso 
franco e um abraço de boas-vindas. Jean Lyra, 
viúva de um dos nossos fundadores, ex-presi-
dente da SBPRJ, o psicanalista Dr. Manoel Tho-
maz Lyra. 

Jean, conte-nos um pouco da sua história
Jean e Cristiane Blaha já se conheciam há muitos 
anos. Jean, após um câncer, tornou-se voluntária 
do programa do qual fez parte como paciente, 
o Conte Conosco, grupo de ajuda oferecido a 
pacientes com câncer, onde trabalha até hoje e 
onde conheceu Cristiane que lá trabalhou por 
muitos anos.
Um dia, já como voluntária, conversando com 
Cristiane, ela lhe falou da época da morte do 
marido, quando entregou todo um material 
profissional para o pessoal da nossa Sociedade, 
mas que se sentia por vezes triste por não saber 
notícias do que havia sido feito com tudo aqui-
lo. Cristiane, que na época começava a sua for-
mação na Brasileira, lhe fez uma promessa: “Um 
dia quando eu puder, eu vou descobrir o que 
foi feito com este material, vou ver estas coisas 
pra voce” e, de certa forma, através de todo o tra-
balho que vem desenvolvendo para resgatar a 
memória de nossa Sociedade, está cumprindo 
a promessa que fez à Jean há tantos anos atrás. 
Jean nos conta um pouco da história do Lyra. Ele 
havia começado a fazer a sua análise de forma-
ção com o Professor Mark Burke, que tinha vindo 

da Inglaterra exatamente para oferecer análise 
de formação a alguns médicos psiquiatras bra-
sileiros. Burke não aguentou ficar no Brasil por 
muito tempo, morava em Santa Teresa, onde 
apesar de tão pacato ainda assim dizia ser muito 
barulhento e acabou retornando para sua terra 
natal. Lyra foi para Londres para continuar sua 
análise, quando lá conheceu Jean que traba-
lhava na Cruz Vermelha, trabalho que sempre 
lhe interessou, a enfermagem, o voluntariado. 
Numa festa de despedida do namorado de sua 
chefe, um brasileiro que voltava para o Brasil, 
Jean e Lyra se conheceram e logo se casaram 
em Londres. Nessa época ele já havia se forma-
do como analista de adultos, mas precisava ain-
da de mais dois anos para fazer a Formação para 
analista de crianças e adolescentes., formação 
esta aprovada por Winnicott numa carta que faz 
parte de nossa capa. 

Segue contando:
Lyra fez medicina e psiquiatria aqui no Brasil, che-
gou a trabalhar um pouco, mas em 53 já foi para 
a Inglatera, ele tinha na época 36 anos. Aos 42 
anos, já de volta, descobriu que tinha um cân-
cer. Foi tudo muito doloroso porque naqueles 
tempos não se falava do câncer, as pessoas mal 
pronunciavam o nome, ele estava muito sofrido 
e tinha poucos amigos por aqui. Jovem, doente, 
o filho Paulo, hoje com 58 anos, na época tinha 2 
anos, e Roberto estava com apenas três meses. E 
casado com uma estrangeira e uma carreira ain-
da no seu início, uma vez que estava trabalhan-
do há apenas três anos. Tempos difíceis. Mas que 
Lyra enfrentou com galhardia.
Conta que quando chegaram ao Brasil foram 
morar no Leme, era agosto, portanto, não era 
carnaval, mas embaixo do prédio tinha uma boi-
te que  tocava música durante toda a noite. Uma 
novidade para Jean. Depois se mudaram para 
a Santa Clara, onde ficaram por um tempo, e 
depois para o Flamengo, onde compraram três 
apartamentos no mesmo prédio. Transforma-
ram dois em um para a sua moradia e o terceiro 
tornou-se o consultório. 

Como foi entrar neste mundo, conhecer es-
tes analistas importantes?

Jean conheceu quase todos, alguns mais de per-
to, como Winnicott, de quem dizia ser uma pes-
soa muito afetiva, e sua esposa Claire, “um casal 
muito doce”. Já Melanie Klein conheceu bem em 
58, “ela estava no auge, era muito altiva, andava 
sempre com um secto, a seguiam como a uma 
rainha”. Klein os convidava para o chá da tarde. 
Uma vez a receberam para um jantar em sua 
casa, Lyra a convidou. Segundo Jean, até hoje 
sente nervoso por este dia. Não sabia cozinhar 
e Klein telefonou para dizer o que queria e podia 
comer. E de certa forma exigiu um consommé 
de entrada. Veio com o Thorner e sua esposa. 
Eles eram bastante amigos do casal. Thorner 
convidava bastante os brasileiros, era o analista 
de Rosa Beatriz. Jean nos conta com muita graça 
que até hoje a lembrança desta noite é apavo-
rante e lhe causa tremores. 
Nessa época também estavam em Londres o 
Henrique Mendes, o Edgard de Almeida, o Décio 
de Souza, Waldemar Zussman, Virginia Bicudo, 
todos em Londres fazendo suas análises. Era um  
grupo de brasileiros que convivia muito. 
Paula Heimann conheceu apenas no Brasil, por-
que, lá em Londres, ela ainda era analista do Lyra. 
Conheceu também Beth Joseph, “a mais pé no 
chão”, Susan Isaacs e Hanna Segal, segundo Jean, 
“a mais direta, a que falava olhando você nos 
olhos”. Também conheceu Bion, mas o achou 
“uma pessoa difícil”. Anna Freud conheceu ape-
nas à distância. Depois que voltou para o Brasil, 
quando estas pessoas vinham ao Rio, era Jean 
quem as ciceronava e se via em palpos de ara-
nha quando Bion queria seu chá das 5, que era 
simplesmente impossível de encontrar no Rio 
de Janeiro. Não havia chá em lugar algum.

E como você olhava esta atividade da Psica-
nálise tão discreta, não se podia falar dos pa-
cientes, não se cumprimentava o paciente se 
o encontrava, mudava de calçada?
Lembramos de alguns analistas que tinham 
várias peças de roupa da mesma cor e modelo 
para jamais trazer mudanças ao setting, era um 
rigor muito grande .
Jean não sabia nada do Brasil, não falava portu-
guês e no início lhe arrumaram uma secretária 
recém-chegada de Portugal. Como Lyra sempre 

atendia em casa, compraram uniformes para a 
senhora portuguesa que atenderia os pacientes. 
Depois ficaram sabendo que ela abria a porta 
formalmente, toda uniformizada mas descalça, 
uma vez que em sua terra natal os sapatos eram 
guardados para o domingo. Jean nos conta que,  
quando estavam  no primeiro apartamento, um 
sala, dois quartos, quando Lyra estava atenden-
do, não podiam passar nem mesmo para ir ao 
banheiro. Havia todo um cuidado especial com 
as portas, com a entrada e saída dos pacientes. 
“Na Europa todos sempre trabalharam em casa, 
desde Freud”. Mas era difícil controlar as crianças 
e aconteceram situações engraçadas, como a 
vez em que o Totó, um cão bravo, entrou sem 
que percebessem para cheirar a paciente. Assim 
como Paulo, o filho menor, que sempre escapu-
lia para pegar um picolé que determinado pa-
ciente trazia pra ele.

Você se lembra da fundacão de nossa So-
ciedade? O que juntou aquele grupo? Eram 
amigos? Já havia uma divisão desde o início?
Sim, no início eles alugaram uma sala ali na Nos-
sa Senhora de Copacabana, perto dos Correios. 
Numa noite o prédio pegou fogo com todos lá 
dentro. Pacheco, Walderedo, Inaura, Zenaira, Ma-
ria Alzira, foi um susto enorme.
Só depois compraram aquela casa em Botafogo. 
Naquela casa a Sociedade pôde ser registrada. 
Não sabe dizer muito sobre isso porque naquela 
época era tudo muito fechado, as famílias não 
frequentavam a Sociedade.
Muitos analistas tinham ido com muito sacrifí-
cio para a Argentina para fazerem suas análises. 
Queriam formar a nossa Sociedade, então trou-
xeram para o Brasil o casal Kemper. Mas houve 
uma questão. Um grupo formado pelo Mario 
Pacheco, Luiz Werneck, João Cortes de Barros, 
Walderedo de Oliveira, muitos estavam se re-
cusando a serem analisados pela Kattrin por ela 
não ser didata e, segundo alguns, nem mesmo 
formada. Queriam alguém da Inglaterra e trou-
xeram então o Mark Burke.  “A divisão, o racha, 
entre os grupos começou aí, o grupo dos analis-
tas dos Kemper e o grupo do Burke”. 
Aos risos Jean fala, “quanta besteira” e  pergunta 
se a Sociedade ainda hoje é cheia de grupos. 

Segue contando que tinha a sensação de uma 
Sociedade secreta, formada por seres superiores, 
“os didatas que tinham o rei na barriga”. Alguns 
não, eram ótimos, naturais, o Alcyon Bayer Bahia, 
por exemplo, era excelente. Talvez porque a Psi-
canálise era nova no Brasil, e eles achavam que 
tinham a chave da sabedoria, de como as pes-
soas funcionam. E a gente sabe que não é assim, 
“todo dia você descobre coisas novas e reavalia 
tudo. Nunca sabemos tudo”.

Sabemos que naquela época a Psicanálise 
fazia um tremendo sucesso, o que você acha 
que aconteceu?
Disse achar que uma parte tem a ver com a ve-
locidade da vida. “Quem hoje pode fazer psica-
nálise cinco vezes por semana?”. Antigamente a 
supervisão era uma vez por semana, mas só era 
análise se fosse na frequência de cinco vezes. Era 
uma coisa muito cara, pouca gente podia pagar. 
A partir dos anos 80 o mundo de uma forma ge-
ral entrou em crise. E também a Psicanálise não 
é milagrosa, embora as  pessoas naquela época 
acreditassem que fosse. Jean  nunca acreditou, 
sabia o valor de uma análise, uma possibilida-
de de se ter uma vida mais tranquila, com mais  
sentido mas não é milagrosa. “Se você quer real-
mente mudar e alcançar algo maior, não é um 
processo rápido de um ano ou dois. É aos pou-
cos, aos pinguinhos que vai acontecendo”. Muita 
coisa mudou, mas acha que principalmente o 
tempo e o dinheiro. Jean nos conta que come-
çou sua análise em 96 e a mantém até hoje. E co-
mentamos, Cris e eu, “pelo que estamos vendo 
faz muito bem, porque você aparenta ser uma 
pessoa tão alegre, tão lúcida, de bem com a vida”. 
“Nem sempre, nem sempre, mas ajuda”, e Jean 
dá uma deliciosa gargalhada. 
Aquela coisa que Freud falava da possibilidade 
de transformar a questão neurótica numa in-
felicidade comum porque a vida é muito dura, 
as coisas acontecem, mas sem dúvida alguma 
você pode complicar muito mais. Como exem-
plo, cita a perda recente de sua grande amiga 
Yara Lansac.  Conversamos sobre o fato de mui-
tos analistas terem tido uma história difícil e o 
quanto isto de certa forma pode se tranformar 
em instrumento de trabalho. Mas que o essen-

cial mesmo é que um analista seja ético como 
ser humano. Como ele, analista, se comporta 
com os amigos, com a dor, com a falha, com o  
sucesso e o fracasso? Jean acha  que a Psicanáli-
se mudou pra melhor. Ficou mais humana com 
esse desencantamento que aconteceu. Ela nos 
conta que ultimamente tem se percebido dife-
rente, com tudo o que já sabe pelo tempo vivi-
do, pela sua análise, por ter sido casada com um 
analista, sabe que pode dar conta de muita coisa 
sozinha, vem ganhando muitas ferramentas ao 
longo do tempo. Era uma pessoa mais parada, 
mais fechada, mas agora resolveu se soltar, afinal,  
aos 88 anos, “ou é agora ou quando vai ser?”. Fala 
de um livro que está lendo sobre a Inglaterra, nos 
anos da guerra, e neste livro fica claro como as 
pessoas enfrentavam a vida. Ninguém esperava 
ser feliz todo o tempo. As pessoas queriam estar 
bem, sem grandes traumas. Mas esta busca lou-
ca da felicidade não existia. As pessoas queriam 
um bom nível de satisfação, casar, poder criar 
seus filhos, ter um trabalho. “Agora não, estão 
todos atirando para todos os lados numa busca 
desesperada. Nossa entrevista com Jean daria 
um livro, um lindo livro, falamos de tudo, dela, 
dos analistas, da vida, das pessoas em geral, da 
política, dos imigrantes, da felicidade, do mundo 
atual, mas infelizmente esta é apenas uma pe-
quena entrevista com um grande ser humano. 
Ao final sentamos as três para tomar um delicio-
so chá inglês com bolo e biscoitos e rimos e con-
versamos como se velhas amigas fôssemos. Foi 
mesmo um privilégio conhecer esta senhora tão 
humana, adorável, engraçada e com tanta vida.  
Dr. Lyra faleceu no ano de 1986, vítima de um 
AVC, deixando em profunda tristeza Jean, seus fi-
lhos Paulo e Roberto, sua família e muitos de nós.
                                                                

                                                                 // Cristiane Blaha
cblaharangel@gmail.com

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

“Se você quer realmente mudar e alcan-
çar algo maior não é um processo rápi-
do de um ano ou dois. É aos poucos, 
aos pinguinhos que vai acontecendo.” 

  Jean  Lyra

          Professor Mark Burke com os fundadores



que me abriu os olhos e os horizontes de 
pesquisa e ensino para o SUS e nosso país. 
O resultado de tudo isso é que hoje, com 
quase 30 anos de pesquisas, tenho a maior 
parte delas dedicadas a estudar os desas-
tres e suas relações com a saúde. Para dar 
uma ideia disso, estou trabalhando nos 
casos mais recentes envolvendo desastres 
de origem tecnológica e de grande visibi-
lidade pública e comoção social, como o 
da Vale em Brumadinho e as manchas de 
óleo no litoral do Nordeste. Mas também 
estamos pesquisando desastres que têm 
sido naturalizados e muitas vezes negli-
genciados, como as inundações graduais 
na Amazônia brasileira e a seca no Semi-
árido. 

O que os desastres de Mariana e Bruma-
dinho têm a nos ensinar? 
Trabalhamos muito a partir de teorias so-
ciais e críticas sobre os desastres. Nessas 
teorias, os eventos abruptos e intensivos, 
como as rupturas de barragens, são com-
preendidos como verdadeiras fraturas 
expostas dos processos produtivos e de 
nossa sociedade. Revelam universos onde 
anormalidades foram ao longo do tem-
po transformadas em normalidades pelas 
empresas e órgãos públicos de licencia-
mento, fiscalização, controle e prevenção. 
Por sua vez, esses órgãos públicos vêm, ao 
longo dos anos, sendo enfraquecidos no 
seu papel e capacidades. Com isso, criou-
-se um ambiente propício para que, entre 
as anormalidades, encontremos relações 
promíscuas entre as empresas que pro-
duzem os riscos e as outras empresas que 
contratam para certificar a segurança de 
suas próprias barragens, entre tantos ou-
tros absurdos. 
O mais importante a destacar é que, nes-
se processo, o cidadão foi pouco a pou-
co perdendo o Estado como responsável 
fundamental para garantir sua proteção 

e segurança, deixando o mesmo a mer-
cê das aventuras e riscos adotados pelas 
grandes corporações em favor de suas 
ações e acionistas. Todas as decisões que 
produzem riscos e desastres no nível local, 
onde vive o cidadão em suas comunida-
des e ambientes, foram transferidas para o 
nível do desumanizado mercado financei-
ro global. 
O que esses desastres têm para nos ensi-
nar é uma história que se repetiu pela se-
gunda vez, em um curto período de tem-
po, não como farsa, mas como uma nova 
e ampla tragédia humana e ambiental. 
Sem uma memória social desses desastres 
não seremos capazes de transformar nos-
so presente e de ter um futuro diferente. 
Assim, de modo mais amplo e para além 
dos processos sociais, políticos e econômi-
cos que estão na raiz de ambos os desas-
tres, o que considero mais importante de 
aprender é sobre o papel e a importância 
da memória como base para produzirmos 
e compreendermos nossas histórias e ser-
mos capazes de, no presente, moldarmos 
futuros diferentes. De compreendermos 
que aquilo que emerge como abrupto e 
intensivo e se materializa como desastre 
resulta dos processos moldados ao lon-
go de décadas, anos e meses anteriores 
ao próprio evento. Se formos capazes de 
compreender isso, o desastre como um 
sinal histórico de que algo está errado na 
sociedade em que ocorre, teremos condi-
ções de não só corrigir os aspectos espe-
cíficos das empresas envolvidas na gestão 
de riscos de desastres nas barragens de 
mineração, mas de transformar os proces-
sos sociais que estão na raiz das socieda-
des que os produzem.

Existiria uma espécie de revisionismo no 
ensino da História do Brasil na base curri-
cular nacional de ensino (BNCC)? Temos 
a impressão de que o estudo se perde na 

PSICANÁLISE & CIA

Em que ponto você está?
Meu ponto de partida é a formação em 
História, na UFF, o que foi fundamental 
para pensar e compreender nossa situa-
ção atual e os desastres como resultados 
de processos históricos, que combinam 
tanto os aspectos estruturais e de longo 
prazo com os conjunturais do tempo pre-
sente. Depois fiz mestrado em Engenharia 
de Produção, na COPPE/UFRJ, o que me 
fez entender que, além da compreensão 
dos processos que produzem eventos e 
situações diversas, era necessário buscar 
soluções para os mesmos. Por fim, fiz o 
doutorado em Saúde Pública, na Fiocruz, o 

Carlos Machado 
de Freitas
Pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz

Antiguidade, Revolução Francesa entre 
outros temas igualmente importantes 
em detrimento dos aspectos da nossa 
história e do nosso passado português e 
escravocrata.
Sim, há movimentos que procuram pro-
duzir uma revisão das inúmeras conquis-
tas alcançadas ao longo dos últimos anos. 
Inclusive as conquistas que dão voz aos 
ecos de vozes do passado que foram emu-
decidas, como afirmava Walter Benjamin 
em uma de suas teses sobre o conceito de 
história.
Para refletir um pouco sobre esta questão 
trago outra tese de Benjamin e o samba da 
Mangueira deste ano.
Benjamin, em outra de suas teses, conside-
rava que o anjo da história tem seu rosto 
voltado para o passado, vendo uma catás-
trofe única na cadeia de acontecimentos 
que acumula incansavelmente ruína sobre 
ruína sob nossos pés. O anjo da história 
gostaria de se deter para acordar os mor-
tos e juntar os fragmentos, mas a tempes-
tade que sopra do paraíso, a qual chama-
mos de progresso, possui tanta força que 
o impede de fechar suas asas e fazer isso.
No samba da Mangueira, intitulado “His-
tória pra Ninar Gente Grande”, um dos re-
frões abordava o tema de modo direto: 
Brasil, meu dengo
A Mangueira chegou
Com versos que o livro apagou
Desde 1500 tem mais invasão do que 
descobrimento
Tem sangue retinto pisado
Atrás do herói emoldurado
Mulheres, tamoios, mulatos
Eu quero um país que não está no retrato
Na tese de Benjamin temos uma perspec-
tiva de história em que os monumentos 
da cultura são simultaneamente monu-
mentos da barbárie, em que as vozes dos 
corpos que se acumulam sobre as ruínas 
são silenciadas por aquilo que muitos 

consideram como progresso. No samba 
da Mangueira, ao contrário, temos o mo-
vimento para reescrever a história que 
não está no retrato, que é contada pelos 
vencedores que procuram produzir per-
manentemente uma narrativa que oculta 
as lutas dos tantos excluídos, homens e 
mulheres escravizados, negros, mulatos, 
índios e tantos outros.
Se, por um lado, temos o revisionismo, que 
procura silenciar tantas vozes e lutas, por 
outro, temos o movimento para trazer à 
tona essas mesmas vozes e lutas. Parece 
-me que essas tensões e conflitos envol-
vendo diferentes narrativas cada vez mais 
farão parte de nossa realidade.

Necropolíticas, racismos estrutural, mo-
vimentos neonazistas, muros, desigual-
dades, catástrofe ambiental… O que a 
história tem a nos dizer sobre “isso tudo 
que está aí”?
Creio que todos esses temas e retrocessos 
sempre estiveram presentes, ainda que 
de outros modos. Catástrofes ambientais 
sempre ocorreram, mas agora são mais 
visíveis e menos aceitáveis. As desigualda-
des sempre existiram e agora não só são 
mais visíveis, mas ganham o debate públi-
co e são menos toleráveis. O racismo estru-
tural está na raiz de nossa sociedade e até 
recentemente foi tratado como superado 
por uma certa cordialidade na convivên-
cia, mas hoje é cada vez mais desvelado 
e confrontado. Os movimentos neonazis-
tas ou de supremacia de determinados 
grupos tiveram muitas faces e boa parte 
do tempo ficaram ocultos, mas agora são 
cada vez mais evidentes e tratados como 
uma ameaça. E, por fim, as necropolíticas, 
como tudo o que já apontamos, também 
sempre estiveram aí, ocultas e/ou disfarça-
das, mas agora vêm à tona, desvelando o 
horror para muitos, mas tratadas com uma 
certa naturalidade por tantos outros. 

A história de nosso país, como a do mun-
do, sempre alternou ganhos civilizatórios 
com retrocessos e barbáries. Vivemos isso 
inúmeras vezes no passado e estamos vi-
vendo agora, de novo. 
A história pode nos ensinar, entre tantas 
outras coisas, que estamos diante de mais 
um fim. O fim do mundo como conhe-
cemos. É nosso o desafio de permanecer 
nesse mundo em transformação intensa e 
veloz e ao mesmo tempo carregar as se-
mentes do novo sem abrir mão dos prin-
cípios e valores que nos propiciam viver 
com respeito profundo aos outros e ao 
ambiente em que vivemos.

A nossa Sociedade completa este ano 
60 anos de fundação. Atravessou e foi 
marcada pelos movimentos históricos 
de nosso país. Como você vê o papel das 
instituições em geral e, em particular, de 
uma instituição de Psicanálise no con-
texto político atual?
Instituições sempre nascem como algo 
novo e tornam-se, ao longo do tempo, 
guardiãs e porta-vozes de certas tradições, 
ritos, princípios e valores. Acho que, sem 
abrir mão dos princípios e valores huma-
nistas e civilizatórios que estão na raiz da 
Psicanálise, a Sociedade  Psicanalítica tem 
um papel importantíssimo em resguardar 
a memória de defesa e luta pelos mes-
mos, inclusive durante os períodos mais 
obscuros, no Brasil e em outros países. Si-
multaneamente, o desafio de se renovar e 
abrir estradas necessárias para que novos 
pensamentos, ideias e ações tragam novas 
possibilidades de lidar com os imensos 
desafios que estão colocados no cenário 
que temos diante de nós. 

// Sandra Gonzaga e Silva
sagon@globo.com

// Tiago Mussi
tiagofrancoh@gmail.com

“A história pode nos ensinar, entre tantas outras coisas, que 

estamos diante de mais um fim. O fim do mundo como 

conhecemos. É nosso o desafio de permanecer nesse 

mundo em transformação intensa e veloz e ao mesmo 

tempo carregar as sementes do novo sem abrir mão dos 

princípios e valores que nos propiciam viver com respeito 

profundo aos outros e ao ambiente em que vivemos.".     Carlos Machado de Freitas

    Angelus Novus. Paul klee, 1920
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morais e culturais do Ocidente jamais, entre-
tanto, abandonou suas raízes de pesquisador 
formado nas escolas de Brücke, Meynert, He-
mholtz e outras. Das investigações neuropato-
lógicas enveredou pelas explorações da alma 
humana revolucionando o entendimento do 
mundo infantil, dos fenômenos oníricos e da 
sexualidade em geral. Redefiniu a patogenia 
das enfermidades mentais, a conceituação vi-
gente de Inconsciente e as noções de religião, 
civilização e cultura, problematizando, assim, a 
ética e a moral dos seus semelhantes e as pró-
prias concepções do que são a mente, a vida e 
a morte.

Sergio Costa de Almeida

Bion, os jovens, o futuro
Nascimento, dependência, formação de pares 
e guerra – estas, as situações básicas às quais 
correspondem os impulsos emocionais bá-
sicos.. O sumário (da condição humana) visa 
a servir como um lembrete de que a própria 
situação analítica, e então a própria ocupação 
ou tarefa psicanalítica, está sujeita a estimular 
sentimentos básicos e primitivos no analista 
e no analisando. Portanto, caso a técnica que 
proponho para garantir a apreciação vívida 
dos fatos emocionais seja tão confiável quan-
to penso ser, essas características fundamen-
tais – amor, ódio, terror – ficam tão aguçadas 
a ponto de o par participante poder senti-las 
como quase insuportáveis. É o preço que se 
paga por transformar uma atividade sobre psi-
canálise em uma atividade que é psicanálise” 
(Bion, "Atenção e Interpretação", cap. VI).
A Psicanálise nasce com o século XX, assim 
como a vida e a obra de Bion se confundem 
com o século passado e suas vicissitudes. A 
belle époque, a India (última joia da coroa in-
glesa), a Grande Guerra, horror e heroísmo, 
Oxford, Kant, Rickman, o amor, a II Guerra 
Mundial, a crueldade da perda, Melanie Klein, 
os grupos, a loucura, o êxito, a Califórnia, o 
Brasil. É uma psicanálise que nasce e se nutre 
da árvore da vida, como em Klein, Winnicott, 
Lacan, Kohut, Green. O establishment psicana-
lítico – guardião do saber institucionalizado – 
o desaconselhou para alunos iniciantes e para 

todos em sua obra póstuma "Memória do Fu-
turo". Em ambos os casos o establishment en-
controu na SBPRJ uma decisiva resistência. No 
primeiro, por Rosa Beatriz Pontes de Miranda 
e, no segundo, por Jayme Salomão que publi-
cou pela Imago a Trilogia.  A vida transgrediu 
a norma e está Bion no Panteão dos clássicos. 
Esperamos que não mumificado.
                       Fernanda Marinho  e Ney Marinho

Kohut
Na SBPRJ as ideias de Heinz Kohut (1913-1981) 
foram trazidas por Inaura Carneiro Leão e Pau-
lo Roberto Sauberman. Inaura voltou dos Es-
tados Unidos entusiasmada com a Psicologia 
Psicanalítica do Self: organizou cursos, grupos 
de estudos, e trouxe psicanalistas ligados às 
ideias de Kohut, mesmo que Robert Stolorow 
(*1942) já estivesse focado nas teorias da Inter-
subjetividade que, de alguma forma, haviam 
tido proximidade inicial com a Psicologia do 
Self. Carlos Doin e Henrique Honigsztejn, entre 
outros, foram receptivos às teorias kohutianas. 
Sauberman e Leticia Neves prosseguiram mais 
interessados nas ideias da Intersubjetividade.
Após a curiosidade inicial que redundou na 
tradução de livros de Kohut, atualmente esgo-
tados, suas ideias pertencem, como diz Roudi-
nesco, ao freudismo; mas são mais questiona-
doras e menos submissas ao cânone freudiano. 
Talvez por isso, o que Inaura considerou como 
um “quarto paradigma” na história da Psicanáli-
se (após uma “Psicologia do Id” no Freud inicial, 
sua Psicologia do Ego com desenvolvimentos 
posteriores, e as Teorias de Relações Objetais), 
Kohut ainda desperte resistências, menos va-
lorizado no mainstream psicanalítico, apesar 
da importância dada a pacientes narcísicos – 
que ocupam nossos consultórios, bem mais 
do que “neuróticos clássicos” de Freud.                                        
                                            Luiz Fernando Gallego

Melanie Klein
O estudo da obra de Melanie Klein não é ape-
nas importante, é indispensável para a for-
mação psicanalítica. Fundamentando-se na 
prática clínica, Klein foi original ao conceituar 
o desenvolvimento psíquico através das nu-

Estamos comemorando 60 anos e longe vai 
o tempo em que na SBPRJ havia uma certa 
dificuldade no diálogo entre diferentes cor-
rentes teóricas. Havia mesmo a formação de 
pequenos grupos fechados, pequenos feudos, 
que acreditavam que só ali e apenas entre eles  
se exercitaria a Psicanálise mais pura. Temos 
descoberto ao longo de tantos anos que as 
teorias são muitas e não precisam se sobrepor, 
podem complementar-se. Diferentes paradig-
mas vão determinar diferentes construções 
teórico-clínicas. Segundo Joseph Sandler, usa-
mos sempre uma teoria pública, a que apren-
demos em nossas análises pessoais, nossas su-
pervisões, nossos seminários teórico-clínicos 
mas todos de certa forma trabalhamos com 
uma teoria particular, uma teoria que vamos 
escrevendo ao longo de uma vida clínica. Com 
cada paciente de certa maneira uma nova teo-
ria está sendo construída e, neste  caso, quan-
to maior o nosso leque de teorias disponível, 
mais fácil será ajudar aquele sujeito único, na-
quele momento específico. O tema deste nos-
so IA é a pluralidade e a diversidade na SBPRJ. 
Entre as muitas teorias que estudamos, aqui 
vai um gostinho de apenas algumas delas.          
                          // Margaret Waddington Binder 

Em nome do pai
Seis de maio de 1856, em Pribor, Morávia, 
nasce Sigmund Freud, primogênito do ter-
ceiro casamento de Jacob Freud, tecelão que 
emigra para Viena por dificuldades econômi-
cas. Nesta capital o menino de 3 anos cresce, 
transforma-se em estudante aplicado e gra-
dua-se em Medicina em 1881. O jovem que 
aos 21 anos havia descoberto o enigma do 
sexo das enguias, e posteriormente estudara a 
medula do petromyzon, dá origem ao Docent 
em neuropatologia da Universidade de Viena, 
nomeado em 1885, ano da publicação do seu 
estudo sobre a cocaína. Em 1891 vêm a lume 
duas afamadas obras: o exame sobre as para-
lisias cerebrais das crianças, em coautoria com 
Oscar Rie, e o estudo crítico sobre as afasias, de 
sua lavra. O zoólogo transformou-se no neu-
rologista que cria a psicanálise. Inventor de 
um novo homem, rompedor de sintaxes 

Pluralidade e 
diversidade teórica

ances nas relações objetais. Tal originalidade 
se estendeu ao relacionar as dificuldades nas 
primeiras interações mãe-bebê com a etiolo-
gia das doenças psicóticas do adulto.  Num 
lampejo genial, Melanie Klein criou a play te-
chnique, permitindo o acesso ao inconsciente 
infantil através do elemento natural do brin-
car.  Conceitos como os de posições esqui-
zoparanoide e depressiva, objetos internos, 
fantasia inconsciente, identificação projetiva, 
reparação, para citar apenas alguns, alargam 
as perspectivas para a clínica, sobretudo para 
os pacientes mais graves. A marca registrada 
da obra de Klein e de seus seguidores tem sido 
a busca de aprimoramento através da clínica. 
Hoje, os conceitos de equação simbólica nar-
cisismo destrutivo, organizações patológicas e 
refúgios psíquicos são ferramentas essenciais 
na prática. Estar em relação a alguém, esta é a 
leitura psicanalítica kleiniana. A situação total 
da transferência é sua expressão maior, tra-
duzindo no aqui e agora da sessão a história 
pessoal de cada paciente e conduzindo a me-
lhores soluções para os conflitos psíquicos.      

Maria Inês Escosteguy e          
                                                   Valeria Clark

Jacques Lacan
Jacques Lacan (1901-1981), para além de ter 
sido um importante teórico da psicanálise, foi 
um dos mais influentes pensadores do século 
XX. Ainda jovem, projetou-se internacional-
mente ao propor a formação do eu, por iden-
tificação, descrevendo o estádio do espelho e, 
desde então, jamais interrompeu sua produ-
ção teórica. Sua contribuição seminal foi a re-
leitura do texto freudiano, problematizando-o 
a partir da filosofia, da linguística e da antropo-
logia. A partir dela, sucederam-se a revaloriza-
ção do Inconsciente e do Isso, em detrimento 
do eu; a revisão do conceito de significante, 
que levou à concepção do Inconsciente es-
truturado como linguagem; o conceito de 
Nome-do-Pai; e uma nova tópica constituída 
por três registros: Real, Simbólico e Imaginário. 
Conquistou, entretanto, inúmeros desafetos 
no meio psicanalítico, provocando dois cismas 
dentro da IPA. O primeiro, em 1953, quando 
fundou a Sociedade Francesa de Psicanálise, 
e o segundo, em 1963, em virtude da não 
aceitação de suas inovações teóricas e técni-
cas pelo comitê executivo. Seus seminários 
(1953-1979) foram assistidos e sua obra lida e 
comentada por inúmeros intelectuais, dentre 
os quais, Louis Althusser, Michel Foucault e 
Gilles Deleuze.

Aida Ungier

Ferenczi
No momento da comemoração dos 60 anos 
da SBPRJ, instituição que sempre se pautou 
pela pluralidade teórica na formação de seus 
membros, soma-se ao nosso sentimento de 
orgulho a satisfação de ver incorporado recen-
temente à grade curricular do nosso Instituto 
de formação o estudo de um autor que nos 
é muito caro: Sandor Ferenczi. Não por acaso 
um dos últimos autores adotados pela Socie-
dade, o “enfant terrible” sempre custou a ser 
assimilado. Sua ousadia e liberdade de pen-
samento causaram não poucas turbulências 
para o establishment psicanalítico. Autor de 
um pensamento original, desbravou no início 
do século passado temas de uma atualidade 
impressionante, sendo por isso considerado 
leitura indispensável para a psicanálise con-
temporânea. Pioneiro no estudo da contra-
transferência, trouxe inúmeras reflexões sobre 
a posição do analista, a psicossomática, a im-
portância da regressão no processo analítico, 
além de formular uma teoria bastante original 
sobre o trauma.
A leitura de seu "Diário Clínico" é impactante, 
o contato com sua sinceridade e seu compro-
misso radical com os pacientes nos brindam 
com uma experiência extremamente viva e 
profunda. Por essa razão e por muitas outras, 
congratulamo-nos com os colegas da nossa 
querida Sociedade nessa data festiva.                          
                              Jane Kezem e Wania Peçanha

Winnicott na Brasileira
O interesse por Winnicott esteve presente na 
SBPRJ desde sua fundação. Foi trazido por 
nossos fundadores que, formados em Londres, 
conviveram com Winnicott e suas ideias, espe-
cialmente os analistas de crianças. Paulatina-
mente, surgiram os pioneiros grupos de estu-
dos de releitura de sua obra, que se mantêm 
até hoje – no espírito pluralista da instituição 
¬ dando nova dimensão a seu pensamento, 
com abordagem ampliada para uma psicaná-
lise que lida cada vez mais com as patologias 
dos déficits e das carências de processos sim-
bólicos.
Homenagem saudosa: Julio de Mello, nosso 
carro chefe, Inaura Carneiro Leão, parceira com 
a América Latina. Parabéns Anna Melgaço pela 
atual liderança e Regina Murat pela abertura à 
Universidade.
                                       Anna-Maria Bittencourt

"Tudo começa em casa"
O livro de Winnicott "Tudo começa em casa" 
me inspirou. A SBPRJ é a minha casa psicanalí-

tica. Portas que se abriram para me proporcio-
nar conhecer Julio de Mello e Anna-Maria Bit-
tencourt e, através deles, Winnicott. Até hoje 
me dedico a estudar e difundir suas ideias. 
Autor de produção vasta e fértil, pediatra e 
psicanalista, e considerado um dos nomes da 
Psicanálise mais estudados mundo afora. O 
que falar sobre ele que ainda não tenha sido 
dito, inclusive por mim? Somente obrigada 
Winnicott por ter tido a coragem de existir, 
sobreviver e permitir que seus conhecimentos 
se espalhassem pelo mundo.

Anna Lucia Melgaço

Pierre Marty
Já se passaram mais de 60 anos desde que 
foi constituída no interior da Sociedade de 
Psicanálise de Paris, em torno de Pierre Marty, 
Michel de M'Uzan e Christian David, essa cor-
rente de pensamento psicanalítico denomi-
nada Escola de Psicossomática de Paris. Após 
a ruptura epistemológica efetuada por esse 
pequeno grupo, o interesse dos psicanalistas 
pela psicossomática tornou-se indissociável 
de uma busca pela compreensão do funcio-
namento mental de um modo muito mais 
amplo. Textos de referência dos anos 60: "O 
pensamento operatório", de Pierre Marty e 
Michel de M’Uzan, em 1962; "Aspectos fun-
cionais da vida onírica", M.Fain e C.David, 1963; 
"A investigação psicossomática", P.Marty, M.de 
M’Uzan e C.David, 1963; "Perspectiva psicosso-
mática sobre a função das fantasias", M.Fain e 
P. Marty 1964; e as duas obras nas quais Pierre 
Marty apresentou o essencial da teoria que 
ele elaborou: "Os movimentos individuais de 
vida e morte", 1975; e "A Ordem Psicossomá-
tica", 1980. Em 2003 foi criado o IPSO-RIO, em 
presença de Claude Smadja (responsável pelo 
IPSO PARIS) quando da realização de um coló-
quio RIO-PARIS. Atualmente somos três mem-
bros da Sociedade Brasileira de Psicanálise 
do Rio de Janeiro responsáveis pelo mesmo: 
Sonia Bromberger, Margaret Binder e Admar 
Horn, coordenador.

Admar Horn
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VAI ACONTECER

Sessenta anos
Nesse início do século XXI, muitos 
analistas (me incluo nesse plural) 
atendem pacientes ao longo do mun-
do utilizando dispositivos eletrônicos 
disponíveis, e penso que não devemos 
resistir às mudanças dos nossos tem-
pos, pois comungo das palavras de 
Roudinesco, e devemos construir nos-
sa época enquanto somos construídos 
por ela, desde que estejamos sempre 
utilizando nossos instrumentos psi-
canalíticos  para a reflexão profunda 
e sempre inovadora, pois felizmente 
somos, e sempre seremos, chamados 
para o novo.
Nesse instante me vem uma imagem. 
Meu neto, daqui a 60 anos, lendo este 
texto e se perguntando: “Como assim? 
Minha avó está falando sobre telefo-
ne com fio? Está falando de celular?!".
Espero que ele entenda que essa é 
justamente a beleza da evolução da 
humanidade, sempre em movimento. 
Acredito que a solidez da Psicanálise e 
dos psicanalistas da Brasileira garanti-
rá os próximos vários 60 anos trazendo 
novos ciclos de mudanças e reflexões.

//  Simone Grinapel Prais
sgprais@terra.com.br

COLUNA DO INSTITUTO

Honrada com o convite para escre-
ver sobre o aniversário de 60 anos da                  
SBPRJ, sobre a Psicanálise e os próxi-
mos 60 anos, agradeço a oportunida-
de para pensar sobre o tempo, sobre 
o nosso passado, o nosso presente e 
a evolução.
Ingressei na nossa querida Brasilei-
ra quando ela era uma jovem de 27 
anos e hoje ela é uma jovem senhora 
de 60 anos. Nosso, igualmente queri-
do, Freud havia falecido há apenas 10 
anos à época da criação da SBPRJ.
Elizabeth Roudinesco, no seu livro 
“Sigmund Freud na sua época e em 
nosso tempo”, refere o pai da Psicanáli-
se “construindo sua época enquanto 
era construído por ela” .  Ela detalha o 
cenário do final do século XIX e início 
do século XX, berço do pensamen-
to psicanalítico: Complexo edipiano, 
teoria sobre complexo de castração, 
histeria e neurastenia, teorias da sexu-
alidade infantil, perversão, nascimento 
de uma extensa obra de XXIV volumes.
Seus estudiosos contribuíram desde 
então dando continuidade à constru-
ção da teoria e técnica da Psicanálise.
Nesse ano corrente, século XXI, o 
tema do Congresso de Psicanalistas 
da Língua Francesa “A Bissexualidade 

Psíquica” e o tema do Congresso da 
IPA “O Feminino” puderam apresentar 
a riqueza da evolução sobre uma das 
teorias mestras freudianas, qual seja, a 
teoria da sexualidade.
Desejo acrescentar nessa presen-
te reflexão o impacto das mudanças 
dos nossos tempos em nosso valioso 
tecido analítico: o setting, e para tal, 
pinçarei três elementos. O tempo, o 
espaço, e o encontro.
O primeiro e o segundo elementos al-
teram o terceiro elemento, justamente 
o encontro do analista e seu analisan-
do. 
Parece que o tempo acelerou e a dis-
tância física encurtou, nos dando a im-
pressão de que a lei da física foi altera-
da e um corpo passou a poder ocupar 
dois lugares ao mesmo tempo.
Recorrerei a uma lembrança ocorrida 
há quase 60 anos, em que meu avô me 
disse: “Minha neta, um dia as pesso-
as vão se falar e se ver pelo telefone.” 
Olhando para aquele telefone com fio 
dos anos 60, retruquei: “Impossível. 
Como vão se encontrar?”. Com a evolu-
ção tecnológica constatamos que meu 
avô tinha razão, porém, sob um aspec-
to, eu mantenho a minha indagação: 
“Qual a qualidade desse encontro?”.

Sobre a Psicanálise e os 
próximos 60 anos

ESPAÇO DOS MEMBROS PROVISÓRIOS

Neste ano de 2019, a Sociedade Brasileira 
de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) 
comemora seus 60 anos. À medida que 
esse tempo se tornou passado, num eter-
no retorno, projetam-se no futuro mais 
60 que estão por vir. Embora pensemos 
a pedra fundamental da Psicanálise – o 
inconsciente freudiano – como atem-
poral, o movimento psicanalítico é um 
processo situado na história, sendo tan-
to efeito como causa, tanto fruto como 
proveniência, da cultura moderna e do 
que se passa contemporaneamente. A 
Psicanálise não é avessa ao tempo, mes-
mo que se considere que o conceito de 
inconsciente o seja.
Nietzsche falava da vida como um pro-
cesso em que a repetição, o retorno ou 
o mesmo se definem pela expansão da 
diferença, pelo devir: “Pela história [...] 
implantamos um novo hábito, um novo 
instinto, uma nova natureza, de sorte 
que a primeira natureza resseca e cai” 
(NIETZSCHE apud ASSOUN, 1980, p. 100). 
Se o tempo é o tecido de nossas vidas, o 
devir é o tecido do tempo. Nesse senti-
do, embora exista na vida uma compul-
são ao retorno, o que é retornado não 

é o mesmo, mas a diferença. Penso que 
esta parábola de Nietzsche, que fala da 
natureza da vida como um eterno casulo 
de borboleta, deve igualmente ser válida 
à natureza da Psicanálise. Esta, sob os ho-
rizontes que aqui desenvolvo, deve afir-
mar esse eterno vir-a-ser caso se deseje 
viva. 
Desse modo, e com essas referências, 
quero dizer, principalmente, que a marca 
fundamental da vida e do tempo é o aca-
so, e que a formação psicanalítica deve 
também ser viva. É o acaso que faz com 
que as coincidências falem tanto de nós 
em nossa vida cotidiana. Uma das que 
penso merecer destaque é a de que a ce-
lebração dos 60 anos da SBPRJ coincide 
com o aniversário de 100 anos da publi-
cação de um texto de Freud relativamen-
te discreto, e cujas perspectivas infeliz-
mente pouco foram alcançadas até hoje 
no Brasil. No texto "Caminhos da Terapia 
Psicanalítica" (1919), Freud nos escreve 
sobre a importância de a Psicanálise se 
introduzir no campo da saúde pública, 
considerando a oferta de tratamento 
psicanalítico inclusive de forma gratuita 
a fim de atingir camadas da população 

que de outra maneira estariam relegadas 
à doença mental. Considera, portanto, 
que, provavelmente, “na aplicação em 
massa de nossa terapia sejamos obriga-
dos a fundir o ouro puro da análise com o 
cobre da sugestão direta” (p. 292).  
Desejo afirmar, todavia, que a vida não 
segue os mesmos princípios dos metais. 
Suas ligações não são como as do cobre 
com o ouro, que aumentam para este 
o risco de se enferrujar e perder, assim, 
suas propriedades mais fundamentais. A 
natureza da vida é justamente a referên-
cia a essas ferrugens para que possa se 
transformar e, no máximo, pretender ser 
a mesma. Em outras palavras, a transfor-
mação, e por isso a relação com a dife-
rença ou com aquilo que supostamente 
enferruja, é condição sine qua non para 
a conservação de qualquer processo que 
se pretenda vivo. Esta vida, a qual man-
tém uma dependência recíproca entre 
repetição e diferença, é o que penso para 
a Formação em Psicanálise nos próximos 
60 anos.

// Eduardo Zaidhaft
eduardozaidhaft@gmail.com
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NA SBPRJ

Começamos realmente o ano com o lança-
mento da nossa revista Trieb, assim como 
fizemos também lançamento da Calibán, 
revista da FEPAL, bem mais adiante. Segui-
ram-se reuniões científicas com vários con-
vidados de fora da Sociedade, assim como 
colegas queridos de dentro. No campo 
internacional, contamos com Hilda Botero, 
Régine Prat, Laura Verísssimo de Posadas, 
Guillermo Montero e Luis Martín Cabré. 
Além disso tivemos nossas tradicionais 
sessões clínicas com composições que fre-
quentemente incluíam comentadores de 
outras instituições.
Em meio a essas apresentações, tivemos 
uma jornada sobre Suicídio, uma “Trilha dos 
Congressos” com reprise de vários trabalhos 
de membros da nossa Sociedade, fizemos 
uma parceria com a UFRJ para falar de Psi-
canálise e Envelhecimento, além de um 
Pré-Encontro de Winnicott, um Simpósio 
de Psicanálise e Psicossomática e o primei-
ro Encontro FEPAL de Psicanálise e Cinema 
da América Latina. Ufa! Aos muitos e muitos 
colegas que contribuíram para a progra-
mação com seus trabalhos e comentários, 
nosso reconhecimento de que nada seria 
possível sem essas generosas participações!  
No momento desta redação, aguardamos 

a comemoração acerca da nossa história 
e nosso evento científico, ambos relativos 
aos nossos 60 anos, respectivamente em 
novembro e dezembro. Uma roda de con-
versa sobre a história da SBPRJ, coordenada 
por Cristiane Blaha, juntará os veteranos 
Aloysio d’Abreu, Henrique Honigzstejn, Pau-
lo Marchon e Roberto Bittencourt Martins. 
Na véspera acontece um debate com Luiz 
Fernando Gallego e Ney Marinho sobre o 
relacionamento de Freud com Marie Bona-
parte. 
Para congregar não apenas nossos mem-
bros como também todos os interessados 
em nossos eventos, convidamos Virgínia 
Ungar, presidente da IPA, Júlio Moreno, 
psicanalista argentino especialista em ado-
lescentes, e Celso Gutfreind, psicanalista da 
SBPdePA e autor do livro “A arte de tratar, 
por uma psicanálise estética”, para uma jor-
nada que terá como finalidade apresentar 
um pouco da nossa diversidade mantida 
por uma maturidade psicanalítica possível. 
Nela contamos ainda com nossa fina prata 
da casa: Aída Ungier, Ana Sabrosa, Bernard 
Miodownik, Fernanda Marinho, José Renato 
Avzaradel, Karla Loyo, Liana Albernaz, Luiz 
Fernando Gallego, Maria de Fátima Amin, 
Maria Noel Brena Sertã, Maria Teresa Naylor 
Rocha, Miguel Calmon, Oscar Carrera, Ruth 
Lerner Froimtchuk e Sonia Eva Tucherman. 
Que banquete para nossos ouvidos e almas, 
que saborearão aquilo que a nossa institui-
ção cuidadosamente decantou ao longo de 
tantos anos! Viva nossos 60 anos! Que eles 
se renovem sempre através dos nossos alu-
nos e membros num espírito de integração 
de tradição e inovação!
Nossa gratidão inicia-se com os fundadores 
e vai atravessando seis décadas de dedica-
ção, seriedade, estudo e entusiasmo por 
parte de nosso corpo societário. 
Vamos celebrar!!!

//  Monica Aguiar
monaguiar27@gmail.com

Em torno dos idos de março, iniciamos o 
ano científico da SBPRJ de 2019, já saben-
do que em dezembro iríamos comemorar 
os seus 60 anos de aniversário. Com a pers-
pectiva deste fim do ano e reservando para 
este evento nossos trunfos de intercâmbio 
da IPA e da FEPAL, nos perguntamos o que 
seria possível organizar para suprir o anseio 
dos membros de uma boa programação, 
promovedora de discussão e estímulo à 
profissão e à vida em geral. Na nossa profis-
são, o que nos acrescenta soma-se também 
às nossas vidas em várias dimensões.

Nosso Jubileu de 
60 anos

Bastidores do filme 
“Freud, além da alma” em 1959

Ao comemoramos os 60 anos da SBPRJ, 
cabe lembrar uma coincidência “psicana-
lítica”: no ano de nossa fundação, 1959, 
Jean-Paul Sartre entregou ao diretor de 
cinema John Huston o roteiro cinemato-
gráfico sobre Freud e o início da Psicaná-
lise que o cineasta havia encomendado 
ao filósofo. Com 500 páginas, renderia 
um filme com cinco horas de duração, 
incompatível com as exigências comer-
ciais de Hollywood. Encontraram-se na 
casa de Huston, na Irlanda, para tentar 
um resumo, mas não se entenderam. De 
lá, Sartre escreveu uma carta para Simo-
ne de Beauvoir na qual dizia: “Huston é 
incapaz de manter uma conversação, 
foge do pensamento porque pensar o 
entristece; e ao falar do ‘seu inconscien-
te’, diz: ‘no meu, não há nada’. Aqui, só há 
fuga de ideias, mas não ache que esteja-
mos no inferno: é mais exatamente um 
grande cemitério”.
Por seu lado, Huston deixou suas impres-
sões sobre Sartre em sua autobiografia: 
“Ele é incapaz de escutar o que se lhe 
diz. É impossível interrompê-lo: fala sem 
parar para respirar enquanto toma notas 
do que ele mesmo está falando. Para ele, 
o corpo não existe, só o mundo intelec-
tual importa. Usa o mesmo terno cinza 
– ou todos os seus são da mesma cor”. 
Se Huston dizia que não tinha “nada no 
inconsciente”, Sartre vai escrever em sua 
autobiografia, “As Palavras”, que não tem 
superego (!!!)
A tentativa de reescrever o roteiro para 
um tempo razoável de projeção em sa-
las comerciais de cinema não deu certo: 
quanto mais trabalhava, mais Sartre am-
pliava a história que queria contar... E a 
segunda versão do roteiro, que acabou 
incompleta, já daria um filme de oito ho-
ras! Huston recorreu a roteiristas com os 
quais já havia trabalhado antes e Sartre 
mandou retirar seu nome dos créditos, 
passando a dizer que só escreveu o ro-
teiro para ganhar 25.000 dólares – o que 

não encaixa com a acurada pesquisa que 
fez para escrever sobre um autor com 
quem tinha divergências: ele não podia 
aceitar a existência de um Ics, pois isto 
fragilizava suas ideias sobre a respon-
sabilidade de escolhermos nossos atos 
com plena liberdade consciente.
Antes de se desentenderem, entretanto, 
concordavam em um ponto: Sartre havia 
sugerido Marilyn Monroe para o papel 
de uma paciente histérica que resumiria 
os casos publicados por Freud – e Hus-
ton convidou a atriz que queria estar em 
filmes dramáticos. Mas ela estivera em 
Londres em 1956 para rodar um filme e 
havia tido consultas com Anna Freud que 
não queria ouvir falar em um filme sobre 
seu pai. Através da analista de Marilyn em 
Nova York, Marianne Kris (filha de Oscar 
Rie que fora médico da família de Freud 
e até aparece como Otto no “sonho de 
Irma”), fez Marilyn saber que era contra 
o filme e ela desistiu de aceitar o papel. 
A “Liga de Decência” (católica), que tinha 
poder de desestimular os estúdios de 

filmarem alguns roteiros “fortes”, achava 
que o filme diria “façam sexo para não 
ficarem neuróticos” e Huston teve que 
dissuadi-los. Além de Anna Freud ter 
tentado bloquear o filme, houve muitos 
problemas durante as filmagens com os 
atores Montgomery Clift (que fez, bri-
lhantemente, um Freud neurastênico) e 
Susannah York (que ficou com o papel 
de Marilyn). O estúdio exigiu cortes para 
reduzir o tempo de projeção. E Huston 
enfrentou tudo isso, mantendo a obsti-
nação de fazer um filme tão longamente 
planejado e investido de expectativas 
que nem sempre se cumpriram plena-
mente, apesar do resultado final bastan-
te digno ao ser lançado em 1962 – graças 
ao que ficou do roteiro de Sartre que, na 
versão completa, lançado em livro por 
Pontalis em 1984, é admirável!

//  Luiz Fernando Gallego
luizgallego@gmail.com

PSICANÁLISE & CINEMA

   Cena do filme  "Freud, além da alma".

"Viva nossos 60 
anos! Que eles se 
renovem sempre 
através dos nossos 
alunos e membros 
num espírito de 
integração de 
tradição e inovação!".
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desde momentos dolorosos, como 
grandes acontecimentos importantes 
em nossas vidas: casamentos, nasci-
mentos dos fi lhos, perdas de familia-
res e membros queridos, separações 
etc.) .  
E como é trabalhar em uma institui-
ção que a cada dois anos elege um 
grupo diferente? 
É muito plural (r isos). Porque a cada 
dois anos criamos, ansiosamente, ex-
pectativas de como será o novo Con-
selho Diretor e logo nos tornamos 
“cheios de esses” para podermos tra-
balhar com o novo grupo que chega. 
Expectativas e ansiedades de lado, 
tudo vai se encaixando para darmos o 
melhor de nós e assim continuarmos 
a nossa empreitada, por trás dos bas-
tidores, e para nos tornarmos, com o 
nosso trabalho, a parte que acrescen-

ta e contribui para o desenvolvimen-
to e o objetivo a que a “nossa querida 
Sociedade” se propõe.
Ficamos felizes ao vermos um aluno 
ingressar para a Formação e vibramos 
com o seu término. Um membro As-
sociado qualificar-se a Efetivo e um 
membro Efetivo credenciar-se a fun-
ções específicas do Instituto. Mem-
bros serem premiados e difundirem, 
com enorme empenho, a sua tão esti-
mada Psicanálise. Tudo isto nos causa 
um certo contentamento. 
E assim, seguimos pluralmente.. .
Aos membros e alunos da SBPRJ, com 
afeto, a nossa admiração e os nossos 
agradecimentos.

// Celyne Maués 
e equipe da Secretaria

sbprj@sbprj.org.br

TAMBÉM FAZENDO PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

Somos “plural”,  somamos 7. Acrescen-
tando a estes sete mais de 19 anos de 
convivência, com exceção da recém- 
chegada colaboradora Mirian (há um 
ano).
Com muito orgulho e admiração tra-
balhamos aqui na Brasileira .  Nesta 
casa tão íntima e ao mesmo tempo 
misteriosa, com a sua proposta di-
nâmica de estudar, acolher, tratar e 
melhorar a “natureza e condição hu-
manas”. 
E sobre acolhimento entendemos 
bem, pois ao longo desses anos em 
que estamos aqui recebemos tanto 
carinho e compreensão que a palavra 
gratidão não suportaria o seu signi-
ficado. 
Trabalhar por muito tempo na SBPRJ 
significa também podermos compar-
tilhar as nossas vivências pessoais – 

"E assim, seguimos 
pluralmente..."

A PALAVRA DA PRESIDENTE

"Que possamos
comemorar
nossos 60 com
muito entusiasmo
e orgulho por
pertencermos
à Sociedade
Brasileira de
Psicanálise do
Rio de Janeiro."

Da esq. para a dir.:
Daniel Loureiro 
Regina Lúcia Alves
Eliana Maria Lobo (Suzy)
Vina Lira
Celyne Maués
Mirian dos Santos
Andre Fernandes
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De história 
somos feitos...

Neste ano a Sociedade Brasileira de 
Psicanálise do Rio de Janeiro completa 60 
anos de sua fundação.
Em 28 de julho de 1959, o Grupo de Es-
tudos do Rio de Janeiro foi reconhecido 
como Sociedade componente da IPA no 
business meeting do XXI Congresso da As-
sociação Psicanalítica Internacional, reali-
zado em Copenhague. 
Na Assembleia Geral Ordinária, de 9 de 
dezembro deste mesmo ano, foram apro-
vados os Estatutos da Sociedade Civil que 
somos. Nossa gratidão aos fundadores que 
trilharam um longo e dedicado caminho 
e a todos os nossos colegas psicanalistas 
que os sucederam, honrando e prezando 
pela transmissão da Psicanálise. 
Sentindo a emoção desta história, a 
nossa Brasileira, como tão afetivamente 
chamamos a SBPRJ, publica neste ano um 
número especial da revista TRIEB – Re-
tratos, o nosso jornal Intervalo Analítico, 
que comemora 20 anos de sua criação, 
traz uma edição comemorativa pelos 60 

anos de nossa fundação e dois eventos 
científicos serão realizados abordando a 
nossa história, bem como a pluralidade e 
a diversidade de um pensar criativo, sem 
diluir diferenças.
Há alguns anos, a Brasileira comprou o di-
reito de uso da fonte cursiva de Freud, a 
caligrafia, a escrita de próprio punho tão 
inconfundível e que sela para nós uma 
marca, uma identidade indelével, singu-
lar, uma digital. A assinatura, como nos 
diz Pontalis, nos remete a um tempo da 
infância, no qual procurávamos febril-
mente uma assinatura, que ao testarmos 
uma após outra, em uma folha de papel, 
marcaríamos a nossa identidade, uma 
marca que seria exclusivamente nossa. 
Diante das leituras e releituras dos tex-
tos assinados por Freud talvez tenhamos                    
apenas uma certeza – a de que sua obra é 
composta por sucessivas camadas – e que 
não podemos ler um texto fora do con-
texto de todo o seu percurso, as camadas 
se superpõem, sem desprezar as anteces-

soras, e tramas de redes, que dão margem 
a novas interpretações, representações e 
conceitos, passam a ser construídas.
Deste mesmo modo, podemos pen-
sar que se constitui o pensamento 
psicanalítico em nossa Instituição. A pos-
sibilidade de cada um “sonhar” a história, 
fazendo uso de seu patrimônio vivencial, 
tomando os restos diurnos daqui e dacolá 
para que sonhemos nossa psicanálise, se 
faz presente. A história da qual somos 
feitos, com camadas que se superpõem, 
criando uma estética do sentir, resgatan-
do memórias, através de nossos próprios 
percursos e daqueles que nos perpassam, 
é a expressão viva de nossos vínculos com 
a nossa casa.
Como disse Alcyon Bahia, um de nossos 
fundadores: “Todos somos, em maior ou 
menor escala, autênticos fabricantes de 
lembranças”.                                                
                                                    //  Ana Sabrosa

presidente
anamsabrosa@gmail.com



DIVAGAR É PRECISO

Nietzsche 
filósofo, psicólogo, anticristo
Divagar, navegar, em amplos mares é um 
acréscimo à vida, mares por sua vez acresci-
dos pelos grandes criadores, como Nietzsche.  
Uso como meio de navegação o livro de Wal-
ter Kaufmann: “Nietzsche – Filósofo, Psicólogo, 
Anticristo”, que conduz quem nele mergulha 
a uma bela compreensão do filósofo pelo seu 
percurso criativo.
Vou destacando como estímulos alguns pon-
tos, algumas citações. Cito aqui Kaufmann: 
“A dicotomia de dois selfs, um self empírico 
e um “verdadeiro self” reaparece na avaliação 
feita por Nietzsche da natureza: natureza tem 
um propósito, porém o realiza de modo insu-
ficiente e requer nossa ajuda” (cap.V, item III).
O que busca a Natureza? Seguindo Kaufmann, 
mergulhando em Nietzsche, tornar-se uma 
outra e melhorada natureza, tornar-se cultura.  
A ajuda para que atinja seu propósito é dada, 
seguindo Nietzsche, pelo artista, pelo santo, 

pelo filósofo. A partir de uma citação de Goe-
the, em Kaufmann, encontro algo que resume 
toda a busca de Nietzsche e talvez da própria 
natureza: “A busca pela suprema reverência, a 
reverência por si mesmo” (citação de Wilhelm 
Meisters Wanderjahre, II, I).
O artista, o santo, o filósofo, se entendo           
Nietzsche, teriam a condição de serem donos 
de suas paixões, aqueles que vivem a boa vida, 
tendo reverência por si e assim se fazendo o 
bem, do qual surge fazer bem aos que lhe es-
tão próximos, com os quais vivem.
Certamente, em cada processo psicanalítico, 
o indivíduo que começa a ser banhado pelo 
amor experimenta esse amor circulando nele, 
dele se irradiando com seus efeitos.
O que possibilita a um ser a autorreverência? 
Surge-me de imediato Freud: O filho querido 
de uma mãe jovem estabelece em si uma 
autoconfiança que o torna um conquistador. 
A figura dessa mãe cria em seu filho não só a 
autoconfiança, mas a meu ver uma gratidão, 
expressa em seus feitos e obras, como que 
retornando à natureza as benesses maternas, 
e assim atendendo ao propósito da natureza 
tornar-se melhor, tornar-se cultura.
Há algo que tenho que acrescentar para tor-
nar mais claro o que imagino acontecer: no 
contato amoroso, mãe e bebê vivenciam 
como um sustento básico, o fluir de um ritmo, 
configurando o que chamo de núcleo rítmico. 
Esse núcleo introjetado é acessado em situa-
ções perturbadoras e o agora criador retorna 
o ritmo da relação inicial com seu meio de ex-
pressão: o pintor com pincel e tela, o escultor 
com seu cinzel e mármore, o escritor com o 
meio pelo qual preenche a folha em branco, 
e assim por diante.  Criando a obra, se recria e 
recria, grato, a mãe, agora natureza.
Recriar. Palavras de Goethe, a grande admira-
ção de Nietzsche: “Stirb und Werde” – morra 
e torne-se. Esse é um movimento constante 
na vida e na obra de Nietzsche. O super-ho-
mem concebido pelo filósofo implica que 
cada homem procure se ultrapassar movido 
pelas imagens nele marcadas pela cultura, e 
voltando a Freud, tendo em si a condição de 
conquistador: e aqui lembro de uma carta de 
Freud a Jung, em resposta às angústias deste 

diante das investidas de uma paciente toma-
da por uma violenta paixão pelo seu terapeu-
ta (Jung), na qual escreveu: "navegar é preciso, 
viver não é preciso”. Freud foi um exemplo 
do que Nietzsche concebeu ao falar do über-
mensch, mal traduzido como super-homem, 
quando seria como o fez Kaufmann: supra-
-homem, o homem em constante ultrapas-
sagem, e assim nos legando sua obra em ci-
ência, e ampliando os que com ele contatam.
Ainda Freud: numa das reuniões das quartas-
-feiras do grupo dos primeiros analistas em 
Viena, discutia-se a autobiografia de Nietzs-
che: EcceHomo. Opondo-se às opiniões dos 
que viam nessa obra indícios de desagrega-
ção mental de seu autor, Freud comentou 
que o estilo da obra revelava sanidade, tendo 
a forma da obra mantido o que o autor queria 
expressar com toda a clareza.
Coloco aqui, como final, uma citação de 
Nietzsche (em Kaufmann) que se acrescenta 
como um autorretrato ao expresso acima:
“Dar estilo a um caráter – uma grande e rara 
arte: ela é exercida por aqueles que percebem 
todas as forças e fraquezas de sua própria na-
tureza e então as ajusta mentalmente em um 
plano artístico até que tudo apareça como 
arte e razão...” (Aurora, 202).
A luta constante de Nietzsche por se ultra-
passar, por penetrar no mais profundo de sua 
mente tornou-o um dos referenciais a serem 
tomados para a natureza cumprir seu propó-
sito em tornar-se cultura.
Tornando-se cultura, a Natureza passa a ser 
encontrada pelo Homem, e o  encontra.
O ar tóxico dos impulsos descontrolados vai 
dando lugar a um ritmo que traz para vida a 
medida mais próxima que ela busca e, por 
que não, precisa?

Divagação pelo livro:
“Nietzsche Philosopher, Psychologist, Anti-
christ”, de Walter Kaufmann. Princeton: Univer-
sity Press, 1974.

// Henrique Honigsztejn
rosaceciliah@yahoo.com.br
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