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O infamiliar agente civilizatório

"O Movimento Negro – acrescento 
ainda os movimentos sociais indí-
genas, LGBTQIA+, de mulheres e 
de todos aqueles que são excluí-
dos e não reconhecidos –  agencia 
e marca limites em relação ao que 
o poder hegemônico não suporta."

Por  Wania Cidade
página 5

MATÉRIA DA CAPA

O estrangeiro e a solidariedade 
humana

"As marcas desta presença que nos 
precede e antecipa estão todas im-
pressas em nossos corpos, no que 
somos e no que não somos." 
(Miguel Calmon)

Meursault diante do absurdo

"Enfim, somos Meursault diante 
do Absurdo, da absoluta falta  de 
sentido do que estamos convoca-
dos a viver?" (Fátima Amin)

Por Miguel Calmon e 
Fátima Amin
páginas  3 e 4

FAZENDO PARTE DA 
PSICANÁLISE

Marion Minerbo

"Ao acolher o estrangeiro é im-
portante os dois lados estarem 
conscientes de que ninguém 
está fazendo um favor para 
ninguém."

Por Ruth Naidin
páginas 11 e 12

NA SBPRJ

Tatiana Salem Levy

"Eu jamais diria que ter nascido no 
exílio influenciou a minha opção 
pela escrita. Mas, uma vez traba-
lhando com a escrita, seria im-
possível não trazer a questão do 
exílio. Até porque o exílio faz parte 
dos temas centrais da Literatura 
desde que ela existe – a dor por 
uma terra distante, por um amor 
distante."

Por Tiago Mussi
páginas 8 e 9
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"Um ato de hospitalidade só pode ser poético." (Jacques Derrida)¹
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Vista Chinesa e, atualmente, reside em 
Portugal; um rico diálogo sobre pertenci-
mento, xenofobia, exílio, História e Litera-
tura. Em uma vertente semelhante, Marion 
Minerbo, psicanalista da SBPSP, conversa 
com nossa parceira Ruth Naidin, na coluna 
Fazendo Parte da Nossa História, contando-
-nos de sua experiência atual de cidadã do 
mundo.
Em Psicanálise & Cinema, Luiz Fernando 
Gallego comenta o filme O Reflexo do Mal 
que pode ser pensado como Unheimlich 
e conta a história de um garoto de 8 anos 
muito imaginativo, que acredita que a vizi-
nha tida como estrangeira é uma vampira.
Com delicadeza e apuro, Cristiane Blaha 
nos apresenta, na coluna Divagar é Preci-
so, o livro póstumo de Silvia Plath, Johnny 
panic e a bíblia de sonhos, e o descreve de 
maneira convidativa como “pertubador e 
encantador”. Uma boa oportunidade de 
conhecer ou reler a prosa dessa poeta e es-
critora, que nos deixou precocemente aos 
30 anos.
E, finalmente, mas não menos importante, 
damos as boas-vindas à nova turma de alu-
nos da formação psicanalítica da Brasileira.
Uma ótima leitura! 
__________________________________
¹Citado por Anne Dufourmantelle in 
Anne Dufourmantelle convida Jacques Derri-
da a falar da Hospitalidade. São Paulo, Ed. 
Escuta, 2003.

//  Sandra Gonzaga e Silva
sagon@globo.com

da Brasileira, que recebe dezessete pesso-
as que entrarão para a história da nossa 
Sociedade como sendo a turma que inau-
gura e legitima novos lugares de inserção”. 
Em seguida, Wania Cidade nos convoca 
a pensar e aprender com os saberes “das 
populações indígena e afrodiaspórica”, se 
quisermos fazer parte do necessário movi-
mento de desconstrução do pensamento 
colonial que silencia as vozes desses atores 
fundamentais na constituição da socieda-
de brasileira em suas expressões multirra-
ciais e pluriculturais. As palavras Libertação 
e Humanização são chamadas para traçar o 
paralelo entre a luta dos excluídos e o fazer 
psicanalítico, ambos carregando a marca 
da estranheza. Maria Noel Sertã, secretária 
do Instituto de Formação da SBPRJ, aborda 
a experiência do estrangeiro em primei-
ra pessoa, a criança que aprendeu a ler e 
escrever com Monteiro Lobato em sua ex-
periência de migração das águas escuras 
do Rio da Prata de sua terra natal para o 
verde azulado da praia nordestina. Numa 
prosa boa, de quem conta uma história, 
vai narrando os aprendizados, as contra-
dições e estranhamentos, tanto os pesso-
ais, como os institucionais, que a abertura 
para o novo pode revelar. No espaço dos 
membros provisórios, André Vale continua 
a conversa sem dar uma resposta “àquilo 
que um estrangeiro nos aporta”, mas insis-
tindo nas perguntas!
A coluna Psicanálise e Cia traz Tiago Mus-
si entrevistando a escritora Tatiana Salem 
Levy, que acaba de lançar seu novo livro 

Poesia numa hora dessas? A frase de Luis 
Fernando Veríssimo, com sua mistura de 
pergunta indignada e convocação, aposta 
na insistência da vida pela via da arte, ain-
da que em meio à onipresença da morte. E 
foi seguindo essa trilha que os convidados 
desta edição do Intervalo Analítico abraça-
ram o tema Estrangeiro  em suas diversas 
vertentes. Do "estranho familiar" que nos 
habita ao “estrangeiro absoluto”, os vários 
textos, resenhas e entrevistas deste núme-
ro, reafirmam a força da expressão artística 
na compreensão das dores e delícias de 
sermos o que somos, como nos ensinam o 
velho Freud e o ainda jovem Caetano.
Nosso colega Miguel Calmon abre os tra-
balhos falando do Estrangeiro e a solidarie-
dade humana e nos convida a pensar na 
importância do “fora” de mim, naquilo que 
nos constitui. Apoiado no pensamento de 
Jacques Derrida, traz “o paradoxo contido 
no étimo do latim hostis, que tanto significa 
hóspede como deriva em hostil” para abor-
dar a questão do acolhimento àquele que 
vem de fora. Podemos ler Miguel acompa-
nhados de Pina Bausch em seu belo e dra-
mático Café Müller. 
Fátima Amin vai falar da terra estrangei-
ra a que, paradoxalmente, fomos levados 
quando voltamos para casa nesses tempos 
pandêmicos, que exigiram de nós, psica-
nalistas, a reinvenção e reconstituição do 
setting analítico. Com sua escrita, Fátima 
reafirma “a potência criativa em contraposi-
ção ao vazio e à falta de sentido” e aposta 
nessa vertente ao falar da “proposta inédita 
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“Antes de 
nascermos 
já existíamos 
para alguém.
Ou não 
nasceríamos". 

O estrangeiro e a 
solidariedade humana
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Antes de nascermos, já existíamos para al-
guém. Ou não nasceríamos. Alguém nos fala-
va antes mesmo de sermos capazes de escu-
tar, de ver e de existir.
As marcas desta presença que nos precede e 
antecipa estão todas impressas em nossos 
corpos, no que somos e no que não somos.
COMPANYIA PINA BAUSCH: 
https://youtu.be/jFWtVu5W3gs

Pina Bausch, em seu célebre Café Müller 
(1978), nos confronta dramaticamente com 
esta presença ignorada por nós, agindo em 
tudo o que nos acontece e não acontece. 
Cegas, angustiadas, sem rumo, em seu bal-
let, mulheres sem domínio de seus corpos 
se lançam em carreiras erráticas, sob o risco 
de tropeções nos obstáculos ignorados à sua 
frente. Adiante delas, um homem as acom-
panhando retira mesas e cadeiras de forma 
a impedir seus tropeções. Ela não sabe disso. 
Ela ignora a existência de um outro. Ela não 
sabe que alguém livra seu caminho dos obs-
táculos, que alguém lhes faz um caminho, 
que alguém lhes fala quando ainda não são 
capazes de significar o que sequer sabemos 
se escutam. Para impedir a dor e se proteger 
de seu desespero e desamparo, elas se agar-
ram às paredes e à distância. No entanto, se 
descolam-se das paredes e ousam encurtar 
as distâncias, se alcançam algum fim em 
suas desabaladas correrias, isto se deve a ele, 
à presença dele, em sua insistência em lhes 
fazer companhia, de não as ter abandonado. 
Quem sabe que impressões sobre as relações 
entre adultos pode ter uma menina nascida 
na Alemanha em 1940?1
Nossos corpos não são objetos da natureza. 
Nossos corpos reúnem os impulsos de nos-
sas correrias desabaladas e a presença de 
alguém que nos permite forjar um caminho. 
Convivemos mais ou menos intensamente 
com os riscos dos tropeções que impeçam 
ou atrapalhem nossa constituição de mo-
dos variados e que nos são, em sua grande 
maioria, ignorados. Quando algo "dá certo", 
ou melhor, quando funciona, queremos crer 
que isso se deva somente ao fato de termos 

acordos sem o qual eu o tratarei como “bár-
baro”. Ao mesmo tempo, a exigência desses 
acordos fere o imperativo de dar hospitalida-
de a qualquer um, sem lhe exigir sequer que 
tenha um nome próprio, um nome de famí-
lia. Derrida nomeia este “outro sem nome” o 
“estrangeiro absoluto”. Dois compromissos 
que se opõem sem se excluírem, e que, por 
isso mesmo, estarão sempre em constante 
tensão.
Para dar acolhimento a qualquer um, tenho 
que ser dono da minha casa. Mas não exis-
te casa sem porta e sem janelas, aberturas 
que darão passagem aos estrangeiros. Para 
ser um espaço habitável, por ser um espaço 
íntimo, é preciso portas e janelas, nos lembra 
Derrida. 
“Não há hospitalidade, no sentido clássico, 
sem a soberania de si para consigo, mas, 
como também não há hospitalidade sem 
finitude, a soberania só poderá ser exercida 
filtrando-se, escolhendo-se, portanto, ex-
cluindo e praticando-se uma certa violência. 
Uma injustiça, uma certa injustiça, e mesmo 
um certo perjúrio logo começam a partir do 
limiar do direito à hospitalidade”. (Anne Du-
fourmantelle convida Jacques Derrida a falar 
da Hospitalidade, Ed. Escuta, pág. 49).
Hostipitalidade parece adequado para reunir 
em uma palavra o paradoxo que o acolhi-
mento do “estrangeiro” nos desafia e consti-
tui. 

//  Miguel Calmon du Pin e Almeida
mcalmon.trp@me.com

___________________________________

1It's a mistake to try and decode Bausch pie-
ces; they're too elusive for that, but Café Müller 
seems to be a digest of childhood memories. 
Bausch's parents owned a cafe and the giant 
doors suggest a child's perspective. And who 
knows what impression of adult relationships 
may have been formed by a child born in Ger-
many in 1940? (The Guardian Review).

²Este trabalho foi escrito e apresentado em 
2016 no Congresso da Fepal, em Cartagena, 
por Sonia Bromberger, Margaret Binder e eu.

feito tudo de modo correto – ou à manifes-
tação pura e simples da natureza – e assim, 
orgulhosos, ignoramos a presença do acaso, 
de um conjunto de ações sobre as quais não 
temos nem conhecimento nem determi-
nação sobre elas e que, apesar disso, são a 
condição de possibilidade de sermos o que 
somos. De termos o corpo que temos. Nele, 
em nossos corpos, as marcas de nossos tro-
peções nas cadeiras se mostram, marcas que 
evidenciam o momento em que o "homem 
que retira as cadeiras para que passemos" 
falhou, errou ou não nos pode acompanhar. 
Estão todas lá, em nossos corpos, modelan-
do o estilo de nossos desejos.²
O outro, o acaso, o meio ambiente, as fun-
ções parentais e de paraexcitação, todos per-
sonagens que me constituem e, ao mesmo 
tempo, todos provenientes do “fora” de mim. 
Estrangeiro descreve algo acerca daquele 
que vem de fora do círculo ao qual imagina-
mos pertencer. 
A questão que nos interessa, portanto, trata 
de como dar acolhimento a esse alguém que 
vem de fora. Para tanto, me farei acompanhar 
por Jacques Derrida, em “Questão do estran-
geiro: vinda do estrangeiro”. Neste texto de 
1996, ele nos propõe o paradoxo contido no 
étimo do latim “hostis”, que tanto significa “o 
hóspede” como deriva em “hostil” (o inimi-
go). A proposição “hospitalidade, hostilidade, 
hostipitalidade” resume e condensa o pro-
blema que decidimos enfrentar. 
Dar hospitalidade àquele que ignora minha 
língua, meus valores, requer um conjunto de 



"Estamos ainda 
em plena travessia 
da estranheza, 
expectantes, um 
pouco vacilantes, 
nos novos traçados 
que desenhamos 
e que o hábito, em 
alguma medida, já 
vai tornando familiar."

            Ismael Nery. Feminino e Masculino.

Meursault 
diante do absurdo
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fora dele. Muita coisa escrita, muito debate, 
muitos questionamentos, para que pudés-
semos discutir e trocar sobre o que vivíamos 
e estamos vivendo. Esse tempo não é passa-
do. Estamos ainda em plena travessia da es-
tranheza, expectantes, um pouco vacilantes 
nos novos traçados que desenhamos, e que 
o hábito, em alguma medida, já vai transfor-
mando em familiar.  Enfim, somos Meursault 
diante do Absurdo, da absoluta falta de sen-
tido do que estamos sendo convocados a 
viver? Camus, escritor franco-argelino, nos 
deu, há décadas, Meursault, personagem 
desgarrado, totalmente desamparado de 
um sentido existencial para a própria vida. 
Estrangeiro. Andarilho de uma vida que não 
é pautada em nenhum sentido, em nenhum 
conceito, vazio de sonhos, metas, precei-
tos, narrativas (Camus, A., 1942). Entretanto, 
bem aqui, no tênue limite entre o estranho 
e o familiar, entre o estrangeiro e o referente, 
entre a total ausência e a profusão de senti-
dos, contornos que ficaram muito próximos, 
quase indiferenciados nessa pandemia, en-
contramos uma espécie de curto-circuito: 
enquanto nos distanciávamos uns dos ou-
tros e nos recolhíamos em nossas casas, re-
criávamos, obstinadamente, a possibilidade 
do encontro que conseguimos, em muitas 
dimensões, virtuais e verdadeiros. Trabalha-
mos muito para que nossas atividades não 
se perdessem, e acabamos encontrando, 
não raro, muito mais ocupações. Movimento 
criativo, pela novidade que insere. Vigoroso, 
pelos vínculos que sustenta. Novo, pela pro-
posta a que dá nascimento. 
Nesse sentido, a Brasileira, viva, realiza o so-
nho da proposta inédita, que transformada 
em gesto, abre as suas portas para receber 
dezessete pessoas que entrarão para a histó-
ria da nossa Sociedade como sendo a turma 
que inaugura e legitima novos lugares de 
inserção. 
Movimento criativo, vigoroso e novo, pela 
significativa expansão a que dará nascimen-
to.      

//  Fátima Amin
mflamin@gmail.com

Tal qual rastilho de pólvora, correu e corre 
ainda pelos continentes um vírus que rede-
senhou o traçado da nossa civilidade. De-
sarticulando a trama de sentidos do nosso 
cotidiano, lançou-nos, perplexos, no centro 
de uma pandemia, aproximando-nos de 
maneira catastrófica da nossa possibilida-
de de negação do significante, morte. Sem 
abraço, sem encontros, sem comemora-
ções, sem os nossos costumeiros ambientes 
de trabalho e até mesmo de família, ficamos 
tristes e muito assustados. Estávamos lon-
ge da nossa zona de conforto. Fomos para 
casa, porém, paradoxalmente, estávamos 
em terra estrangeira. A nossa rotina adoece-
ra. Mas não ficamos conformados; tratamos 
de resgatá-la para a realidade possível. 
Paralelamente ao temor e à possibilidade da 
doença e da morte, muito se criou, muito 

se inventou. E no auge de tanta e tamanha 
incerteza, transferimos um mundo de rela-
ções para a tela do celular e do computador, 
criativamente, e a voz do outro nos acessou 
vinda de muitas direções e de diferentes 
modos. Não foi possível ficarmos indiferen-
tes. Quando não atingidos diretamente pela 
perda de alguém próximo ou de alguma 
situação querida, tivemos – e ainda temos 
notícias – de quantos perderam pessoas 
importantes de suas vidas para a Covid-19. 
Todos sabemos o que é perder alguém 
querido e nos consternamos por pura iden-
tificação. Mas não nos perdemos do outro. 
Reconstituído o setting psicanalítico, online, 
a nossa escuta estava pronta e a postos. A 
Psicanálise chegava junto e podia oferecer o 
seu exercício para essa agonia na cultura. Es-
tamos ouvindo. A Brasileira, acordada, des-
perta e sensível, longe de estar adormecida, 
chamou para si a responsabilidade com o 
coletivo, mobilizada e solidária. 
Itinerantes, em busca de articular outros 
sentidos, transformamos a estranheza dos 
novos hábitos necessários em salvaguarda 
de proteção. Estava esboçada a ética do cui-
dado consigo mesmo e com o outro. Uma 
gama enorme de produção de análise críti-
ca se precipitou no contexto psicanalítico e 



“A violência racial nos impulsiona a sermos 
agentes civilizatórios.”
Sueli Carneiro¹, 28/08/21

Os relatos históricos a respeito dos proces-
sos políticos, econômicos e socioculturais 
do Brasil, desde os tempos da colonização, 
levam-nos a pensar que estamos vivendo 
permanentemente em busca de recursos 
que nos conduzam à “libertação”, palavra 
complexa, de difícil alcance, e que ganha 
maior complexidade quando aprofunda-
mos as reflexões sobre a realidade violenta 
de nosso país. Entretanto, logo me ocorrem 
as ideias freudianas, o método psicanalíti-
co, com sua proposta de cura pela palavra, 
pela associação livre, pela possibilidade de 
reconstrução da história por meio do pro-
fundo trabalho de investigação do incons-
ciente e dos conteúdos recalcados − que 
pressionam, provocando sofrimento psíqui-
co, angústia, ansiedade e outros sintomas 
que aprisionam os sujeitos. São dois con-
textos de nossas vidas que caminham em 
paralelo: o individual e o coletivo, influen-
ciando-se mutuamente em um intercâm-
bio – interior/exterior − na velocidade da 
respiração, se considerarmos que cada ex-
periência emocional que vivemos gera uma 
transformação. No entanto, é preciso que o 
outro esteja presente nesse processo, obje-
tiva ou subjetivamente. Ocorre-me a Psica-
nálise como meio para pensarmos questões 
intrincadas e como prática de busca do co-
nhecimento que pode nos conduzir à auto-
nomia e à independência de pensamento, 
provocando mudanças importantes na vida 
daqueles que se aventuram na direção do 
seu dispositivo.
Ao citar a libertação, refiro-me à descons-
trução do pensamento colonial, que atra-
vessou o tempo como uma flecha² enve-
nenada, centralizando e hierarquizando o 
conhecimento em detrimento dos saberes 
das populações indígena e afrodiaspórica, 
embora essas populações constituam a 
sociedade brasileira e façam dela um solo 
de expressões multirraciais e pluriculturais; 

conjugo-a com outro substantivo feminino, 
a humanização, ato ou efeito da ordem do 
estranho, pois a dignidade humana, que é a 
base de um Estado democrático de direito, 
vem sendo secularmente negada aos gru-
pos citados. 
Retorno à Psicanálise, uma vez que ela tam-
bém guarda em si a marca da estranheza na 
própria perspectiva freudiana. Ao apresen-
tar ao mundo as suas descobertas, a partir 
de sua interessada e persistente observação 
clínica, Freud estremeceu de maneira ra-
dical o pensamento do homem moderno, 
causando horror, incredulidade e repúdio, 
pois soara como desvario abjeto ter inferi-
do em seus estudos a sexualidade infantil, o 
inconsciente e a pulsão de morte. O mundo 
não foi mais o mesmo depois dele. Portanto, 
temos na origem do saber herdado, a recu-
sa do diferente por parte daqueles que não 
o suportam.
Quando Sueli Carneiro se refere aos agen-
tes civilizatórios, está mencionando aque-
les que resistem e que lutam contra a hie-
rarquização de sujeitos e de epistemes, 

compreendendo que o Movimento Negro 
(acrescento ainda os movimentos sociais in-
dígenas, LGBTQIA+, de mulheres e de todos 
aqueles que são excluídos e não reconheci-
dos) agencia e marca limites em relação ao 
que o poder hegemônico (branco, cis-hete-
ronormativo) não suporta. São “combaten-
tes que tanto honram a nossa história, que 
são continuidade e superação dos esforços 
de tantas gerações anteriores de mulheres 
negras (Sueli Carneiro, O Globo, 28/08/21)”. 
Esses movimentos requerem a vida. Que 
suas presenças tenham voz e direitos equâ-
nimes.

¹Sueli Carneiro é filósofa, escritora e ativista antir-

racismo do movimento social negro brasileiro. É 

também fundadora e atual diretora do Geledés – 

Instituto da Mulher Negra, e considerada uma das 

principais autoras do feminismo negro no Brasil.

²Frase proferida por Fátima Lima, antropóloga, fe-

minista alinhada ao Feminismo Negro, Decolonial e 

Anticolonial. 

Nota: Nas terceiras quintas-feiras do mês, a SBPRJ 

tem promovido encontros com intelectuais que 

trabalham o tema das relações raciais e da descolo-

nização do pensamento no Brasil.

// Wania Cidade
waniacidade@gmail.com

5Julho-Setembro 2021

O infamiliar 
agente civilizatório
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Tarsila do Amaral. A cuca (1924).

"Ao citar a libertação, 
refiro-me à 
desconstrução do 
pensamento colonial, 
que atravessou o 
tempo como uma 
flecha envenenada, 
centralizando e 
hierarquizando 
o conhecimento 
em detrimento 
dos saberes das 
populações indígena e 
afrodiaspórica."



COLUNA DO INSTITUTO

Do Rio da Prata às Águas Claras 

                      Roberto Rodrigues (1906-1929), O enterro.

Foi Monteiro Lobato, com Reinações de 
Narizinho, quem me ensinou a ler e a 
escrever em português. Isso no tempo 
em que naquela praia ainda estavam os 
Sete Coqueiros, onde o mar era verde 
azulado, às vezes mais verde, outras 
mais azul. Paisagem bem diversa da-
quela da minha terra, onde o Rio da 
Prata era quase sempre marrom. Aos 10 
anos, emigrei para o Reino das Águas 
Claras e, como Narizinho, maravilhei-
-me com a riqueza da nova paisagem.
Mas, curiosamente, enquanto Narizi-
nho conversava naturalmente com ara-
nhas costureiras e besouros, com ca-
ranguejos e com sapos, eu me via em 
apuros, buscando palavras para dizer 
de mim; eu, que até então fora conver-
sadeira, me revelei alguém de pouca 
prosa, mantendo-me muitas vezes tão 
calada quanto Emília, a boneca, antes 
de tomar a famosa pílula falante. Mamá 
agora era mainha, e talvez eu duvidasse 
que aquela fosse a mesma mãe. Vai ver 
que é por isso que sempre pensei que 

falar bem uma língua é conseguir fazer 
uma declaração de amor nela.
Eu não sei quem disse, talvez Clarice, 
e estou totalmente de acordo: a gente 
não deixa nunca de ser estrangeira; a 
estrangeirice vicia e se manifesta mes-
mo quando estamos no conforto do 
já sabido. Mas, como ensinou Freud, 
acabamos descobrindo que o que é 
estranho vem sempre de algum lugar 
desconhecido em nós.
Há alguns anos, surgiu uma polêmi-
ca sobre proibir ou não a leitura de 
Monteiro Lobato nas escolas. Montei-
ro Lobato seria racista! De início, reagi 
indignada, achei aquilo absurdo e até 
ridículo; a gratidão ao autor e, depois 
cogitei, também minha branquitude 
me moviam. Então, voltei às Reinações 
e constatei o racismo já na primeira pá-
gina, o que me entristeceu, decepcio-
nou e até envergonhou – sentimentos 
de quem vive uma enorme contradi-
ção.
Contradição é um sentimento familiar 

ao estrangeiro.  Walter Benjamin, um 
pensador dos mais excêntricos, dizia 
que a história deve ser “escovada a 
contrapelo”, ou seja, deve ser olhada 
com desconfiança e implacavelmente 
questionada, pois, embaixo da máscara 
em que transparece uma harmonia, há 
sempre contradições enterradas, “como 
se fossem cartuchos de pólvora”.
O nosso Instituto de Formação Psica-
nalítica, o da Brasileira, é o lugar das 
descobertas, das semeaduras, mas 
também dos impasses e das contro-
vérsias. Cada nova turma chega para 
navegar conosco na Psicanálise, nem 
sempre por águas tranquilas e trans-
parentes (como as dos Sete Coqueiros) 
ou marrons (como as do Rio da Prata).  
Nem mesmo para navegar seguindo a 
correnteza, o que, embora prazeroso e 
confortável, pode ser muito perigoso, 
por levar a um conservadorismo que, 
como aprendemos também com Freud, 
é quase sempre mortífero.
Depois de anos de reflexão, questio-
namentos e lutas, o Instituto deu mais 
uma guinada no sentido da transforma-
ção, abrindo-se aos desafios do novo, 
permitindo-se viver intensamente a 
experiência do estrangeiro. Não sem 
hesitações e discordâncias. Não sem 
estranhamentos e contradições. A una-
nimidade não nos agrada, ao contrário, 
nos constrange.
Somos uníssonos, porém, naquilo que 
mais importa: na paixão pela Psicanáli-
se, na crença no inconsciente com suas 
forças de vida e de morte, e no fenôme-
no da transferência como norteador de 
nossa clínica e, por isso mesmo, tam-
bém de nossa ética.
Não nos esqueçamos que somos her-
deiros do mais dramaticamente es-
trangeiro já concebido: Édipo, o rei de 
Tebas.

// Maria Noel Brena Sertã
marianoelbrena@gmail.com
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ESPAÇO DOS MEMBROS PROVISÓRIOS

O estranho em nós, 
o estranho no mundo

Nomear emoções é tarefa de pais, poetas... E 
psicanalistas. Obviamente, nossa capacidade 
de nomear as coisas é extremamente limitada. 
Um pouco mais de 100 anos atrás, Freud se 
dedicou a nomear um sentimento muito pe-
culiar, que recebeu inúmeras traduções desde 
então, cada versão tentando capturá-lo de 
forma mais precisa: “das Unheimlich” tenta des-
crever aquilo que conjuga em si a estranheza 
e a familiaridade em sua expressão. Um vo-
cábulo, a rigor, intraduzível, que evoca aquilo 
que, de um lado, reconhecemos como íntimo, 
conhecido e familiar, e, do outro, percebemos 
como estranho, inquietante, mesmo ameaça-
dor, esquecido e oculto de/em nós mesmos.
Pensando no momento atual que se encon-
tra nosso Instituto de Formação e o inquie-
tante mundo pandêmico em que vivemos, 
o tema do estranho nos serviu de inspiração 
para pensar o tema do nosso Simpósio anu-
al. O que das Unheimlich nos suscita? Como 
respondemos àquilo que um estrangeiro nos 
aporta? Como lidamos com a abertura ao 

novo, que põe em xeque nossa suposta inte-
gridade identitária? Como experimentamos o 
mal-estar em viver com o outro – a minha es-
tranheza, a estranheza dele? Como nos afeta-
mos pela radical alteridade que se impõe em 
cada encontro clínico? Como abrimos espaço 
dentro de nós para acolher a diferença? Como 
poderíamos suportar uma inquietante estra-
nheza se não nos soubermos estranhamente 
inquietantes para nós mesmos? O que nasce 
do espanto?
Toda palavra é inventada para tentar dar conta 
de algo intangível em nossas experiências. Se 
rastrearmos a etimologia de cada vocábulo 
existente, iremos nos deparar com um guin-
cho de recém-nascido nu e faminto, em busca 
de um colo de significação. Quando nos de-
paramos com a súbita constatação de que o 
mundo não está explicado, quando entreve-
mos que lidamos sempre com um universo 
de experiências da ordem do inapreensível, é 
preciso espichar os olhos e transver o mundo, 
como diria Manoel de Barros. E, ao voltar o 

olhar para o nosso próprio umbigo, conseguir 
nos reconhecer na estranheza, naquilo que de 
mais familiar temos em nós.

// André Luiz Vale
alavale88@gmail.com

VAI ACONTECER

07/10 – QUI | 21h Reunião Científica “Es-
tar em Análise”. Apresentadores: Fernanda 
Marinho, psicanalista SBPRJ, e João Carlos 
Braga, psicanalista SBPSP e GPC

08 e 09/10  Territórios do Setting Analítico
Dia 08/10 - 16h Marilia Aisenstein (SPP), 
Benilton Bezerra (CPRJ).
Dia 09/10 - 10h Leonardo Francischelli 
(SBPdePA), Wania Cidade (SBPRJ) e Mariano 
Horenstein (APCórdoba). 
Coordenador: Admar Horn (SBPRJ, SPP e 
IPSO-Paris).

14/10 – QUI | 21h GT  Descolonização
Coordenadora:  Wania Cidade, psicanalista 
SBPRJ.

15/10 – SEX | 19h Formação Integrada de 
Psicanálise de Adultos, Crianças e Adoles-
centes na SBPRJ: Uma conversa com Virginia 

Ungar (para membros e alunos da SBPRJ).

15/10 – SEX | 21h Fórum Violência e Cultura: 
Psicanálise e Hospitalidade - sobre os direitos 
e a escuta de refugiados. Participantes: Ana 
Gebrim, Doutora em Psicologia (USP) e Mar-
celo Haydu, mestre em Ciências Sociais (PUC-
SP) e doutor em saúde coletiva pela UNIFESP.

22/10 – SEX | 19h  Psicanálise & Cinema: de-
bate sobre o tema "Excluídos".
Debatedores: Aida Ungier, psicanalista SBPRJ, 
Suzana Schild, crítica de cinema.

28/10 – QUI | 21h Sessão Clínica “Estar em 
Análise”. Apresentadora: Maria do Carmo 
Palhares, psicanalista SBPRJ. 
Comentadora: Rahel Boraks, psicanalista 
SBPSP (para membros FEBRAPSI).

04/11 – QUI | 21h Reunião Científica “Estar 

em Análise”. Apresentadora: Eloá Bittencourt, 
psicanalista SBPRJ, e segundo apresentador a 
confirmar. 

11/11 – QUI | 21h Fórum Permanente Vi-
olência e Cultura. 

18, 19 e 20/11 Evento CPLP (a confirmar). 

25/11 – QUI | 21h Sessão Clínica “Estar em 
Análise”. Apresentadora:  Paola Amendoeira, 
psicanalista SPBSb. Comentadora: Isildinha 
Nogueira, professora, doutora e psicanalista. 
(para membros FEBRAPSI)

26/11 – SEX | 19h Psicanálise & Cinema : de-
bate sobre o tema "Excluídos". Filme e debat-
edores a confirmar.

Saiba mais em:
sbprj.org.br/blog Eventos e Notícias

Lucian Freud. O quarto do pintor (1944).
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Tatiana Salem Levy
Tatiana Salem Levy é escritora, doutora em Letras e colunista 
do Jornal Valor Econômico. Publicou recentemente o romance 

"Vista Chinesa". 

dando, pulando na cama, tirando leite de 
vaca, vendo golfinhos e baleias, ralando o 
joelho.
f. Tentando não pensar na próxima coluna, 
no próximo curso na faculdade, no Bolso-
naro, no desastre chamado Brasil, no aque-
cimento global, no futuro dos meus filhos 
no mundo que está acabando, na pande-
mia que nunca acaba, no enfisema avança-
do do meu pai, na minha irmã com Covid 
no Brasil. Mas pensando.

Conte-nos um pouco sobre como o exí-
lio de seus pais, em Portugal, quando 
tiveram que deixar o país durante a di-
tadura militar brasileira, influenciou a 
sua escrita. 
O exílio dos meus pais definiu, em certa 
medida, quem eu sou, já que nasci nele, em 
Lisboa, em 1979. Seria impossível, sobre-
tudo para quem escreve, não fazer desse 
episódio parte importante da própria nar-
rativa. Até porque eu venho de uma família 
de judeus sefarditas expulsos de Portugal 
durante a inquisição. De Portugal, fomos 
para a Turquia, onde, durante séculos, con-
tinuamos a falar o ladino, que é uma espé-
cie de português daquela altura. Aliás, um 
dos motivos do meu avô ter ido para o Bra-
sil no início do século XX foi a língua. Seria 
muito mais fácil se adaptar aqui do que nos 
Estados Unidos, por exemplo. Além disso, 
existia uma relação afetiva com Portugal 
que nunca tinha se perdido – uma relação 
que eu achava estranha, afinal eles tinham 
sido expulsos de lá. Que eu tivesse nascido 
no exílio dos meus pais – em outro exílio da 
minha família – e que esse exílio fosse em 
Portugal, era simbólico demais para eu dei-
xar passar. Eu jamais diria que ter nascido 
no exílio influenciou a minha opção pela 
escrita. Mas, uma vez trabalhando com a 

escrita, seria impossível não trazer a ques-
tão do exílio. Até porque o exílio faz parte 
dos temas centrais da Literatura desde que 
ela existe – a dor por uma terra distante, por 
um amor distante. De certa forma, o exílio, 
esse sentimento de estar fora, de se sentir 
estranho, fora do lugar, é frequentemente 
abordado por quem escreve. Portanto, ten-
do nascido dessa experiência real, seria um 
desperdício não aproveitá-la como matéria 
de escrita.

Apesar de nascida em Lisboa e, hoje, 
morar em Portugal, você já comentou 
e escreveu sobre experiências pessoais 
relacionadas à xenofobia. Como é se 
sentir estrangeira na própria terra?
Portugal não é a minha terra. Sou portugue-
sa, tenho direito à nacionalidade portugue-
sa, porque a Lei me permite, mas quando 
você diz “a própria terra” tem algo de afetivo 
nessa expressão, de profundamente afeti-
vo, que eu não sinto em relação a Portugal. 
Não que eu não goste daqui. Pelo contrário. 
Mas, quanto mais eu moro aqui, menos eu 
sinto que Portugal é a minha terra. E essa 
resposta tem várias camadas. Antes de vir 
morar aqui, eu criei a narrativa de que eu 
era brasileira e portuguesa, e acreditei nela. 
Pela ligação ancestral que eu tinha com 
Portugal. Pelo país ter acolhido meus pais 
no exílio. Por eu ter nascido em Lisboa. Por-
que, quando criança, eu achava interessan-
te ter dois países, duas nacionalidades. Mas, 
uma vez aqui, eu fui percebendo como eu 
não sou portuguesa. Para os portugueses, 
ser português é algo que remete há muitos 
séculos de portugalidade – e aí o judaísmo 
sefardita não conta! –, uma relação com a 
terra, com as regiões do país, que eu não 
tenho. E daqui vem também a xenofobia. 
Não só em Portugal, mas na Europa toda, 

Em que ponto você está?
a. No meio de uma obra: de uma casa numa 
ilha no meio do Oceano Atlântico, entre a 
Europa e a América.
b. No início de um livro muito pequeno e 
pessoal sobre os diários da minha mãe. Tão 
pessoal que talvez eu o escreva apenas 
para resolver questões sobre o ponto em 
que estou – o verdadeiro ponto, sobre o 
qual eu nunca poderia falar numa entrevis-
ta – e nunca o publique.
c. Recomeçando, mais uma vez, um livro 
que tento escrever há dez anos. Um roman-
ce que também se passa numa ilha, mas 
uma ilha bem diferente desta onde estou. 
Um lugar mágico, no norte do Maranhão, 
onde estive em 2010.
d. Aprendendo a ser mãe – de todas as ta-
refas, a mais difícil. Revira o passado tanto 
quanto escrever, mas envolve a responsabi-
lidade por outros seres. 
e. Em férias com as crianças: brincando, na-

Capa do livro Vista Chinesa, Ed. Todavia (2021).

Fotografia por Pedro Loureiro©
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“E se sentir estrangeiro tem poucas 
coisas boas, talvez o olhar exterior 
sobre si mesmo, talvez poder 
recomeçar a vida de outro ponto, 
ser, de alguma forma, outra pessoa."

que é um continente velho e não aceita 
o imigrante como nacional. Para você ser 
europeu, a sua família tem que estar aqui 
há muitas gerações... É muito diferente 
do nosso sentimento de nacionalidade. 
O que conta não é você, mas a sua árvo-
re genealógica. Então, se, apesar de eu ser 
portuguesa, os portugueses não me veem 
como tal, esta não é a minha terra. Conti-
nuarei usufruindo dos meus direitos, mas 
afetividade é outra história... Tudo isso para 
refazer a pergunta: eu me sinto estrangeira, 
sim, mas não na minha própria terra. E se 
sentir estrangeiro tem poucas coisas boas, 
talvez o olhar exterior sobre si mesmo, tal-
vez poder recomeçar a vida de outro pon-
to, ser, de alguma forma, outra pessoa. Mas 
tem muitas dificuldades. Então, eu diria: eu 
gosto muito de estar em Portugal, apesar 
de ser estrangeira. Ou: eu gostaria muito de 
voltar para o Brasil, se o Brasil não tivesse se 
tornado o que se tornou.

Em “Freud e a judeidade”, Betty Fuks 
afirma que a Psicanálise é tida como 
expressão maior de uma “judeidade”. “A 
chave de casa”, seu primeiro romance, 
conta a história de perseguições e exí-
lios a partir de um percurso autobiográ-
fico e familiar. Como a condição judaica 
marcou a sua literatura?
Eu sou uma judia não-judia; ou uma judia 
sem Deus. Mas não só sem Deus. Sem mui-
tas outras coisas também. Uma judia que 
nunca frequentou comunidade judaica, 
que mal conhece as datas festivas, que não 
sabe cozinhar nenhum prato típico. Ainda 
assim, judia. E que não me digam o contrá-
rio.  Os judeus se denominam o povo do 
livro. Por terem sido expulsos tantas vezes 
de onde viviam, carregam a sabedoria de 
que só levamos conosco aquilo que apren-
demos. Quando somos expulsos de uma 
terra, deixamos para trás nossa casa, nossas 

riquezas materiais, mas nunca perderemos 
aquilo que trazemos dentro de nós, aquilo 
que vimos, que ouvimos, que lemos. Daí a 
importância dos estudos na cultura judai-
ca. De tudo o que herdei do judaísmo, esse 
amor pela cultura e pela história foi, sem 
dúvida, aquilo que ficou de mais forte. É 
claro que isso não é privilégio judaico, mas 
chegou até mim como parte do judaísmo, 
e é esse o judaísmo que trago comigo. Um 
judaísmo aberto ao outro, não um judaís-
mo fundamentalista. O judaísmo dos livros, 
das viagens, não do fechamento. Então, 
num certo sentido, minha condição judaica 
é a própria escrita, o desejo em interpretar 
tudo, em narrar o que vivi e o que vivo na 
minha imaginação. 

“Vista chinesa”, seu livro recém-publi-
cado, tem como ponto de partida um 
estupro sofrido por uma amiga. O que 
a levou a transformar esse episódio em 
uma narrativa ficcional? Somente uma 
mulher poderia escrever esse livro?
Nunca é uma coisa só que nos leva a escre-
ver um livro. E o discurso sobre o que nos 
leva a escrever é sempre diferente daquilo 
que nos leva a escrever. Porque o discurso, 
ao contrário daquilo que nos move, é cons-
ciente, organizado, seguro. E a motivação 
para o livro é a falta de entendimento, é a 
vontade de entender, é uma angústia que 
ainda não tem nome. Então, havia o acon-
tecimento: o estupro da minha amiga. E os 
acontecimentos que vinham junto com 
o acontecimento: a investigação policial, 
o racismo, as injustiças, a superação (ou 
não) do trauma. Muitas violências que se 
acumulavam a uma violência gigante, que 
faz parte do imaginário de toda mulher. 
Nós nascemos e morremos com medo de 
sermos estupradas. Esse medo vem inscri-
to nas nossas células, passa para as nossas 
filhas e vai com a gente para o túmulo. É 

um fantasma na nossa sociedade, sobre o 
qual pouco falamos. Eu já vinha falando dis-
so em outros livros, mas aqui quis falar dele 
radicalmente, a partir do relato de uma ex-
periência real. É uma experiência indizível 
em dois sentidos: sendo mais radical, acho 
que somente eu poderia escrever este livro. 
Porque é um livro que fala de estupro, mas 
que é escrito com o meu olhar, com o meu 
estilo, as minhas obsessões, com aquilo 
que me inquieta. Por exemplo, a escolha da 
carta para os filhos tem a ver com algo que 
se repete em tudo o que escrevo, que é a 
questão da herança, do trauma geracional, 
daquilo que recebemos de outras gerações 
e que, neste romance, se converte para 
aquilo que deixamos para outras gerações. 
Há também experiências pelas quais eu 
própria passei – pelas quais passam outras 
mulheres, claro, mas que são contadas a 
partir da transformação da minha experiên-
cia. Mas é que colocada dessa forma... Um 
livro só pode sempre ser escrito por uma 
pessoa e numa determinada ocasião. Dez 
anos atrás eu não poderia ter escrito esse 
livro. Nem daqui a dez anos. Então, não é 
somente uma mulher: é somente eu na 
ocasião específica em que ele foi feito. Ou-
tras mulheres teriam escrito outros livros. 
Outros homens também. Eu não acho que 
homens não possam escrever sobre estu-
pro. Aliás, o Édouard Louis tem um livro in-
crível, História da Violência, sobre o seu pró-
prio estupro. Mas homens também podem 
escrever sobre estupros imaginários, sobre 
estupros de mulheres. A Literatura sempre 
foi essa possibilidade de se colocar no lugar 
do outro; não podemos perder isso agora. É 
preciso respeitar o lugar de fala sem reduzir 
a Literatura a um único lugar.

O que quer uma mulher escritora?
Cada mulher escritora quer uma coisa dife-
rente. 

// Tiago Mussi
tiagofrancoh@gmail.com
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O REFLEXO DO MAL 
(The Reflecting Skin, 1990)

ra barata em que o pai tenta se refugiar (das 
queixas e acusações incessantes da sua mu-
lher) como indicativo de que uma vizinha – 
tida como estrangeira ao povoado – seja uma 
vampira. Quem vai demover o pequeno Seth 
dessa convicção? 
Como aconteceria num delírio paranoico, 
tudo que ele observa vai confluir em interpre-
tações fantasiosas de sua fértil (e igualmente 
escapista) mente infantil para tentar entender, 
com os parcos recursos que consegue ter à 
sua disposição, um mundo adulto perverso: 
podem ser elementos triviais para nosso olhar 
adulto e isento, mas também podem ser de-
talhes importantes que nem mesmo os adul-
tos do enredo compreendem em toda a sua 
dimensão – neste segundo caso, a perda de 
peso e algum sangramento de gengivas em 
um personagem que esteve nas regiões de 
testes nucleares da virada da década de 1940 
para os anos 1950. Para o menino, tudo é pro-
va de que a “vampira” está em ação.
Nem mesmo o fato de Seth ser testemunha a 
distância do rapto de um outro garoto em um 
grande carro preto o demove de que o maior 
perigo está na “vampira” imaginária, assim 
como se torna assustadora a “cena primária” 
do encontro sexual da vizinha com o irmão 
adulto de Seth. De modo paralelo, quase toda 
a comunidade parece ter mais temor de um 
(talvez) pedófilo já falecido do que de perver-
tidos vivos que rondam a região  e que só Seth 
parece estar suficientemente disponível para 
ver. 
De fato, seu olhar vê muito e tudo aquilo que 
nos é dado ver. Por exemplo, espionando a 
vizinha desde a cena de abertura (em que a 
crueldade infantil com animais se transforma 
em grotesca “pegadinha” contra a moça) até 
o envolvimento dela com o idealizado irmão 

mais velho que volta da II Guerra (ou da Guer-
ra da Coreia? Ou do serviço militar em Ilhas 
do Pacífico?) desencantado com a bandeira 
americana que, nada sutilmente, o menino 
carregava em seus ombros em meio a cam-
pos dourados de trigo.
O “mal” do título brasileiro é o mal daquela 
comunidade tacanha e preconceituosa – ou 
de toda uma nação – que vai ser refletido e 
absorvido pelo garoto. Na França, o filme foi 
intitulado “O menino-espelho”; em outros lu-
gares, “A pele refletora”, bem de acordo com o 
título original – uma metáfora para a foto de 
uma criança exposta à radiação nuclear e que 
teria ficado com a pele brilhante e totalmente 
espelhada. 
O “sinistro” neste filme está mais presente na 
vida real (e no que não se vê) do que nas fan-
tasias assustadoras de uma criança. Não é por 
nada que a personagem da “vampira” diz ao 
menino que ele vive “o pesadelo da infância” 
e – com certa dose de maldade – acrescenta 
que “depois tudo fica pior” (com a ressalva de 
que “nem será tão ruim se tiver alguém que o 
ame”).  O roteiro não deixa de oferecer uma 
história nos moldes dos “romances de for-
mação” – em que uma criança ou um jovem 
atravessa um arco de amadurecimento no seu 
contato com a realidade, por mais doloroso 
que esse processo possa ser.
O filme faz parte da caixa “Obras-primas do 
Terror – Volume 13” que a Versátil Home Ví-
deo lançou, em 2020, e traz as cores originais 
restauradas, já que até o trigo foi pintado de 
amarelo pelo diretor, para ficar mais intenso. 
Que assim seja visto.

// Luiz Fernando Gallego
luizgallego@gmail.com

Lançado – e logo apontado como “cult movie” 
no Festival de Cannes de 1990 – sem entida-
des sobrenaturais, monstros ou demais cli-
chês assustadores, este filme pode ser com-
preendido como Unheimlich, ainda que em 
meio a imagens de beleza acachapante, espe-
cialmente nas cenas ao ar livre (inspiradas por 
obras de Andrew Wyeth, de “Christina’s World”, 
seu quadro mais conhecido). Alguns interio-
res podem remeter (pela iluminação exterior 
adentrando os cômodos de uma casa) aos 
mais conhecidos quadros de Hopper – não 
fosse o diretor Philip Ridley egresso das artes 
plásticas. No bojo de tanta beleza, várias si-
tuações inquietantes e personagens quase 
grotescos – como a mãe (de comportamen-
to irritante e desagradável) do personagem 
principal, um garoto de oito anos na década 
de 1950, numa região rural norte-americana. 
Além de um pregador religioso bêbado, um 
delegado com tapa-olho, um pai omisso que 
traz a mancha de suposto abuso sexual sobre 
um homem jovem no passado etc.
Tudo o que o filme mostra é como se fosse 
enfocado do ponto de vista do menino pre-
sente em todas as cenas e dotado de uma 
imaginação “excessiva”. Ele absorve a literatu-

NOTAS DO CONSELHO DIRETOR

Homologações Assembleias Gerais 
28/06/2021: qualificação como membro com funções específicas do Instituto: Bernard Miodownik; término da Formação Psicanalítica e qualificação como 
membro associado: Joana Cahu Domingues; término da formação como psicanalista de crianças e adolescentes: Maria Noel Brena Sertã; ingresso como membro 
convidado: Manola Vidal; indicação dos delegados da SBPRJ junto à FEBRAPSI e FEPAL: Luciana Carvalho (FEBRAPSI);  Wania Cidade (FEPAL).
20/09/2021: qualificação como membro efetivo, do membro associado: Sandra Gonzaga e Silva; qualificação como membro efetivo, do membro convidado: 
Paulo Dickstein; término da Formação como psicanalista de crianças e adolescentes: Joana Cahu Domingues; substituição de Indira Stevanato por Monica Taunay 
na secretaria da Clínica Social; substituição de Luciana Carvalho por Maria Elisa Alvarenga (diretora interina) na direção do Conselho Científico; substituição de 
Luciana Carvalho por Miguel Sayad como Delegado da SBPRJ junto à FEBRAPSI.
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   Cena do filme O Reflexo do Mal.
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Entrevista com 
Marion Minerbo
Para pensar sobre como é ser estrangeiro, convi-
damos Marion Minerbo, analista didata da SBPSP. 
É que para estar mais perto de filhos e netos, 
Marion foi morar em Israel. Porém, a experiência 
mudou, tornando-se mais radical. Com a pande-
mia, ela se tornou uma nômade digital, vivendo 
em vários países da Europa. E, assim, continua 
trabalhando, dando supervisões, fazendo ateliês 
clínicos e conduzindo reanálises. Marion é es-
trangeira por escolha, pioneira, sempre!

Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória 
até chegar à Psicanálise.
Cheguei bastante imatura para a formação na 
SBPSP. Formei-me em Medicina pela Santa Casa 
de São Paulo, em 1980. Fiz dois anos de residên-
cia em Psiquiatria; em 1983, comecei minha 
análise didática e, em 1985, minha formação na 
Sociedade. Me casei, tive filhos, continuei mi-
nha formação e minha clínica foi crescendo. Em 
1997, defendi meu doutorado em Psicanálise 
no Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Em 
2000, junto com colegas, fundei uma instituição 
para adolescentes com transtornos emocionais 
graves. Essas duas experiências funcionaram 
como “novas formações” – ou como formações 
complementares – na minha trajetória como psi-
canalista. A primeira me ajudou a aprender a ler 
e a pensar criticamente; a segunda, a ampliar os 
horizontes da minha clínica. 

Como você está trabalhando agora que 
mora fora do Brasil?
Saí do Brasil menos de 3 meses antes da pande-
mia. Havia encerrado todas as análises, porque, 
na época, era impensável atender online, mas 
mantive as supervisões no Brasil. Nos 6 meses 
que passei em Israel, ampliei essa atividade, que 
me dá muito prazer e não exige o mesmo en-
quadre de uma análise. Com o advento da nova 
vida online, e com passaporte europeu, decidi 
passar uns tempos na Alemanha e na Inglaterra, 
perto de duas filhas e suas famílias. Fui ficando, 
até assumir a vida de nômade digital como um 
novo modo de vida. O Airbnb me permite ser 
livre, leve e solta e, ao mesmo tempo, manter 
minhas raízes profissionais e afetivas no Brasil. 
Nesse meio tempo, passei a ser convidada para 
eventos online em vários grupos do Brasil. O de-

safio era conseguir fazer isso sendo nômade (só 
tenho uma mala, um notebook e um celular), sem 
biblioteca, e de uma maneira que me permitisse 
curtir a vida na Europa. Não queria mais passar os 
fins de semana estudando ou escrevendo. Afinal, 
saí do Brasil para me reinventar, e não para fazer 
mais do mesmo. Atendi a alguns convites, mas 
em vez de dar cursos – a vida online disponibiliza 
tantas lives excelentes – comecei a propor uma 
atividade que adoro e que, modéstia à parte, é 
minha marca registrada: o ateliê clínico. Eu fazia 
isso há muitos anos com os membros filiados da 
minha Sociedade. Agora, eu podia oferecê-lo a 
vários grupos pelo Brasil afora. É uma atividade 
curta, intensa, que faz muito sentido para os 
colegas, e que me permite ter a flexibilidade da 
qual não quero abrir mão. Agora, estou em Ber-
lim. Como minhas atividades no Brasil só come-
çam às 13h (8:00 no Brasil), tenho a manhã livre. 
Saio para pedalar ou caminhar em volta do lago, 
faço compras, cozinho, dou um pulo para ver os 
netos (israelenses, que estão morando aqui). Ou 
então fico em casa preparando minhas partici-
pações em eventos. Encerro o trabalho às 19:00 
e ainda dá para curtir a cidade – no verão, é claro. 
Inventei um modo de vida em que moro, traba-
lho e faço turismo no mesmo lugar. Nos fins de 
semana, vamos de bicicleta/metrô passear pelos 
mil parques, bosques, lagos e museus que exis-
tem aqui por perto. E ainda dá tempo de “encon-
trar” os amigos do Brasil. 

Como é e o que é ser estrangeira?
Ser estrangeira é ser privada da língua materna. 
É escutar as pessoas na rua falando uma língua 
que você não entende, ou, pelo menos, que não 
é a sua. É ir ao supermercado e ter que usar o 
Google Tradutor para saber se está comprando 
leite de vaca, de soja ou de aveia. Mas, sendo nô-
made digital, estou morando simultaneamen-
te no Brasil e na Europa. E, graças à tecnologia, 
preservo minhas raízes: trabalho em português, 
escuto podcasts e baixo livros no kindle em por-
tuguês. Curto me familiarizar com o modo de 
vida daqui e com a vizinhança, mas não sinto a 
menor necessidade de criar raízes no país em 
que estou. Sobra pouco espaço para me sentir 
estrangeira no mau sentido, e muito espaço para 
ser estrangeira no bom sentido – que é a pos-

sibilidade de ampliar meu olhar com a imersão 
cotidiana na cultura dos outros. 

Estamos recebendo pela primeira vez para 
a formação no Instituto um grupo de alunos 
bolsistas negros. Também pela primeira vez 
estaremos recebendo alunos de todas as for-
mações universitárias, e não apenas Psicolo-
gia ou Medicina. Baseada na sua experiência 
como estrangeira, o que você nos recomen-
daria? E a eles, o que recomendaria? 
Ao acolher o estrangeiro, é importante os dois 
lados estarem conscientes de que ninguém está 
fazendo um favor para ninguém. Ao contrário: 
cada lado precisa do outro. As pessoas precisam 
da instituição. E uma Sociedade de Psicanálise 
precisa de membros para sobreviver. Além de 
fazer sentido do ponto de vista da análise lei-
ga, acolher profissionais de outras áreas amplia 
os quadros, amplia a demanda e as frentes de 
trabalho. Oferecer bolsas para pessoas negras 
é justo, é fazer uma reparação necessária, mas 
é também construir a imagem de uma institui-
ção ética, aberta e inserida no mundo – o que 
também garante sua sobrevivência. Então, se a 
instituição decidiu fazer esse movimento agora, 
e não antes, é também porque se deu conta de 
que precisa desses “estrangeiros” para sobreviver. 
E não tem nada de errado com isso: é uma mo-
tivação perfeitamente legítima. O importante é 
que seus membros tenham isso claro para pode-
rem cuidar melhor da nova dinâmica institucio-
nal. Por exemplo, para que não se criem castas. 
Posto isso, sabemos que a alteridade nos impõe 
trabalho psíquico. Mesmo quando todos e todas 
são brancos/as, psicólogos/as e médicos/as, o 
outro continua sendo o outro. E quanto mais 
um se sente ameaçado pelo outro, mais a convi-
vência é difícil, tensa e conflituosa. Como, então, 
diminuir o sentimento de ameaça recíproca? 
Como fazer para que a convivência com o outro 
seja possível e prazerosa? Imagino que a melhor 
maneira de conseguir isso seja fazendo contato 
com a própria falta, para, com isso, conseguir va-
lorizar o que o outro tem a oferecer. Quando isso 
acontece, cria-se um círculo virtuoso de “aumen-
to recíproco de potência”, para usar o termo de 
Espinosa. É uma win/win situation, como se diz 
por aqui; todos saem ganhando: a instituição, 



Divagar é preciso
“Para mim, as verdadeiras questões do nosso tem-
po são as questões de todos os tempos – a angústia 
e a beleza do amor; a criação em todas as suas for-
mas: filhos, pães, quadros, prédios; e a conservação 
da vida de todas as pessoas em todos os lugares, 
a mesma vida que jamais deve ser ameaçada 
sob o pretexto da 'paz', de um 'inimigo implacá-
vel' ou de qualquer outro falatório manipulador”.                                                                                                       

(Sylvia Plath)

Um livro póstumo. Uma organização que não 
seria a da autora. Uma mistura de contos, pu-
blicados ou não, fragmentos de seu diário, um 
romance começado e nunca terminado. O re-
sultado? Perturbador e encantador.
Uma jovem escritora e poeta, morta aos 30 anos, 
em 1963, cuja qualidade da escrita é de um refi-
namento tal que nos dá a dimensão do seu ta-
lento, lapidado com estudo, trabalho, sofrimento 
e exigência pessoal. Sua poesia e também sua 
prosa ultrapassaram décadas com a mesma vi-
talidade de quando foram escritas e ganharam 
um sentido que então não tinham. 
O conto que dá nome ao livro nos remete ao 
filme “Um estranho no ninho”. Contemplando  a 
questão da saúde mental tão cara a ela própria, 
as observações de Sylvia Plath são de uma perti-
nência impressionante e a passagem do tempo 
em nada tirou sua intensidade, pelo contrário. 
Sofremos com a protagonista. Sentimos sua dor 
e embarcamos em sua loucura. Viajamos em seu 
fascínio pelos sonhos. E, finalmente, vivemos na 
carne o tratamento brutal que lhe é dado. 
Nada é banal nos escritos de S. Plath. Persona-
gens prosaicos que acabam por viver situações 
dramáticas, mas nunca melodramáticas. A do-

ença mental, os sonhos, os párias da sociedade, 
a morte; críticas à educação, à América, à guerra, 
ao casamento, às aparências, ao lugar da mulher 
na sociedade, tudo está ali, numa escrita envol-
vente, sem qualquer traço de pieguice ou obvie-
dade. 
À semelhança de uma análise, o livro:  “Johnny 
Panic e a Bíblia de sonhos e outros textos em 
prosa" é irregular, contendo momentos brilhan-
tes, e outros nem tanto. Dois contos, porém, a 
meu ver, se destacam, um pelo timing e capa-
cidade de surpreender, o outro pelo clima amo-
roso, envolvente e bem-humorado com que é 
capaz de nos transportar para uma temporada 
– atípica – de neve em Londres.
O primeiro, "O quinquagésimo nono urso", é 
uma descrição aparentemente prosaica de uma 
viagem de um casal a um parque nacional, onde 
acampam por cinco dias. É uma região habitada 
por ursos, e o casal inventa uma brincadeira de 
contar quantos deles serão vistos ao longo da 
viagem, apostando o número final. A mulher 
aposta que serão 59, seu número da sorte. A 
dor de cabeça que o protagonista sente desde 
o início da narrativa assinala que algo não vai 
bem na relação do casal, e que o conto não 
será exatamente uma história romântica com 
final feliz. A presença noturna dos ursos, que se 
aproximam do acampamento quando todos 
estão dormindo para remexer as latas de lixo em 
busca de comida, indica que há um perigo cada 
vez mais próximo. Somos envolvidos pelos sen-
timentos dos personagens, transportados para 
a bela paisagem e a história vai num crescente 
até seu desfecho surpreendente e perturbador. 
Terminamos o conto ressignificando tudo o que 

foi lido anteriormente, questionando-nos quem 
era quem naquele casal tão “normal”.
No segundo, "A blitz de neve", a própria Sylvia 
descreve os fatos e sentimentos com a chegada 
de uma nevasca em Londres. Escrito com um 
fino humor, acompanhamos, por seus olhos, 
o despreparo da cidade, as casas com enca-
namentos velhos que arrebentam com o frio, 
os cortes de energia elétrica, sua preocupação 
com os filhos pequenos (“Embrulhei minha filha 
com a bolsa de água quente... o bebê, eu vesti 
com um agasalho de neve”), a ausência de ca-
minhões limpa-neve, usuais na América, terra da 
autora. A situação é desesperadora, mas engra-
çada também. O conto é leve como um floco de 
neve, e é uma surpresa descobrir que tenha sido 
a última coisa escrita por ela antes de morrer.
E assim, entre leveza e peso, vida e morte, sani-
dade e loucura, nos aproximamos um pouco 
mais desse legado imenso que é a obra de Sylvia 
Plath, uma jovem mulher que enxergou muito 
além do que era possível no tempo em que vi-
veu.

//  Cristiane Blaha
cblaharangel@gmail.com
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seus membros antigos e os novos membros. 
Abraços cordiais a todos e todas, e parabéns à 
Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Ja-
neiro pela ação afirmativa e pela abertura. 

Como é (e como está sendo) olhar o Brasil de 
fora? 
Vivendo aqui na Europa, sinto uma pena imen-
sa do Brasil. Nosso país é tão lindo, temos tantos 
talentos, há iniciativas incríveis, criatividade de 
sobra, uma garra imensa, tanta gente do bem. 
É muito doloroso saber que uma parte con-
siderável desse potencial é sistematicamente 
desperdiçado – criminosamente desperdiçado! 
– por uma classe dirigente podre (há exceções, 

claro). Haveria recursos para suprir necessidades 
básicas da população – saúde, educação, cultu-
ra, lazer, espaços públicos de qualidade. E, em 
vez disso, tanta gente está condenada a viver 
em condições indignas, ou tão aquém do que 
seria possível. É desesperador pensar que essa 
gente horrível que dirige o país representa par-
te significativa da população, e que por isso vai 
continuar aí. Em qualquer país decente, o que se 
vê no Brasil seria absolutamente intolerável. Com 
os escândalos que vimos no passado, e os que 
vemos no presente, a população se revoltaria, 
tomaria as ruas, os políticos teriam vergonha na 
cara e renunciariam. Simplesmente não é justo 
que tantos sejam sacrificados em proveito de 

tão poucos, e que tudo termine em pizza. Odeio 
essa expressão: “terminar em pizza”. Pronto, desa-
bafei! 

//  Ruth Naidin 
ruthnaidin@gmail.com

//  Sandra Gonzaga e Silva (colaboradora)
sagon@globo.com
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