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Várias vozes e a virada freudiana

bre a trajetória de Helena e de Anne-Lise Stern, 
psicanalistas engajadas na luta de seu tempo.
A criatividade clínica tem a ver com a liberdade 
de pensar e sonhar, e a diversidade de experi-
ências na cultura amplia o horizonte de quem 
sonha com a Psicanálise. Portanto, as matérias 
do Intervalo Analítico revelam a experiência 
que brota a partir dessa troca. Em Divagar é Pre-
ciso, resenha de Samantha Nigri sobre o Livro do 
Desassossego, de Fernando Pessoa. Na coluna 
Psicanálise e Cinema, por Luiz Fernando Gallego 
Soares, seguimos com os instigantes episódios 
sobre a Pequena história do Cinema e da Psicaná-
lise no século XX, 14º capítulo: na década de 1950. 
Com Tiago Franco, Psicanálise e Cia, entrevista 
com Tiago Ferro, editor e escritor, que acabou de 
lançar: O pai da menina morta.
A cada um dos meus queridos coeditores e 
equipe colaboradora, meu profundo agradeci-
mento! Companheiros dedicados, comprome-
tidos e que sempre demonstraram o mesmo 
entusiasmo que sentimos com as primeiras des-
cobertas, fazendo do jornal um organismo vivo 
e pulsante. O meu abraço emocionado em cada 
um de vocês, que renovaram a nossa esperança 
com a capacidade criativa individual e a força de 
um grupo que acredita nos mesmos ideais. 
Um Intervalo é preciso.
Que 2019 venha com alegrias e bons en-
contros para todos! 

//  Lúcia Palazzo
Editora

tema do Simpósio. Vale lembrar que Ney Mari-
nho, também participante daquele encontro, 
traçou, na sua exposição, um importante per-
curso pela história do movimento psicanalítico 
desde o seu surgimento e assinalou que 1/3 da 
obra freudiana é uma crítica da cultura. Sendo 
assim, a relevância do tema nos convoca a sair 
de qualquer isolamento institucional e a pensar 
as formas que o saber psicanalítico pode contri-
buir para a compreensão da realidade.
Próximo de completar 100 anos da elaboração 
dos textos fundamentais da virada freudiana, 
como Além do princípio de prazer (1920), entre ou-
tros, verificou-se, pela primeira vez, com o postula-
do da pulsão de morte, a evidência no psiquismo 
de uma tendência destrutiva, revolucionando os 
alicerces da Psicanálise. Questões contemporâ-
neas que nos assombram frente à destrutividade 
humana. Não basta decifrar ou cifrar o sintoma; 
precisamos ir além... para onde aponta a repeti-
ção da crueldade e do ódio, no caráter insidioso 
e silencioso da pulsão de morte, que se opõe à 
pulsão de vida na busca do novo, da complexida-
de das relações humanas e do amor.
Em Fazendo Parte da Nossa História, prestare-
mos homenagem à psicanalista Helena Besser-
man Vianna, que foi uma das vozes femininas 
mais eloquentes e corajosas do corpo societá-
rio da Brasileira e autora do livro Não Conte a 
Ninguém. Homenageada, também, no traba-
lho Es tiempo ahora de voces entre voces apoya-
das, de Laura Verissimo de Posadas, que ganhou 
o prêmio Psicanálise e Liberdade, da Federação 
Psicanalítica da América Latina – FEPAL, no 
Congresso de Lima, 2018 – o próximo será na 
cidade de Montevidéu, em 2020. Laura, aqui 
entrevistada por Sandra Gonzaga, fala-nos so-

O Intervalo Analítico, ao longo de quatro anos, 
tem procurado abrir um espaço de reflexão a 
partir das vozes dos vários analistas da SBPRJ e 
de convidados de diferentes áreas do saber. Isso 
não é uma novidade em si, mas, nos tempos 
atuais, tão controversos, foi bastante relevante 
que tivéssemos essa característica como pro-
posta editorial de uma publicação psicanalítica 
– dialogando permanentemente com nossos 
pares em um sentido mais amplo, para além da 
Sociedade. No número anterior, tivemos como 
matéria de capa o tema Escuta; neste último nú-
mero do ano, elegemos Vozes, para seguirmos 
escutando e dialogando. A palavra está com a 
nossa presidente, Wania Maria Coelho Ferreira Ci-
dade, que se despede da gestão, trazendo-nos, a 
nosso pedido, o Diário da viagem à Cabo Verde. 
A escolha do tema de 2018 para o Simpósio 
Anual do Instituto A Sociedade na sociedade foi 
muito feliz. Parabéns à equipe organizadora e 
aos membros provisórios que apresentaram 
trabalhos com questões corajosas e consis-
tentes clinicamente. Pensarmos o lugar do 
analista na sociedade e sua responsabilidade 
como cidadãos vai ao encontro do anseio, 
cada vez mais intenso, de compreendermos 
a clínica contemporânea e os acontecimentos 
sociopolíticos em que estamos mergulhados. 
Inúmeros são os projetos criados pela SBPRJ 
com o objetivo de troca e interlocução com 
os diversos segmentos sociais e culturais. Estes 
foram apresentados no Simpósio, no vídeo A 
SBPRJ na Polis. Você pode acessá-lo no site da 
Sociedade (www.sbprj.org.br/videos).
Eloá Bittencourt escreve as suas reflexões para a 
Coluna do Instituto em consonância com o texto 
de André Luiz Vale, ambos conectados com o 

cidade do Mindelo, local do Congresso. A cidade, 
voltada para o Porto Grande, trouxe-nos especiais 
experiências, a começar por sua farta e misterio-
sa natureza, mas todo o clima do lugar com suas 
casas coloridas, comidas gostosas e cheiro de 
arte no ar, deram um contorno especial para o 
nosso Congresso, que iniciou e terminou com 
apresentações de artistas locais. Em sua abertura, 
escutamos, emocionados, os gritos ritmados de 
três jovens rappers: nós não somos escravos, nós 
não somos escravos, nós não somos escravos... de 
saída, aprendeu-se que ao se falar da história da 
escravidão não devemos nos referir às pessoas 
como escravos, pois elas não eram escravas, mas 
sim homens e mulheres escravizados. Parece ba-
nal, mas ao ouvir a fala de Braima José Fernando 
(Guiné Bissau) – “As Rotas Transatlânticas da escra-
vidão” – que, assim como os rappers, iniciou a sua 
apresentação com este esclarecimento, vemos 
que esta fala tem a força política de afirmar que 
se tratava de seres humanos, de desconstruir a 
ideia racista e desumana de que era um estado 
dado, natural. Se repetimos desse modo (“escra-
vos”), ainda que como denúncia, há, em nossa 
fala, resquícios inconscientes que reproduzem o 
discurso hegemônico da época. Cabo-verdianos, 

com as histórias de inúmeros brasileiros. Pergun-
to-lhes sobre suas tradições, hábitos e modo de 
ver a vida; contam-me que na escola se aprende 
os idiomas inglês e francês, mas a língua oficial, 
com a qual são alfabetizados, a que consta dos 
documentos, cardápios e das redes de comuni-
cação, é o português. Entretanto, a língua afetiva 
é o crioulo – idiomas africanos misturados com 
o português arcaico. É a da ancestralidade, da 
transmissão oral de geração a geração e que tem 
muita força quando dialogam entre si; é a lingua-
gem dos afetos. Melissa, Sassá (o gentil e alegre 
motorista que nos conduziu por lindos passeios) 
e Hendrix disseram-me: um crê volta pa casa... 
um tita sinti saudade casa (quero voltar para casa, 
sinto saudade de casa). Eles migram pelas nove 
ilhas habitadas, entre as dez existentes, em busca 
de uma vida melhor. O sol quente aquece os dias 
de inverno num clima entre 23 e 28 graus, com 
uma brisa permanente e, às vezes, vento forte, 
que nos lembram que estamos cercados de 
Atlântico por todos os lados. O corpo se aquece 
e se bronzeia com essa alquimia. A música criou-
la, cabo-verdiana, está em toda parte, inclusive 
no pequeno avião bimotor que nos levou para o 
Mindelo. As batidas ritmadas e vozes marcantes 
nos embalam naquele arquipélago. Aportamos 
na ilha de São Vicente (Soncente, em crioulo), na 
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Depois de horas de viagem, devido à longa espe-
ra pela conexão que nos levaria à ilha do Sal, em 
Cabo Verde, mergulhei no mais profundo sono. 
Ao despertar e sair para o café da manhã, encon-
trei meus irmãos d'África... inominável emoção. 
Ocorreu-me uma frase dita por Adjahô Houmas-
se, do Benim, a respeito de seu povo e o do Brasil, 
no documentário Atlântico Negro, na Rota dos 
Orixás. Ele diz: “...eu considero que essa história é 
a de duas crianças que foram separadas e nunca 
mais se viram (...), mas, um dia, a ocasião foi dada 
a seus descendentes. Esse reencontro seria al-
guma coisa inexplicável e nós não poderíamos 
qualificá-lo...”. E assim eu sentia como se estivesse 
em um reencontro com minha história perdida. 
Sento-me para o desjejum e olho ao meu redor 
com a alegria de quem tem consciência que se 
encontra além-mar, no continente mãe, ‘próxima 
ao berço da humanidade’. Reparo e converso 
com as pessoas; elas são delicadas, sorridentes e 
têm um jeito de falar entre os modos educado e 
reservado; são econômicas nas palavras – talvez 
por certa opressão pelas funções que desempe-
nham: são motoristas, recepcionistas, garçons e 
garçonetes, vendedoras e vendedores, são traba-
lhadores. Pela ilha circulam muitos europeus e o 
euro parece circular mais do que a moeda local, 
o escudo. O céu nos obriga a mirá-lo, pois é de 
um azul surpreendente, com nuvens como as de 
nosso imaginário infantil, similares a tufos de algo-
dão, macios e sedosos, palmeiras robustas e bou-
gainvilles multicoloridas, que enfeitam o cenário e 
os ambientes. Mais um dia, um cumprimento de 
"bom dia!”, e os trabalhadores viram pessoas com 
variadas e ricas histórias: conheci a Melissa, que 
nasceu e criou-se na ilha de Praia, capital de Cabo 
Verde, mas, por precisar trabalhar, deixou a família 
e a filha de dois anos para sobreviver, e ajudá-las; 
conheci o senegalês (eles são muitos na ilha) de 
nome Hendrix, provavelmente pela paixão dos 
pais por um certo Jimi. Ele também aportou em 
Cabo Verde para tentar a sorte, mas a vida é dura, 
sobretudo sem seus pais, irmã e família – 'I want to 
go back home but it's very expensive and it isn't easy 
to raise money’. Eu compreendia perfeitamente 
essa linguagem do desejo de retornar para casa, 
de estar com os seus, pois, como eu disse, sen-
tia algo da natureza do reencontro. Também via 
nessas histórias de falta de recursos semelhanças 

continua na próxima página

 Brasileiros, cabo-verdianos e portugueses confraternizam, após um dia de trabaho, 
 na saída do Centro Cultural do Mindelo
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Helena Vianna, uma biografia “livre” em torno de algumas marcas que deixou
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as em cada uma delas, às vezes mais, e tratando 
de um assunto muito sério e que ainda hoje nos 
adoece. Destaco a convivência próxima e amigá-
vel com os membros da SBPRJ e da FEBRAPSI (e 
seus respectivos cônjuges). Esse foi mais um as-
pecto enriquecedor da nossa viagem: conviver 
proximamente e conhecer colegas, de Cabo Ver-
de e Portugal, que também apostam no projeto 
de integração e difusão da Psicanálise nos países 
de língua portuguesa. Considero valioso termos 
o registro dos trabalhos, pois eles se mostraram 
importantes fontes para a compreensão de fe-
nômenos da cultura que reverberam em nossa 
prática clínica.

Despeço-me da gestão 2017/2018, agradecen-
do a todos os companheiros de trabalho que, 
junto comigo, cuidaram de nossa casa com 

enorme carinho e responsabilidade. Agradeço 
aos membros (provisórios, associados e efetivos) 
que enriqueceram as noites e jornadas, e nos 
incentivaram em cada debate ou reuniões ad-
ministrativas, firmando suas posições, trazendo 
a sua diferença para afirmar nossa pluralidade. 
Agradeço aos funcionários pela parceria e por 
executarem nossas ideias. Agradeço, com espe-
cial satisfação, aos colegas de outras Sociedades, 
de universidades, de outros campos do conhe-
cimento, que estiveram conosco palestrando, 
comentando ou visitando-nos. Vocês também 
engrandeceram a SBPRJ.

Um ano de 2019 com muita luta por 
dias melhores.

//  Wania Cidade
waniacidade@globo.com 

brasileiros e portugueses circularam pelas salas 
do Centro Cultural do Mindelo e pela Biblioteca 
local, prédios vizinhos que abrigaram o Congres-
so. Foi bonito escutar o silêncio sendo rompido e 
assistir a um caminho sendo traçado, na Psicaná-
lise, para se pensar nas consequências subjetivas 
da triste herança deixada pelo sistema escravo-
crata por onde ele se instalou. Tocante ouvir ami-
gos e colegas de três continentes, que se con-
centraram na pesquisa das rotas da escravidão, 
a partir de suas práticas e escuta do sofrimento 
humano, trazendo novos recursos teóricos para 
a compreensão dos males físicos e psíquicos das 
populações atingidas. Foram três dias nos quais 
passeamos por dezesseis mesas de Psicanálise, 
Arte e Cultura, ouvindo uma média de três pesso-

Helena Vianna não se cansou de convocar 
os psicanalistas para refletirem sobre o exer-
cício de sua prática e seu lugar na vida social 
e política.
Uma de suas iniciativas, em 1999, foi nos 
abrir para fazermos parte da Convocação 
dos Estados Gerais da Psicanálise, propostos 
pelo psicanalista francês René Major. 
Em 2000, a reunião ocorreu em Paris,  onde 
aproximadamente 1.500 psicanalistas do 
mundo todo se reuniram no anfiteatro da 
Sobornne para debater os problemas e as 
especificidades da Psicanálise no mundo. 
Aliás, diga-se de passagem que foi nesta 
assembleia onde conheci Anne-Lise Stern, 
personagem do importante trabalho de 
Laura Verissimo. Durante os debates, ela se 
levantou e contou sua experiência, em um 
tempo onde os muchochos ainda não eram 
tão audíveis.
Um dos resultados dessa assembleia foi a 
convocação dos II Estados Gerais da Psica-
nálise, realizados no Rio de Janeiro, em 2003.
Reproduzo o comunicado da convocação.
                            
Comunicado dos Estados Gerais da Psica-
nálise
Convocado por iniciativa de René Major, os 
Estados Gerais da Psicanálise se reuniram pela 
primeira vez em 2000, em Paris com o propó-
sito de provocar um encontro de psicanalistas 
do mundo inteiro e das mais diversas orienta-
ções teóricas que se apresentam em seu pró-
prio nome e sem que isso implique qualquer 
vínculo institucional. 
Desde o primeiro momento e até agora, os 
Estados Gerais têm como objetivo principal, 
além de promover esse encontro supra-insti-
tucional, marcar a presença política do movi-
mento psicanalítico na atualidade. 
A decisão de realizar a 2a Reunião Mundial 
no Rio de Janeiro, tomada na última reunião 
plenária de 2000, bem como o tema escolhi-
do para esta segunda convocação, marcam 
o fortalecimento do movimento psicanalítico 
latino-americano e dá a todos a oportunida-
de de recolocar a discussão sobre a presença 
da Psicanálise na contemporaneidade a partir 
de uma nova perspectiva.  
Comunicamos que nosso site já está no ar 
(http://www.estadosgerais.org/mundial_rj/
index.htm) com  todas as informações sobre 
os temas propostos para o debate e seus argu-
mentos, o programa, os convidados e a ficha 
de inscrição para aqueles que individualmente 
queiram se juntar a nós.

No texto da carta convocatória, consta 
um de seus propósitos:
O tema proposto é Atualidade no psica-
nalisar, o que supõe alguma indicação 
mínima, embora necessária, acerca do 
que é ser psicanalista hoje. A ênfase é 
dada à questão da atualidade, na me-
dida em que isto não só permite uma 
contraposição às concepções teóricas e 
clínicas anteriores acerca do ato analí-
tico, como também insiste na dimensão 
política contemporânea, que obriga os 
modos do ser psicanalista.  Alguns dos 
temas propostos – como, por exemplo, as 
relações da Psicanálise com as teorias da 
informação e a informática, a genética, 
as ciências de ponta e a filosofia –, seus 
mecanismos e modos de pensamento 
têm um caráter estratégico e político es-
pecífico, ao procurar definir direções tá-
ticas que delineiem perspectivas efetivas 
para os pensares e fazeres psicanalíticos. 

Rio de Janeiro, fevereiro de 2002.
Chaim Samuel Katz
Eduardo Losicer
Helena Besserman Vianna
Joel Birman
Miguel Calmon du Pin e Almeida
Suelena Werneck Pereira

Entre nós, brasileiros e cariocas em es-
pecial, no centro disso tudo, o vigor de 
Helena Vianna.
Nesta época, me pediram que escrevesse 
algo de  sua presença em nossa experiência 
para ser apresentado na reunião plenária.
Reproduzo o que escrevi em 2003. Não 
conseguiria fazer de outro jeito.

Responsabilidade e nome próprio
Responsabilidade e nome próprio são 
as marcas dos Estados Gerais da Psica-
nálise. 
Responsabilidade e nome próprio são 
também as marcas que melhor defi-
nem a trajetória de vida de Helena Bes-
serman Vianna.
Para mim, Estados Gerais da Psicanálise 
e Helena Vianna  se confundem na me-
dida em que implicam responsabilida-
de e nome próprio.
Foi por seu intermédio que cheguei 
aos Estados Gerais. Eram suas palavras: 
“qualquer um pode dizer o que quiser 
em seu nome próprio desde que bem 

fundamentado e se responsabilizando 
pelo que disser”. Quantos de nós não 
fomos convocados para as reuniões to-
mados por este apelo? 
Mas o que poderia existir de tão extra-
ordinário em se falar em nome próprio 
e com responsabilidade, uma vez que 
estas deveriam ser as condições de 
todo falar?
Creio que essa história também tenha 
a ver com Helena Besserman Vianna. 
Sua denúncia acerca do envolvimento 
das Sociedades psicanalíticas com os 
ocultamentos, com os silenciamentos e 
com a tortura da ditadura então vigen-
te dispara um processo de questiona-
mento sobre a formação psicanalítica, 
suas implicações éticas, e sobre o com-
promisso dos psicanalistas com o meio 
social, que revira pelo avesso o que se 
mantinha fechado dogmaticamente a 
qualquer interrogação (vinda de fora). 
A recusa das Sociedades psicanalíticas 
em reconhecer e apurar o que lhes era 
mostrado fez do falar em nome próprio 
uma ferramenta política fundamental 
para muitos de nós.  Do mesmo modo, 
assumir a responsabilidade na justa 
medida foi a maneira de implicar cada 
qual com seus atos, escancarando as-
sim a irresponsabilidade escondida na 
fórmula “somos todos igualmente res-
ponsáveis por tudo que acontece”. Es-
távamos cansados de sermos respon-
sáveis por tudo.  Helena Vianna não se 
cansava de apontar nessa generaliza-
ção uma estratégia de acobertamento  
e denegação das responsabilidades.
Responsabilidade e nome próprio pas-
saram a ser apelos fundamentais para 
uma boa maioria de nós, como elemen-
tos de rompimento com o colo protetor 
das instituições, que por isso cobravam 
o silêncio, a alienação e a impunidade.
Entre nós, Helena Vianna foi a cunha 
mais potente para mover o que parecia 
visceralmente colado. 
Portanto, qualquer um que queira ho-
menagear Helena Besserman Vianna só 
poderá fazê-lo se o fizer em seu nome 
próprio e assumindo a responsabilida-
de pelo que for dito. 
Eu o faço.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2003.
Miguel Calmon du Pin e Almeida

FAZENDO PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

Psicanalista, vinda da Medicina, foi mem-
bro com funções didáticas da SBPRJ,  mem-
bro titular da Sociedade Internacional 
da História da Psiquiatria e Psicanálise e 
coautora, com Tereza Pinheiro, do livro As 
Bases do Amor Materno (1991), premiado 
pela Fundação Carlos Chagas. Escreveu, 
também, o livro Não conte a ninguém: con-
tribuição à história das sociedades psicanalí-
ticas do Rio de Janeiro (1994).

Anos 80:
Início do nosso relacionamento: com o pro-
cesso de redemocratização em curso no país, 
a Brasileira resolve levar adiante propostas de 
mudanças estatutárias. Mas a que foi espe-
cialmente cara a mim e a outras mulheres da 
época foi a abolição da idade máxima (até 39 
anos) para iniciar a formação.  A medida foi 
defendida firmemente por Helena e todas 
aquelas de nós que tinham interrompido 
suas carreiras para criar os filhos chegaram 
à Sociedade para muito contribuir com sua 
maturidade e savoir faire.

Anos de André Green:
Convidado a vir ao Brasil por Helena, depois 
de terem concluído sua análise pessoal, foram 
“chegando devagarzinho”, como diz a canção, 
até  estimular a formação de grupos de estu-
do da obra do psicanalista, gerar publicações/
livros das conferências   proferidas aqui, tor-
nando-se um pilar importante da Psicanálise 
francesa entre nós.

Helena e seu ofício:  
Era uma analista ética, cujo norte na clínica 
foi sempre aquele de desvendar o Desejo 

Inconsciente. Lendo o seu livro Não conte a 
ninguém e imaginando, de início, um depoi-
mento pungente, recorte dos anos terríveis 
da ditadura, me deparei também e mais 
uma vez com a analista. Seu sólido texto 
de Psicanálise defende a tese de que o “não 
dito”, seja nas famílias, seja nas instituições, 
será “atuado” com virulência, pela falta de 
elaboração, na terceira geração.

Helena foi casada a “vida toda” com Luis 
Vianna, médico, apaixonado por História, o 
que foi mais um elo de ligação entre eles.
Tiveram três filhos homens, todos com vida 
pública. Tiveram netos também!  Mas como 
analisanda de Helena, gostava de me gabar: 
“ela é ótima, é a mãe do Bussunda!"
Pouco antes de falecer, Helena pediu seu 
desligamento da IPA e, em consequência, 
saiu da Brasileira.  Mas continuará fazendo 
parte da história da nossa Sociedade e da 
própria história da Psicanálise,  como tam-
bém continuará na memória de todos os 
que tiveram o privilégio dos seus ensina-
mentos e de sua análise. 
Com gratidão,

Marina Tavares

Responsabilidade e nome próprio

Helena Besserman Vianna com o marido



Laura Veríssimo de Posadas

O que lhe motivou a convocar em 
seu trabalho as vozes de Helena 
Vianna e Anne-Lise Stern: mulheres, 
judias, psicanalistas.
Não tive uma motivação consciente. Es-
cutei uma frase, como relato em meu tra-
balho, quando de visita à casa de minha 
família no Rio de Janeiro: ”eu me anali-
sei com Helena Vianna”. Posteriormente, 
pude pensar que, como não considero 

que alguém seja analista em tempo in-
tegral, a escutei como analisanda. Penso 
assim pelos efeitos produzidos em mim, 
como se aquelas palavras tivessem fun-
cionado como um resto diurno que des-
pertaram “titãs imortais” – como Freud 
qualifica os desejos infantis inconscientes 
– e, assim, a mobilização de minha histó-
ria pessoal inevitavelmente atravessada 
pela coletiva.
Enquanto Helena travava sua luta, o 
Uruguai sofria uma ditadura que perse-
guiu, prendeu e torturou pessoas mui-
to próximas.
Assim como, por acaso, fui receptora 
deste comentário, posteriormente, en-
quanto pesquisava para escrever sobre 
Helena, por acaso encontrei Anne-Lise. 
O tema da perseguição dos judeus 
também me é muito próximo; meu ir-
mão mais velho foi um dos fundadores 
da Co Fraternidade Judaico Cristã em 
Montevidéu. Vivi num lar cristão, po-
rém tão ecumênico que incluía ateus. A 
possibilidade de sermos judeus marra-
nos pelo lado materno (Perez) sempre 
esteve presente, ainda que ninguém 
lhe desse maior importância justamen-
te por considerar o racismo uma sobe-
rana estupidez. Recentemente, desco-
bri que também pelo Verissimo é bem 
possível que sejamos descendentes de 
judeus que se protegiam da inquisição, 
dizendo “sou um verdadeiro cristão, um 
cristão veríssimo”.

As categorias do Silêncio e do Desmen-
tido são algumas das chaves usadas em 
seu trabalho para entender as lutas e 

vicissitudes de Helena e  Anne-Lise. Nos 
fale sobre essas articulações.
Este tema constitui outras motivações 
do trabalho, estas sim conscientes, 
muito conscientes. Está vinculado à 
minha experiência e meus descon-
fortos na vida institucional. Nenhuma 
instituição se salva – as que reúnem 
psicanalistas tampouco – dos pactos 
de silêncio, dos jogos de poder e sub-
missão, das transgressões ou desafios a 
los acuerdos  que hacen al lazo entre sus 
integrantes. Também não está livre de 
atitudes demagógicas  com os aspiran-
tes a psicanalistas.
Há algum tempo, penso que em con-
sonância com o que ocorre na polis, 
parece que se perdeu a capacidade de 
refletir sobre estas atitudes, que são en-
tão  desmentidas: ”Sabemos que ocor-
rem, mas façamos como se não”. E aí 
aparecem as velhas desculpas: “sempre 
aconteceu”, ”não deve-se pôr em risco 
a instituição”, quando o risco maior, me 
parece, é perder, por exemplo, um su-
porte central da ética de nossa prática 
psicanalítica com a abstinência. A abs-
tinência em todas as funções analíticas: 
não apenas no exercício da função de 
analista do Instituto, mas também na 
função de supervisor (que,  frequente-
mente, se presta a capturas imaginá-
rias) e na função de docente.
Tanto Helena como Anne-Lise tiveram a 
coragem de enfrentar esse silenciamen-
to, esses pactos, essas defesas coletivas.
Esta coragem lhes valeu a ambas epíte-
tos muito duros. Mas não cederam. Por 
isso, me parecem muito inspiradoras 

para pensarmos nesses problemas que 
são os nossos hoje, que são complexos, 
fusões narcísicas não analisadas, assim 
como traços de caráter não analisáveis.  

Enquanto elaborava as perguntas para 
esta entrevista, recebi o último núme-
ro da Revista Brasileira de Psicanálise, 
publicação oficial da Febrapsi, com o 
tema Política I, importante iniciativa 
dentro do cenário político que esta-
mos vivendo no Brasil.
Como você pensa, na atualidade, o pa-
pel e o diálogo dos psicanalistas com 
a realidade político-social de seus paí-
ses e, em especial, na América Latina?
Enquanto lhes respondo, penso em como 
conseguir esta revista já.
Nós, psicanalistas, temos o dever de fazer 
ouvir nossa voz mais frequentemente so-
bre  problemas humanos, mas também 
temos o dever de trabalhar nossa voz.
Nossa voz é legitimada por mais de 
um século de estudo e prática com o 
sofrimento, com as misérias e as possi-
bilidades criativas de cada sujeito que 
nos consulta, mas esta legitimização 
não implica nenhuma pretensão de 
um saber fechado e definitivo, já que 
o que caracteriza a empresa analítica, 
como diz Leclaire, é resistir à tendência 
natural a desconhecer a falta ao redor 
da qual somos construídos. Somos su-
jeitos divididos, sujeitos em falta. Logo, 
sem arrogância, mas com firmeza, te-
mos a responsabilidade de nos pronun-
ciarmos quando direitos fundamentais 
estão sendo lesados. E estão sendo 
desgraçadamente lesados em nossa 
América Latina e no mundo.
Disse há pouco que devemos traba-
lhar nossa voz. Trabalhar entre nós, 
mas quando e como, diante de quais 
emergências? Há alguns anos na APU 
(Asociación Psicoanalítica del Uru-
guay), conseguimos fazer um pronun-
ciamento contra a diminuição da maio-
ridade penal. Foi uma tarefa coletiva 
por iniciativa do Dr. Javier Garcia, com 
a colaboração de muitos – e resistên-
cia irônica de alguns – e um traba-
lho persistente da colega Eurídice de 
Mello. Temos muito a contribuir sobre 
a condição adolescente e foi elaborado 
um documento claro e sólido. Mencio-

no essa iniciativa como um modelo a 
ser replicado, sem descanso, a fim de 
alcançar alguma repercussão no coleti-
vo, na capacidade reflexiva apequena-
da desta era do imediatismo, do tweet e 
da frivolidade em torno do predomínio 
da imagem.
A atual presidente da APU, Gladys Franco, 
e sua diretoria se propõem a retomar com 
força este compromisso de enfrentar a  
tensão delicada provocada pelos desliza-
mentos ou leituras ideológicas possíveis 
e, também, pelas nossas diferenças sobre 
a pertinência de realizar estes pronuncia-
mentos que são políticos, ainda que não 
devam ser partidários. 
Penso, então, que as  instituições que aco-
lhem psicanalistas devem ter um papel ati-
vo no diálogo com a realidade sociopolítica 
em que estão imersas e, como parte desse 
diálogo, devem seguir desenvolvendo a in-
serção no meio, em instituições que traba-
lham com os setores mais vulneráveis. Isso 
vem sendo feito em diversas sociedades da 
América Latina, como Calibán acolhe em 
sua seção Extra Muros e muito mais se faz  
além do que podemos alojar ali. Este me pa-
rece um caminho a seguir.

A revista Calibán, publicação oficial 
da Fepal, inaugurou um “idioma pro-
posta” de conexão entre as diversas 
linguagens da Psicanálise de nossa 
América Latina. Como foi participar 
como editora desse desafio?
Participar da Calibán foi e continua 
sendo, para mim, uma experiência 
transformadora. O projeto Calibán, já 
desde o nome, concebido por Leopol-
do Nosek e Mariano Horenstein, é, ve-
jam vocês, um ato político (remeto ao 
Manifesto publicado por Marino, como 
editor-chefe da época, no primeiro vo-
lume). Entretanto, foi atacado e incom-
preendido como projeto editorial ino-
vador e aberto a outras disciplinas e à 
arte latino-americana.
Trabalhar cotidianamente ao lado da-
quele grupo básico, formado por Ma-
riano, Raya Zonana (SBSP), Lúcia Pala-
zzo (SBPRJ ) e Andrea Escobar Altore 
(Socolpsi) me permitiu conhecer a sen-
sibilidade de cada um, as matrizes cul-
turais locais, seus autores de referência, 
os artistas de diferentes áreas da cultu-
ra que são significativos para cada um 
deles e aqueles com que entram em 
contato e são incorporados. Assistir a 
cada dia à criatividade  e paixão que os 
anima, a resistência e tenacidade para 
persistir na tarefa, apesar de embates 
mesquinhos, a abertura a um diálogo 
profundo, não isento de diferenças e 
tensões superadas com humor e res-
peito, me enriqueceu muito e me deu 
grandes amigos para a vida.
Estamos agora em outras tarefas, mas 
continuamos colaborando e desfrutan-
do das ondas de jovens entusiastas e 
muito criativos que vão chegando e tra-
balham com a brilhante e teimosa nova 
equipe sob a batuta da editora-chefe de 
alto nível, Raya Zonana.
Calibán, enquanto publicação oficial 
da Fepal, é o modo mais efetivo de di-
fusão da fecunda produção psicanalí-
tica da América Latina para os países 
do norte. Lá nos leem com interesse 
e elogiam sua beleza formal que os 
aproxima das expressões artísticas de 
nosso continente.

// Sandra Gonzaga
sagon@globo.com

FAZENDO PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

“Esta coragem 
lhes valeu a ambas 
epítetos muito duros. 
Mas não cederam. 
Por isso, me parecem 
muito inspiradoras 
para pensarmos 
nestes problemas que 
são os nossos hoje, 
que são complexos, 
fusões narcísicas 
não analisadas, 
assim como traços 
de caráter não 
analisáveis."

Laura Veríssimo de Posadas é membro titular da Associação Psicanalítica do Uruguai. Analista 
com funções didáticas. Co-organizadora das Jornadas de Literatura e Psicanálise por 5 anos 
(Centro de Intercâmbio da APU). Ganhadora do prêmio Psicanálise e Liberdade, da Federação 
Psicanalítica da América Latina – FEPAL, no Congresso de Lima, 2018, com o trabalho Es tiempo 
ahora de voces entre voces apoyadas. Inspirado na trajetória de Helena Vianna e de Anne-Lise Stern.

Helena Besserman Vianna 
in memorian (1932 - 2002)
Entrevista com Laura Verissimo
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lhados e aceitos por todos. E, quando 
nesse "todo" não há exceção, não há 
singularidade, pensamos numa massa 
obediente a um líder. Tendo isso em 
vista, Foucault, em "A Coragem da Ver-
dade", afirma que "onde há obediência, 
não pode haver parresía". A obediência 
é uma concepção negativa da parre-
sía, pois "a parresía como confiança é 
alheia ao princípio do temor de Deus" . 
As instituições pastorais cristãs foram 
desenvolvidas historicamente por 
uma construção de verdade "estabe-
lecida na obediência temerosa e reve-
renciosa em relação a Deus, e sob a for-
ma de uma decifração suspeitosa de si, 
através das tentações e das provações." 
(Foucault).

Freud admite que também persegue 
uma ilusão – "uma educação sem reli-
gião" .  Ele acredita que o crescimento 
pessoal e a saída do infantilismo le-
vam ao afastamento da religião. Pois, a 
questão religiosa traz, por um lado, as 
restrições obsessivas e, por outro, "um 
sistema de ilusões de desejo com repú-
dio da realidade..." (Freud).

Com efeito, precisamos de uma socie-
dade plural,  que seu eixo seja a diver-
sidade, a alteridade, as vozes emer-
gentes da diferença. Porque o "Mal 
seria uma herança que se constitui e 
se estrutura no social num enunciado 
escandaloso: se há um Outro, só pode 
ser o outro do sofrimento e da exclusão, 
o outro por tador de uma diferença in-
sustentável e indiscernível."  (Hassoun, 
Crueldade Melancólica).

Precisamos de muitos, de muitos de nós, 
por isso, como diz o samba da Manguei-
ra, 2019, nos encontramos na luta com 
as Marias, Mahins, Marielles e Malês!

//  Eloá Bittencourt Nóbrega
eloa_bittencourt@hotmail.com

NOTÍCIAS DO INSTITUTO ESPAÇO DOS MEMBROS PROVISÓRIOS

Todos os anos realizamos o Simpósio 
do Instituto da SBPRJ, mas este ano 
foi especial pela escolha do tema: "So-
ciedade na sociedade", que denota a 
preocupação e o esforço de todos no 
sentido de se interrogar e compreen-
der o momento atual, político-social 
e clínico, principalmente aquilo que  
fissura e abre-nos para a angústia.  
Freud, em "O Futuro de uma Ilusão", 
1927, diz que "há poucos indivíduos 
capazes de ter uma visão abrangente 
da empresa humana em todas as suas 
ramificações...  quando menos se sabe 
do passado  e do presente tanto incer-
to é o juízo acerca do futuro."  Durante 
o Simpósio, tentamos, cada um a seu 
modo, apresentar de que forma vive-
mos e sentimos o presente, a visão das 
recentes experiências políticas  refle-
tidas no dia a dia em nosso trabalho. 
Freud expõe, no texto acima, que é 
decisivo para a avaliação da cultura, 
a qual não diferencia de civilização, o 
"deslocamento do campo material para 
o psicológico" .  Porque o campo psico-
lógico, pelo olhar da Psicanálise, vê o 
desamparo infantil como aquele que 
atravessa todo o desenvolvimento 
do sujeito até a vida adulta. O adulto 
precisa, também, perceber sua própria 
impotência diante da vida, com suas 
exigências pulsionais e culturais, inter-
nas e externas. Podemos dizer que o 
desamparo infantil funda esse campo, 
pois, por sua precariedade, o sujeito, 
ao nascer, precisa de cuidados de uma 
mãe amorosa e de um pai protetor, a 
princípio, mas também temido por se 
tornar poderoso. Cada um de nós é 
lançado ao mundo pelo amor e pelo 
medo, concebido pelas crenças e he-
ranças parentais. A cultura, que tem 
por função nos proteger, nos é trans-
mitida consciente e inconscientemen-
te e, para cumprir com sua função pre-
cisa "humanizar a natureza" (Freud). O 
bebê e a criança criam habilidades de 

controle do ambiente em que vivem 
para torná-lo familiar, menos assusta-
dor e terrorífico, um modelo infantil 
que vai ser levado pelo sujeito para 
toda a vida. A face escura, que nos 
toma de assalto, que nos amedronta e 
angustia, que parece estranha a nós, 
impessoal, e até mesmo os nossos sen-
timentos mais intensos e passionais, 
precisam encontrar um outro que nos 
dê alívio, que nos apazigue. Freud diz 
que é o desejo, como no sonho, que 
realiza transformações dessas figuras 
assustadoras em deuses, com caracte-
rísticas paternas e "nisso segue um mo-
delo não apenas infantil,  mas também 
filogenético" .  Estas figuras fantásticas 
nos constituem desde nossa origem e 
se fazem presentes por nosso anseio 
para fazer frente ao que nos deixa per-
plexos diante das fatalidades e do de-
samparo humano, os quais não podem 
ser remediados. Não há como impedir 
o desamparo e o destino, é aí "antes de 
tudo, que os deuses fracassam" ,  pois até 
os deuses têm seus destinos (Freud). 
Por estas tentativas humanas, em par-
te fracassadas, em parte mantidas pela 
esfera moral, pois "as próprias normas 
culturais são tidas como de origem di-
vina, são elevadas acima da sociedade 
humana, estendidas para a natureza e 
o universo." (Freud). Assim, esse ele-
mento do patrimônio cultural, a Pro-
vidência divina, vai dividir o sujeito, 
uma separação relutante da alma de 
seu corpo, pois a alma "deve ser o ele-
mento espiritual do homem", o objeto 
de exaltação, ao invés de uma inteli-
gência superior, externa, um Deus-
-pai. Com isso, Freud vai entender a 
doutrina religiosa pela manifestação 
infantil de proteção; crer é criar  uma 
ilusão de um pai todo-poderoso. Além 
disso, fala do alívio para o sujeito ver 
seus conflitos infantis originados do 
complexo paterno, que não são intei-
ramente superados, serem comparti-
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A Sociedade na sociedade
Debate e reconhecimento 

das diferenças

O Simpósio anual do Instituto de Forma-
ção da SBPRJ foi realizado em novembro e 
organizado pelos alunos e membros pro-
visórios para discutir com nossos pares as 
questões relativas a essa complexa – mes-
mo impossível – tarefa de psicanalisar. A 
partir do tema “A Sociedade na sociedade”, 
con(pro)vocamos os candidatos a pensar 
nas implicações e reverberações de nosso 
papel como analistas nas sociedades – a 
brasileira e a Brasileira.
A discussão que se seguiu ao convite 
provocador girou em torno de dois eixos 
principais: por um lado, há aqueles que 
defendem que a Psicanálise deva se ocu-

par da clínica desatrelada de um viés so-
ciopolítico, percebendo a neutralidade do 
analista como condição fundamental para 
qualquer intervenção; por outro, há aque-
les que defendem a indissociabilidade das 
dimensões clínica e sociopolítica, susten-
tando que o sujeito é sempre um sujeito 
do seu tempo e, como tal, precisa ser ouvi-
do em sua complexidade.
Pensar as relações da Psicanálise com a 
política em seus fundamentos éticos nos 
coloca sempre em posição de debate. E 
debate implica o exercício da linguagem, 
da palavra, do diálogo – o que pressupõe 
a diferença de posições. Só é possível que 

se abra um debate se houver o reconhe-
cimento das diferenças, e isso é política. 
Lembremos que a palavra “política” se re-
fere àquilo que “diz respeito à polis”, tendo 
surgido no momento em que a cidade não 
tem mais uma orientação divina a respei-
to de seus caminhos, demandando, as-
sim, um debate entre os cidadãos acerca 
de seus rumos. Se não há um deus tirano 
que tudo pode e sabe sobre nós, é preciso 
que nos entendamos da melhor maneira 
possível – e daí o debate que implica em 
reconhecer as diferenças sem acachapá-las 
pelo discurso de Um.
Vemos se consolidar como tendência 
mundial um cenário político marcado pelo 
crescimento progressivo de uma onda re-
acionária, que traz consigo a ameaça de 
cerceamento de direitos duramente con-
quistados. O que se delineia como projeto 
de poder a nível global é um retorno ao 
autoritarismo perverso que recusa as dife-
renças e se pauta pela hegemonia de um 
único pensamento, em que o debate não 
se faz possível.
Diante desse contexto, o que queremos 
nós como analistas em formação? É de-
sejável pensar os dispositivos clínicos, os 
meandros da metapsicologia e os modelos 
institucionalizados da formação analítica 
de maneira dissociada de um pensamen-
to sócio-histórico-cultural-político? Faz-se 
necessário perceber que a própria possibi-
lidade de se colocar em debate essas ques-
tões já implica considerar as ressonâncias 
da política na Psicanálise e vice-versa.
Não nos esqueçamos, ainda, de que o su-
jeito do qual trata a Psicanálise é um sujei-
to dividido, em discordância dele consigo 
mesmo, fundado sobre a égide da diferen-
ça e da relação com a alteridade. E se exis-
te algo de que sabemos há muito é que, 
ainda que se tente fazer calar as partes dis-
cordantes, elas sempre dão um jeito de vir 
à tona.

// André Luiz A. Vale
alavale88@gmail.com

Marielle Franco,
na ilustração
de André Toma

98 Novembro - Dezembro 2018



saio longo publicado na revista piauí. 
Num primeiro momento, eu pensei em 
esticar o ensaio para que se tornasse 
um romance, mas rapidamente percebi 
que não faria sentido, uma vez que a 
forma para aquele momento específico 
já havia sido descoberta. Aos poucos, 
fui “sujando” o ensaio original e desco-
brindo o romance, até que não sobrou 
nada do texto da revista.

Antes da estreia na ficção, você era editor 
(um dos fundadores da editora e-galáxia 
e da revista Peixe-elétrico) e ensaísta 
(piauí, Cult, Suplemento Pernambuco). 
Como foi essa transformação?
Não entendo exatamente como uma 
transformação, mas sim como uma 
soma. Eu ainda atuo como editor e sigo 
produzindo alguns ensaios. A experiên-
cia como autor de ficção foi enriqueci-
da pelo trabalho de muitos anos como 
editor (um olhar reflexivo para o próprio 
texto e o respeito pelo editor que cuidou 
do livro) e por essa veia ensaística (que, 
se não estou enganado, é perceptível no 
romance) e, num movimento de volta, a 
ficção ampliou o meu entendimento do 
trabalho do editor e do crítico. Na verda-
de, são esferas muito misturadas.

Qual o significado que a escrita teve 
durante seu processo de luto?
Olhando retrospectivamente, desde o 
dia 1 do luto, eu escrevi. Facebook, tex-
to para a Missa de Sétimo Dia, artigo na 
piauí e o romance O pai da menina mor-
ta. A leitura é uma parte muito forte do 
meu entendimento da vida e do meu es-
tar no mundo. A dor e a ausência de sen-
tido, de alguma forma, me empurraram 
para o outro lado. Nos primeiros dias, eu 
era incapaz de ler qualquer coisa, mas 
encontrei um local de muita energia na 
escrita. Escrever (e ler e reler os meus 

próprios textos), de alguma forma, me 
reconectava com o mundo. Um outro 
mundo, sem dúvida, mas, ainda assim, 
um lugar possível de se estar.

A história dessa perda começou no 
Facebook, depois ganhou a forma de 
ensaio na revista piauí, para agora 
se transformar em livro. Comente a 
construção dessa narrativa.
Se não estou enganado, a narrativa par-
te do dado não-ficcional mais concreto 
(posts no Facebook contando o que ha-
via acontecido com a minha filha), passa 
pelo ensaio que é uma forma híbrida (o 
que eu fiz e como interagi com o mun-
do naqueles primeiros dias, no texto da 
revista) e, por último, a ficção (uma ten-
tativa de sondar vazios e subjetividades 
que não eram acessíveis pelo arranjo 
consciente dos fatos, pela linguagem 
do senso comum e pelos clichês dispo-
níveis).

Fale sobre o personagem "o pai da 
menina morta”.
É um homem que da noite para o dia 
é arrancado do mundo. Todo o seu fu-
turo é cancelado e essa tragédia vai 
também afetar passado e presente. Ele 
vai, a partir desse ponto, deslocado, es-
tranhar a sociedade tal como ele a en-
tendia e “caminhar” por relações sociais 
(família, sexo, cultura, política, drogas, 
religião, linguagem) desarmando o que 
elas têm de artificial, ao mesmo tempo 
em que expõe a própria incapacidade 
de se reinserir no mundo. A dor dele é 
perceber que retiradas todas as más-
caras, chegando ao ponto máximo de 
autofragmentação, não existe o sujeito 
autêntico, mas apenas e tão somente a 
linguagem segurando as pontas do mí-
nimo de realidade necessária para que 
ele não desapareça.

PSICANÁLISE & CIA

Em que ponto você está?
Estou mergulhado no meu doutorado so-
bre a obra do crítico Roberto Schwarz. Na 
verdade, mergulhado na medida do pos-
sível, já que entender a situação política 
atual do país acaba me arrastando para 
outras leituras. Tenho lido obras lançadas 
recentemente sobre o fim da democracia 
no século 21 e buscado compreender 
esse mundo de redes sociais, robôs, fake 
news etc. isso para não falar de textos 
clássicos sobre fascismo.    

Elaborado a partir da perda experi-
mentada pela morte de sua filha em 
2016, o livro "O pai da menina morta" 
(editora Todavia, 2018) é uma obra fic-
cional. O que o levou a escolher justa-
mente a ficção, ao invés da não-ficção, 
para tratar dessa ausência?
Eu já havia tratado do assunto com as 
ferramentas da não-ficção em um en-
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Como você equilibrou recolhimento e 
exposição ao longo da escrita?
Um crítico português falou que é um 
romance despudorado. Não sei se há de 
fato um equilíbrio. O que eu sei dizer é 
que houve um cuidado para não expor 
nenhum tipo de intimidade que pudes-
se implicar a privacidade de terceiros. A 
exposição de um inconsciente meu, isso 
eu nunca procurei frear; o que surgia e eu 
julgava que tinha uma boa elaboração 
formal, entrava no romance. Já fatos que 
deixassem amigos e parentes em situa-
ções desconfortáveis foram alterados ou 
eliminados, porque não são fundamen-
tais para a trama ficcional. 

Qual é o seu desejo enquanto escri-
tor?
Ser lido me parece que é o desejo na-
tural, muito menos por vaidade, e mais 
pelo desejo de me compreender a par-
tir desse olhar do outro. A cada nova 
resenha, eu me surpreendo com o que 
é descoberto e revelado ali. Como é um 
romance em fragmentos e com mui-
tas referências, ele se oferece bastan-
te aberto a diferentes escolhas de fios 
condutores da trama. Essas escolhas 
dos leitores me fascinam.

//  Tiago Franco 
tiagofrancoh@gmail.com
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Pequena história de paralelismos 
entre o Cinema e a Psicanálise

14º capítulo: na década de 1950
Enquanto o movimento neorrealista se des-
dobrava em influências, diretas e indiretas, no 
modo de criar filmes, o cinema de Hollywood 
começava a perder sua força junto às plateias 
americanas devido à chegada da televisão aos 
lares dos EUA. Vários esforços surgiram visando 
fazer o público sair de casa para ir às salas de 
projeção: a tela larga do cinemascope, filmes 
em 3D, efeitos especiais, superproduções 
grandiosas, sistemas sonoros mais sofisticados, 
o “cinerama”, com telas ainda maiores, e até os 
cines drive-in para que os filmes pudessem ser 
vistos de dentro dos carros...
Enquanto isso, nos festivais de cinema europeus, 
outras cinematografias regionais eram desco-
bertas: com a exibição de “Rashomon” no Fes-
tival de Veneza de 1951 seria revelado o nome 
de Akira Kurosawa e este filme abriria as portas 
do Ocidente para o cinema japonês. Em 1956, o 
Festival de Cannes “descobriria” o nome do sue-
co Ingmar Bergman a partir da repercussão do 
filme “Sorrisos de uma noite de amor”, já sua dé-
cima-sexta realização, embora festivais anteriores 
menos famosos, no Uruguai e em São Paulo, ti-
vessem reconhecido a excelência de uma obra 
de 1952 do mesmo diretor, “Noites de Circo”.
Ao longo dos anos 1950, os nomes de Berg-
man e Kurosawa se juntariam ao de Federi-

co Fellini, formando o trio mais admirado de 
diretores considerados “autorais”: escreviam 
seus roteiros e dirigiam seus filmes com ca-
racterísticas bem pessoais, verdadeiras “mar-
cas” inconfundíveis, embora logo imitadas e 
capazes de influenciar outros cineastas e o 
cinema em geral de vários países.
No mesmo período, autores psicanalíticos pós-
-freudianos ganharam mais repercussão: em 
1953, Lacan inaugurou as sessões curtas de acor-
do com o “tempo lógico”, enquanto na América 
do Sul se firmava a predominância das teorias 
de Melanie Klein e seus seguidores, o que se 
manteve até os anos 1970/80, quando as ideias 
de Lacan começaram a disputar um espaço 
cada vez maior. Outros psicanalistas que traziam 
contribuições originais esperariam as décadas 
seguintes para ganhar notoriedade.
No cinema americano, ainda hegemônico pe-
las produções dos grandes estúdios (mesmo 
que em crise) surgiram jovens diretores de 
teleteatros e telefilmes que migraram gradati-
vamente para as telas das salas de cinema. Em 
1957, Sidney Lumet dirigiu “12 homens e uma 
sentença”, cujo enredo já havia servido para um 
programa de televisão. No mesmo ano, Martin 
Ritt lançou “Um homem tem três metros de al-
tura”, tendo como intérpretes: o primeiro ator 

de pele negra a atingir o estrelato, Sidney Poi-
tier; e o também diretor independente John 
Cassavetes – que, por sua vez, em 1958, lança-
ria “Shadows”. Questões sociais começavam a 
quebrar com a rigidez da perseguição política 
do Macartismo: pena de morte, lutas sindicais 
e questões inter-raciais eram, respectivamente, 
os temas desses filmes mencionados.

//  Luiz Fernando Gallego
luizgallego@gmail.com
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 “Noites de Circo” (1952), de Ingmar Bergman
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DIVAGAR É PRECISO

não se escapa, seja direta ou indiretamente, 
dos efeitos que mais de 300 anos de escra-
vidão exercem na vida do país. Refletindo a 
cultura e a consciência negra, hoje, data da 
morte de Zumbi dos Palmares, muitas histó-
rias são contadas, muitas homenagens são 
feitas, muito pensar, pesar e, também, o olhar 
para o fortalecimento de nossas heranças 
culturais que ergueram e construíram a nos-
sa história.
E o que o conhecido Livro do Desassossego, 
de Fernando Pessoa,  escritor e poeta da lín-
gua portuguesa, tem com essas minhas di-
vagações?  Por que a última coluna do ano, 
de nosso Divagar é preciso, com a minha des-
pedida da equipe que bravamente guiou o 
IA neste biênio, indica a leitura ou a releitura 
dele? Este livro-caos, onde fragmentos de 
textos e impressões sobre temas como a vida 
da alma, o tédio, a impaciência, os sonhos, o 
ser e o existir se seguem na voz da escrita de 
Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros 
lisboeta que conhece o narrador, Fernando 
Pessoa, num café frequentado por ambos. 
O fato do escritor português ouvir e conhecer 
seus diversos e famosos heterônimos lan-
çando suas histórias já traz em si algo valioso 
para a Literatura e para aqueles que se dis-
põem a viver do ofício da Psicanálise. Em o 
Livro do Desassossego, essa dimensão do diá-
logo entre diversas pessoas em Pessoa toma 
uma proporção potente na inquietação e 
no pensar sobre a vida humana que Soares 
apresenta, ora na forma de diário, ora como 
tratado ou mero desabafo.  
Ao longo dos últimos quatro anos, passaram 
por aqui inúmeros livros na escrita, no olhar 
e, principalmente, na forma, que cada cole-
ga aqui pôde contar de suas impressões e 
ligações que tais ou quais leituras lhe susci-
taram. As histórias e acontecimentos da vida 
existem. Ali estão. Como cada um vai dizê-las 
é que são elas. Os psicanalistas e os artistas 
costumam saber disso, tanto na alma quanto 
na carne. E o que o Livro do Desassossego faz 
é reconectar, na desordem natural e fluída 
da arte, essa ponte sutil, frágil e, ao mesmo 
tempo, potente que fica entre aquilo que fa-
lamos e aquilo que, e como, dizemos. 

Por isso, a dica aqui fica na forma de uma 
anti-resenha, já que em cada trecho do Livro 
do Desassossego, em cada frase escrita por 
Soares e narrada por Pessoa, encontramos 
um caminho ou uma bifurcação, um enlace 
ou um disfarce, um novelo de pensamentos 
sobre a nossa condição humana, tal como 
temos a oportunidade de presenciar quan-
do nos oferecemos a escutar as pessoas 
que buscam, na dura ficção de suas vidas, 
as dores e as possibilidades do ser. Decom-
por e recompor o dizer, oferecendo novos 
horizontes, é uma arte da Psicanálise. No 
Desassossego de Pessoa, lendo ou relendo-o, 
afinamos essa sintonia com a possibilidade 
de viajarmos em nós e, com isso, tripulamos 
as naus que precisamos construir com os 
nossos analisandos. São tantas as belezas e 
as profundidades que fica difícil priorizar um 
caminho, como degustação e convite, para 
esse texto-sonho. Deixo aqui algo que me 
tocou, como agradecimento a todos os que 
nesse espaço do Intervalo Analítico contri-
buíram, como escritores e leitores, antena-
dos para o que Freud, Ferenczi, Bion, Lacan 
e muitos outros navegadores psicanalíticos 
nos alertaram: quando conseguimos dizer, 
pôr em palavras aquilo que antes era irrepre-
sentável, puro trauma, sensação, horror ou 
indiferença, já estamos mais perto de uma 
mudança emocional e na vida. É por isso que 
metáforas não são apenas purpurina, e sim a 
consequência de um longo caminho mental. 

Há metáforas que são mais reais do que 
gente que anda na rua.

...
Poder sonhar o inconcebível viabilizando-o 
é um dos grandes triunfos que não eu, que 

sou tão grande, senão raras vezes, atinjo.
...

Mas tudo é absurdo, e o sonho ainda é o 
que é menos.

 (p. 174)

Seguiremos refletindo e buscando sentidos, 
pois divagar é preciso...

//  Samantha Nigri
sanigri@uol.com.br

Livro do Desassossego
Fernando Pessoa

Gosto de sentir a minha língua roçar a 
língua de Luís de Camões
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar a criar confusões de 
prosódias
E uma profusão de paródias 
 ...
Gosto de Pessoa na pessoa*
Da rosa no Rosa
E sei que a poesia está na prosa
 ...
A língua é minha pátria
E eu não tenho pátria, tenho mátria
E quero frátria...
(Língua, Caetano Veloso) *Grifo meu 

Dia Nacional da Consciência Negra. 
Feriado em São Sebastião do Rio de Janeiro. 
A chuva lá fora despenca fortemente. Para 
os cariocas, isso tem significados diversos 
que correm desde o pavor das tragédias de 
barracos soterrados ao silêncio produtivo de 
se ler, estudar ou apenas viver. Situações bi-
zarramente separadas dependendo de nos-
sas origens nos muitos Brasis que no Rio se 
amontoam.  O barulho da chuva no dia de 
hoje chora a dor de toda gente, visto que 
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