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Cinema nos brindando com ideias de Heinz Kohut 
sobre o que as artes oferecem e promovem em 
nosso aparelho psíquico. Carlos Alberto Quillelli e 
Eliane Marcellino nos contam do extraordinário 
trabalho executado pela Clínica Social em tempos 
de pandemia. Por último, Monica Aguiar, diretora 
do Conselho Científico, nos dá uma ideia muito 
interessante do porquê amamos a Psicanálise e por 
que precisamos nos manter vivos. Só os vivos, os 
sensíveis, conscientes e que amam a vida têm con-
dições de despertar no outro o tanto de vida que 
se perdeu pelo caminho. Este foi o grande desafio 
do nosso Conselho Cientifico em 2020: manter viva 
a Psicanálise, manter vivo o nosso amor pela Psica-
nálise. 
Último editorial desta gestão 2019/2020 e, portan-
to, meu último editorial também. Posso dizer que 
foi uma experiência muito rica. O que, no início, 
pareceu complexo e difícil, uma vez que, por conta 
de inúmeros cortes em nosso orçamento, tivemos 
como nunca que exercitar nossa criatividade e mo-
dificar o processo de edição do IA, aos poucos foi 
tornando-se fácil e interessante, muito por conta 
de toda uma equipe vivaz, pronta e que colaborou 
para que nossas matérias agradassem a tantas e di-
ferentes pessoas. Quero agradecer especialmente 
à Celyne, que não poupou esforços para  se ade-
quar ao novo momento do IA, à Ana Sabrosa, para 
quem nada é impossível, e também à Eloá, Gallego, 
Monica, Sandra e Tiago. Vocês foram essenciais. E 
desejar boa sorte à Sandra Gonzaga e equipe, que, 
a partir de janeiro, assumem o IA. Posso dizer que 
2020, apesar de um ano tão difícil, foi, ao mesmo 
tempo, um ano de grandes descobertas, de gran-
des desafios! Boas Festas e um Feliz 2021!

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

abater-se. A Psicanálise foi desafiada e respondeu à 
altura deste momento tão único e novo. Focamos 
no que a Psicanálise tem de melhor: a possibilida-
de de fazer o sujeito saber de si, incluir-se nas suas 
questões, achar novos caminhos para as dificulda-
des e descobrir forças inimagináveis que habitam 
o seu ser. 
Neste número do IA, temos nossa presidente Ana 
Sabrosa nos falando enfaticamente sobre todos os 
movimentos e decisões que se fizeram necessários, 
num tempo recorde, vale a pena ressaltar, para que 
a Brasileira do Rio pudesse não apenas ultrapassar 
tempos tão difíceis, mas, principalmente, inovar, 
ousar e, até mesmo, crescer. O que num primeiro 
momento parecia impossível, rapidamente, com a 
colaboração e empenho de todos, tornou-se real.
Em seguida, Ruth Naidin, nossa entrevistada, nos 
conta de forma leve e interessante sobre o seu per-
curso da Matemática até a Psicanálise e também 
sobre o início de sua vida profissional com projetos 
de grupos operativos  com professores municipais 
de Bonsucesso e da Maré, assim como de seu tra-
balho no IPUB – Instituto de Psiquiatria da UFRJ – e 
na Sociedade Pestalozzi. 
Eloá Bittencourt nos fala do que foi o ano de 2020 
para o Instituto – mudanças que se fizeram ne-
cessárias tanto no formato dos cursos oferecidos 
como em todas as frentes. Michelle Gorin nos fala 
da grata surpresa com a agilidade do Instituto na 
implantação de muitas vias alternativas de funcio-
namento das diferentes atividades do Instituto. O 
momento especial de certa forma apressou deci-
sões importantes. Sandra Gonzaga nos traz uma 
entrevista muito interessante com Juliana Muniz, 
realizadora audiovisual que fala, entre tantas coisas, 
do seu filme “Prefiro não ser identificada”. Um filme 
que trata da violência do Estado, do luto e da força 
das protagonistas, um filme ganhador de  inúme-
ros prêmios em diferentes festivais.
Luiz Fernando Gallego nos fala sobre Psicanálise e 

Dezembro de 2020. Um ano surpreendente. O que 
parecia uma pequena crise, uma virose momentâ-
nea, que habitava o outro lado do mundo, em pou-
co tempo espalhou-se e, em alguns momentos, 
chega a dar a impressão que veio para não mais ir 
embora. 
Neste ano de 2020, pessoalmente, fomos convida-
dos a exercitar o melhor e o mais maduro de nós 
mesmos, embora nem sempre isso tenha sido pos-
sível. Inicialmente, fomos convidados., mas com o 
passar dos meses, o que era convite tornou-se con-
vocação. Mais do que nunca precisávamos todos 
negociar com o tempo, com os planos, com a vida. 
Nossa resiliência convocada ao extremo, nossas es-
peranças necessitando de alimentação diária. Muita 
apreensão. Um país politicamente imaturo que aca-
bou transformando em moeda de troca o que não 
se negocia jamais: a saúde de uma população.
Como psicanalistas, o desafio foi ainda maior: con-
vencer os pacientes da necessidade de mudanças 
no setting, adequar-se ao atendimento online, às 
mudanças técnicas resultantes desta modalidade 
de atendimento. Pela primeira vez, analistas e pa-
cientes vivendo a mesma inexperiência, o mesmo 
drama, os mesmos medos, a mesma perda de pri-
vacidade. 
Como membros do Conselho Diretor da SBPRJ, o 
desafio foi ainda maior, se isso é possível. Uma ins-
tituição a ser administrada, funcionários a serem 
protegidos, cursos transformados, eventos adiados 
e substituídos por novas modalidades, uma clíni-
ca social precisando ajustar-se aos novos tempos. 
Conseguimos. E o que no início era desconforto, 
apreensão, dúvida, transformou-se em  criatividade, 
modernidade, muita ousadia e certeza. Ouso dizer 
que a SBPRJ superou-se, tantas foram as mudanças 
bem-sucedidas, o expressivo aumento da quanti-
dade de novos participantes/ouvintes em nossos 
eventos e atividades científicas variadas. Trabalha-
mos como nunca. E não deixamos a Psicanálise 

2020: ano de aprendizagem, paciência, esperança e criatividade
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“Então escrever é o modo de quem tem a 
palavra como isca: a palavra pescando o 
que não é palavra. Quando essa não palavra 
morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma 
vez que se pescou a entrelinha, podia-se 
com alívio jogar a palavra fora. Mas aí cessa 
a analogia; a não palavra, ao morder a isca, 
incorporou-a. O que salva, então, é escrever 
distraidamente.”
 (Lispector, C. 1979) 

Nós, psicanalistas, estamos familiarizados com 
a escuta da não palavra, com a eloquência nas 
entrelinhas, com uma entrega ao incompreen-
sível e com a ideia de que é “distraidamente” 
que vamos nos desnudando. O momento cria-
tivo não é planejado ou teorizado previamente. 
Tudo se constrói num ritmo próprio e singu-
lar. Mas qual foi a isca que a vida nos lançou? 
Ficamos, repentinamente, sem palavras 
para nomear o inusitado que nos atraves-
sou, diante da pandemia, que desafiou e 
desafia a todos nós. Desafio: do latim - Dis-
fidare - Dis, indicando afastamento, e Fi-
des, de fé, confiança; ‘renunciar à própria fé’.
Então, o que podemos capturar nas entrelinhas 
não é a definição da palavra que significa o efeito 
de desafiar ou provocar alguém, e nem propria-
mente uma ocasião ou grande obstáculo que 
deve ser ultrapassado, mas a ideia de renunciar 
à própria fé. Renunciar às certezas; encarar os 
mistérios da pandemia: de não sabermos como 
começam e como terminam; trilhar esse tempo 
insólito que vivemos; transitar entre enxurradas 
de informações, desinformações; lutar contra o 
preconceito; não perder a capacidade de indig-
nação frente a posições inóspitas e incoerentes; 
tarefas árduas, quando o traumático nos imprime 
marcas que ficam inscritas em nosso psiquismo.
E, assim, mesmo diante de tantas dificuldades, 
fomos convocados a trabalhar, na clínica, com 
nossos pacientes, assumindo riscos, sem perder 
a constância de “escrevermos juntos e distraida-
mente”, numa continuidade rítmica que o tem-
po vivo e intermitente nos enlaça. Partimos para 
o atendimento online, não presencial. Apesar de 
não ser desconhecido para nós, naquele instante 
havia uma diferença: ele era mandatório, no senti-
do de que o isolamento social era o mais indicado 

para conter uma curva ascendente da covid-19. 
O atendimento de crianças, este sim, uma inédi-
ta aventura. A sustentação na técnica psicanalíti-
ca nos levou a caminhar com nossos pacientes, 
virtualmente, sobre seus patinetes, patins, aden-
trar o guarda-roupa de seus pais, assistirmos au-
dições de piano, flautas e até ficarmos sozinhos 
online quando eles nos deixam “a ver navios”... 
Como presidente da Sociedade Brasileira de 
Psicanálise do Rio de Janeiro, confesso que re-
construir um projeto para 2020 não foi tarefa 
fácil, mas sonhando, acreditando, plantando e 
persistindo foi possível semear e colher frutos 
desta safra e, também, de outras anteriormente 
cultivadas. Uma gestão não se dá sem passa-
do, presente e futuro, e estamos certos de que 
os que nos antecederam e os que nos suce-
derão estiveram e estarão prenhes da alegria 
e da paixão que temos pela Psicanálise e por 
todo o alcance que ela nos permite desbravar.
No começo, parecia que nossas tristezas e nossas 
angústias não tinham onde “se encostar”. Foi nos 
fios que nos unem que encontramos uns nos ou-
tros a força e a firmeza necessárias para nos rein-
ventar. O Conselho Diretor da SBPRJ, membros, 
professores, alunos e nossos funcionários foram 
todos se agregando, em uníssono, para que 
pudéssemos, aos poucos, criar uma maneira de 
manter a vitalidade da Brasileira do Rio, como ca-
rinhosamente nos referimos à nossa Sociedade.
E, assim, fomos nos engajando virtualmente. 
Foram muitos os vértices com os quais nos 
deparamos: eventos científicos com convida-
dos daqui e de fora de nosso país, grupos de 
estudos, aulas do Instituto, nosso jornal Inter-
valo Analítico, a Revista TRIEB, cursos do cen-
tro de estudos, projetos sociais. Por meio do 
Travessia, realizamos a campanha "Quem tem 
fome tem pressa" de doações de cestas bási-
cas a diversas comunidades do Rio de Janeiro. 
Os programas exibidos na Rádio MEC continua-
ram a ser gravados e demos início ao Projeto "Es-
tamos Ouvindo", ao qual psicanalistas da SBPRJ 
se voluntariaram para atender à demanda que 
surgiu de pessoas dos mais diversos lugares de 
nosso país. A Clínica Social, que havia fechado as 
suas inscrições, reabriu oferecendo atendimento 
individual e para casais. Tivemos a satisfação, tam-
bém, de fazermos uma parceria com a Livraria 

da Travessa, gravando programas com colegas 
psicanalistas e de outras áreas do conhecimen-
to. Elaboramos o "Projeto Social-Racial", consi-
derando a importância da ampliação do acesso 
à Formação Psicanalítica no Instituto da SBPRJ.
Resumiria na palavra lhaneza o que temos 
procurado oferecer aos colegas de dentro da 
Sociedade e a todos aqueles que vêm nos fre-
quentando e nos buscando – doses de afabili-
dade e amabilidade – numa medida que possa 
ser bem generosa e nada econômica. Ferenczi 
nos ensinou a pensar sobre como pode a força 
do desmentido efetivar e potencializar o trau-
ma. Ao negar a nossa dor, estaríamos transfor-
mando nossa experiência, diante da pandemia, 
em uma vivência subjetiva re-traumatizante. 
Portanto, não se trata de negar a dor, mas de 
constatarmos que, diante do sofrimento, o 
humano que nos habita nos posiciona muito 
distantes da condição de sermos indiferentes a 
tudo que diz respeito ao outro e à humanidade.
A pulsão de vida nos coloca na direção de te-
cermos uma teia e desenharmos novas formas, 
entendendo o humano como uma pintura, 
onde traços formam imagens que nos esca-
pam. Para nos envolvermos com tantas mudan-
ças necessárias e urgentes, que se impuseram 
num curto espaço de tempo, encontramos 
um continuum para as análises no ciberespaço, 
ainda que a sensorialidade do encontro ana-
lítico esteja prejudicada. Da mesma forma, a 
confiança básica na possibilidade da Instituição 
ser continente de muitas angústias que senti-
mos coloca o outro como interlocutor e par-
ticipante no reconhecimento da diferença.
A não palavra mordeu a isca, as entrelinhas fo-
ram pescadas e algo se escreveu e se inscreveu 
em nós! Creio que se encontra agora entranha-
do, em nossa pele psíquica, um percurso de en-
contros, desencontros, sentimentos, emoções, 
onde o virtual, no sentido de Virtus, que remete 
à virtude, força, potência, está ali para ser criado, 
potencialmente, nas entrelinhas, entre as linhas 
que cruzamos, entre as quais nos encontramos.
Um agradecimento genuíno a cada um que tor-
nou possível os nossos encontros distraídos em 
2020!

//  Ana Sabrosa
anamsabrosa@gmail.com

2020: o ano em que 
fomos desafiados
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FAZENDO PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

Entrevista com 
Ruth Naidin

Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória 
profissional até chegar à Psicanálise.

Eu cheguei à Psicanálise como paciente, estu-
dante de Matemática na PUC, aos 19 anos. Aos 
24, já professora na escola do município bem em 
frente à faculdade, eu me formei em Psicologia. 
Até chegar à Brasileira, passaram-se mais de 15 
anos. Nesses anos, eu trabalhei primeiro dando 
aula de matemática, depois, como psicóloga, 
fazendo grupos operativos com professores da 
rede municipal em Bonsucesso e na Maré, favela 
então sobre palafitas, num projeto da Secretaria 
de Educação, semelhante ao que o Projeto Tra-
vessia faz hoje. Também fui aluna do IPUB duran-
te 2 anos, tendo participado da criação do Setor 
de Adolescentes, entre outras tantas atividades. 
No convívio das enfermarias, fui perdendo o 
medo dos loucos. Trabalhei muitos anos como 
voluntária na Sociedade Pestalozzi fazendo ava-
liação de crianças e adolescentes e orientação 
de pais, sob supervisão da querida Diva Deiss de 

Farias. E comecei meu consultório. Naquela épo-
ca, psicólogos não eram admitidos para a forma-
ção, então nos reunimos em torno dos analistas 
argentinos que vinham ao Rio para dar aulas e 
supervisão. Até começar a formação, eu fui aluna 
de Mauricio Knobel, figura central da minha vida 
profissional até ali. Kleiniano de raiz, era um psi-
canalista clínico de mão cheia, teórico da maior 
abertura e consistência, homem com uma expe-
riência vastíssima e casado com a Clara Knobel 
Freud!! Aprendi com ele a trabalhar conversando 
e se não o faço como ele fazia, pelo menos sei 
onde está o norte. Quando resolvi recomeçar a 
análise, já desejava também fazer a formação na 
Brasileira. Revendo hoje esse caminho, eu diria 
que eu cheguei madura à Psicanálise, mas não 
tão tarde, como foi muitas vezes a minha sensa-
ção.

Você destacaria algum autor ou teoria que 
tenha sido determinante para o seu percurso 
como psicanalista?

Determinante é Freud. Mas antes de Freud, 
como grande parte dos psicólogos da minha 
época, eu comecei a trajetória atendendo 
crianças e adolescentes. Por isso, fui iniciada na 
Psicanálise com Melanie Klein e demais autores 
kleinianos, os argentinos Aberastury, Knobel, Ble-
ger, Garma, entre outros. Foi a concomitância do 
curso de Freud na Brasileira com o meu proces-
so de análise que operaram a mudança no meu 
referencial. Não há melhor escola de Psicanálise 
do que a das descobertas vívidas na análise. 
Nesse sentido, Oscar e Roberto Cury foram pro-
fessores determinantes. Mas há autores geniais 
que, lidos na hora certa, realmente semeiam 
alguma coisa em você, inclusive dúvidas. Foi as-
sim com trabalhos de Ferenczi, de Abraham, de 
Sacher-Masoch, de Greenson e Etchegoyen, de 
Winnicott, de Green e  Roussillon. Agora, depois 
de várias tentativas anteriores, mas sem perder 
as esperanças, consegui voltar a estudar Lacan. 
O que vale um bom professor! Está sendo uma 
riqueza que eu adoraria poder compartilhar no 
nosso currículo. Mas eu tenho duas convicções. 
A primeira é que, como nós somos o nosso pró-
prio instrumento de trabalho, a nossa maior fon-
te de conhecimento e profundidade é a análise. 
A segunda é que vale ler de tudo, com liberdade, 
sem preconceito e sem culpa. E exatamente pela 
mesma razão: porque tudo se incorpora ao que 
nós somos. Valem romances, filosofia, história, 
contos de fadas, gibis... 

Você participou e participa ativamente de 
diferentes departamentos da Sociedade e 
do Instituto da SBPRJ, é membro efetivo com 
funções plenas. Como você vê a Psicanálise 
atual e como imagina o seu futuro?

Eu estava pensando em como responder a essa 
questão e me vi sem a erudição nem a amplitu-
de que seriam necessárias, até que me ocorreu 
do que se trata para mim: é que nós, psicana-            Imagem Pixabay 
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     Ruth Naidin

aqui na Sociedade, posso imaginar que se tratou 
do compromisso dos nossos fundadores com a 
sociedade maior, oferecendo seu conhecimento 
e força de trabalho. Porém, a Clínica se tornou ao 
longo dos anos social também para os analistas, 
pois o atendimento a pacientes ajuda a fechar o 
orçamento e preenche horários vagos, coisa que 
nos deixa muito aflitos. Sendo assim, ela tem que 
lidar com interesses às vezes antagônicos, entre 
inúmeras questões problemáticas, mas muito in-
teressantes. O trabalho da Clínica envolve tudo 
isso e é um lugar querido para mim. Nesse mo-
mento estamos diante da abertura da formação 
para alunos negros e advindos de outras mino-
rias – ou maiorias? – raciais e econômicas. Essa é 
uma dívida ancestral que devemos reparar e vai 
ser fonte de uma riqueza que ainda nem pode-
mos imaginar. Como disse Deborah Medeiros no 
seu curso no Centro de Estudos recentemente, 
“quem sair na frente vai ter os melhores profis-
sionais”! Eu acho que a nossa dívida e a possibi-
lidade de reparação, eventualmente, vão incidir 
sobre nosso bolso e os que puderem não devem 
se furtar a contribuir. Aliás, os que puderem de-
vem também oferecer horários à Clínica, pois há 
muito a fazer e muitíssimo a ganhar!

Que sugestões você daria a alguém que pre-
tenda ser psicanalista e que características 
você acredita serem essenciais?

É muito arriscado responder sobre algo presen-
te, já tendo eu muito mais história no passado do 
que no futuro. Eu vejo que o mundo mudou. Os 
alunos que nos chegam hoje, apesar de jovens, 
em sua maioria, são experientes e sabidos. São 
pessoas que fizeram leituras diferentes daquelas 
que nos formaram, leituras mais críticas e mais 
abrangentes. Eles chegam com menos ideali-
zações em relação à Sociedade e mesmo em 
relação à Psicanálise. Então, não é fácil sermos 
responsáveis pela condução da formação deles, 

listas, somos apenas psicanalistas. Nós não per-
tencemos à Academia, não trabalhamos com “a 
população em geral”, não lidamos diretamente 
com as grandes questões sociais, nem mundiais. 
Nós fazemos um trabalho quase invisível, sigi-
loso e importante só para um, o paciente. Ou 
dois, nós incluídos. Nesse sentido e diante do 
tamanho das questões mundiais, creio que nos 
sentimos apequenados e em dívida. Ainda que 
ofereçamos a nossa escuta ou façamos trabalhos 
com comunidades ou grupos, continuarão sen-
do iniciativas pontuais. Mas a Psicanálise, não se 
pretendendo uma visão de mundo, já contribui 
muitíssimo, tão inserida na cultura como ela é. O 
que nós podemos, então, é abrir as nossas portas 
e oferecer atividades voltadas para o público ex-
terno interessado, como temos feito já há alguns 
anos e, crescentemente, durante a pandemia. 
Mais ainda, nós temos a tarefa e o desafio de fa-
zê-la dialogar com outros saberes e sentarmos à 
mesa junto a educadores, profissionais da saúde, 
de Ciências Sociais, de planejamento, da Justiça, 
de bem-estar social, entre outros, para ouvir e 
contribuir. Nosso desafio é descobrir como che-
gar à mesa, como conseguir despertar o interes-
se e tornar isso uma demanda. Isso eu imagino 
como o futuro. Já é presente em outros lugares.

Você acha que a Psicanálise pode contribuir 
de algum modo para melhorar o mundo em 
que vivemos?

Seria muita pretensão responder que sim, pelo 
que escrevi acima, mas seria igualmente preten-
sioso responder que não. O Talmud tem uma 
frase que diz que “quem salva uma vida salva o 
mundo inteiro”. Quem sou eu para discordar do 
Talmud...

Como você vê o papel da Clínica Social?

Embora eu não conheça a história da sua criação 

cabe ter muitas dúvidas e perguntas. O que eu 
recomendaria a um jovem iniciante seria fazer 
muita análise, porque se existisse apenas uma 
característica essencial para quem pretende ser 
psicanalista seria gostar de fazer análise. Também 
recomendaria que tomasse as rédeas da sua for-
mação como algo que deva ser da sua respon-
sabilidade, além de seu desejo. Eu recomendaria 
que aproveitasse as ofertas de todos os “autores 
eletivos” do nosso currículo para conhecer o 
mapa da mina e poder lê-los, aos poucos, ao 
longo da vida. Uma coisa que eu observo é que 
analistas que têm experiência no tratamento 
de crianças e adolescentes adquirem qualida-
des como flexibilidade, um manejo informal, e 
aprendem a lidar com certas situações compli-
cadas ou inusitadas com mais desenvoltura. Um 
pouco como quem atende psicóticos e tem que 
lidar com as famílias. Será bom quando a forma-
ção integrar, de alguma forma, o atendimento a 
crianças.   

Você tem alguma frase, ditado, lema, algo 
desse tipo que norteia a sua vida?

Eu não tenho nada desse tipo que norteie a mi-
nha vida, mas há várias frases significativas e ca-
ras a mim. Falando em nortear a vida, me lembrei 
de “navegar é preciso, viver não é preciso”. Nem 
todo mundo entende o preciso. Foi o Walderedo 
Ismael de Oliveira, meu supervisor na formação, 
que a decifrou para mim. Um ganho! O Barão de 
Itararé tem uma frase que poderia ser um lema: 
“o que se leva da vida é a vida que se leva”. Outra 
frase que me ocorre, boa como lembrete, é da 
Golda Meier, primeira-ministra de Israel nos anos 
70, que diz: “Não seja tão humilde. Você não é tão 
grande quanto imagina”.                                                           

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

"Nós fazemos um trabalho quase 
invisível, sigiloso e importante só 
para um, o paciente. Ou dois, nós 
incluídos."



manda por atendimentos psicanalíticos; 
a Sociedade criou o Estamos Ouvindo, 
com psicanalistas voluntários: “estamos 
disponíveis para ouvir você, suas angús-
tias, sua solidão, sua aflição frente a tudo 
isso.” A fala e a escuta são instrumentos de 
transformação; conectadas, promovem 
mudança em si e no outro.
“Se meu destino não é, nem no começo, 
nem no fim, separável do seu, então o 
'nós' é atravessado por uma relacionali-
dade que não podemos facilmente argu-
mentar contra; ou melhor, podemos argu-
mentar contra, mas estaríamos negando 
algo fundamental sobre as condições so-
ciais da nossa própria formação.” (Butler, J., 
Violência, Luto e Política, p. 43)

// Eloá Bittencourt Nóbrega
eloa_bittencourt@hotmail.com

COLUNA DO INSTITUTO

Que ano! Muitos dizem que 2020 não exis-
tiu por causa da pandemia, do isolamen-
to!. O que fizemos dele? O que foi possí-
vel, mas é sempre assim: fazemos o que é 
possível. Mas o que é possível fazer frente 
à morte? A pandemia colocou foco nas 
relações interpessoais. A nossa vulnerabi-
lidade ficou exposta pela ausência do ou-
tro, dos pequenos gestos, dos sorrisos, dos 
abraços, dos encontros. Os laços afetivos 
tomaram distâncias e ganharam saudades. 
Perdemos o poder sobre a nossa vontade, 
as restrições foram ganhando espaço e 
nos enchemos de medo e desconfiança. 
Nos mantivemos em suspensão, numa 
paralisia inicial que foi se transformando 
numa mobilidade interior ao espaço da 
casa e ao nosso próprio interior. Perdemos 
o que é comum a nós, o que nos constitui 
através do outro. “A perda nos transformou 

em um tênue nós.” (Butler) 
Sabemos que perdemos porque tivemos, 
amamos e desejamos, mas não só isso, nos 
diz Butler; no trabalho de luto, há uma di-
mensão do não saber, um resto enigmáti-
co daquilo que não compreendemos. 
O Instituto retomou suas atividades no 
segundo semestre de 2020 de forma re-
mota. Seguimos unidos por esse fio e pela 
Psicanálise em meio as turbulências sani-
tárias, sociais, políticas e raciais. Reuniões 
científicas online foram realizadas pela 
Sociedade, o Congresso Fepal com o tema 
Fronteiras, que trouxe uma Psicanálise 
mergulhada na cultura, na política e no 
racismo, conversando com outras áreas 
fins, voltadas para as questões humanas. 
As perdas ainda estão sendo contabili-
zadas pela covid-19, principalmente de 
pessoas negras e periféricas. Cresceu a de-

O Instituto no ano de 2020

Imagem de Gordon Johnson, 
por Pixaby
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ESPAÇO DOS MEMBROS PROVISÓRIOS

O que a pandemia nos ensinou sobre 
a formação e a vida institucional? 

Na ide ia  de t i ra r  do l imão uma l imo -
nada ,  me propus  a  tentar  dar  pa la-
vras  a  a lgumas v ivências  desse  ano 
d i f íc i l  de  2020 ,  re lac ionando com a 
formação e  a  v ida  inst i tuc ional  na 
SBPRJ.  A  pandemia  testou nossas 
capac idades  cr iat ivas  em todas  as 
d imensões  que nos  const i tuem e 
em que habi tamos.  As  inst i tu ições, 
cada uma à  sua  manei ra ,  prec isaram 
se  adaptar,  rev is i tando o funciona-
mento de suas  at iv idades.  No que 
toca  ao nosso I nst i tuto,  fo i  neces-
sár io  uma reformulação nos  moldes 
da  formação,  usando o recurso dos 
encontros  onl ine.
Os  a lunos,  quando consul tados  a 
respei to  da  cont inuidade da for-
mação de forma remota ,  a f i rmaram 
seu dese jo,  com os  dev idos  cuida-
dos  pela  sobrecarga que o  atua l 
cenár io  impõe,  mas  pr iv i legiando 
o grande potencia l  de  aprendiza-
do desse  momento.  A lém do dese -
jo  de ser  ana l i s tas  e  do dese jo  de 
aprender  com os  nossos  mestres , 
o  per tencimento inst i tuc ional  e  as 
re lações  com os  colegas  dão sent i -
do à  formação e  a judaram a  manter 
as  at iv idades  durante  esse  per íodo, 
na  expec tat iva  de tempos melhores 
para  todos.  Com esse  hor izonte,  op -
tamos por  tentar  v iver  a  c r i se  como 
uma opor tunidade de cresc imento 
na formação.
A tensão da mudança e  da  neces-
s idade de re invenção me lembra 
um re lato  que l i  de  Spi l l ius  que,  ao 
contar  sobre  suas  v ivências  inst i tu-
c ionais ,  re lac ionou a  d iminuição do 
número de candidatos  ao aumen-
to de tensões  entre  os  membros. 
Achei  muito  interessante,  já  que 
hoje  me preocupo com quantos 
membros  a  Soc iedade terá  quan-
do eu t iver  a  idade da maior  par te 
dos  membros  e  ju lgo que esse  ano 
me deixou bastante  ot imista  nesse 

sent ido.  I sso  porque de modo di fe -
rente  do que em gera l  ocor re  com 
outras  mudanças  no funcionamen-
to inst i tuc ional ,  costumeiramente 
lentas ,  todos  foram muito  ágeis  na 
implantação das  v ias  a l ternat ivas 
de encontro,  ass im como nas  adap -
tações  indiv iduais  necessár ias  à 
ampla  par t ic ipação.  Cur iosamente, 
houve um aumento de pessoas  que 
par t ic ipam da v ida  inst i tuc ional , 
agora  sendo ofer tada a  poss ib i l ida-
de de par t ic iparem por  meio das  fa-
c i l i tações  logís t icas  co locadas  pela 
internet .  A  urgência  t raz ida  pela 
pandemia  ace lerou a lguns  proces-
sos  já  debat idos  há  muito,  manteve 
d iscussões  impor tantes  at ravés  das 
te las  e  –  pr inc ipa lmente,  na  minha 
opin ião –   desaf iou o  r i tmo em que 
os  processos  e  ide ias  caminham na 
inst i tu ição. 

Penso que a  tensão t raz ida  pelo 
coronaví rus  e  o  i so lamento soc ia l 
ser v i ram para  re f let i rmos sobre 
t ransformações,  também as  ins-
t i tuc ionais .  Para  tudo f icar  igual , 
mudanças  são sempre necessár ias , 
sendo tão dese jadas  quanto temi-
das .  Vemos a  ambiva lência  em re -
lação às  mudanças  quando,  por  um 
lado,  há  a legr ia  de ver  nossa  casa 
cheia ,  presencia l  ou v i r tua lmente, 
e ,  por  outro,  um medo nostá lgico 
de que a lgo se  perca .  A  pandemia 
nos  mostrou que podemos mudar 
cr iat ivamente sem nos  perdemos 
de nós  mesmos,  sempre atentos  às 
ameaças  de dentro  e  de fora . 

/ /  M ichelle  G orin
migor in@gmai l .com

Imagem de Msandersmusic, por Pixabay 
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PSICANÁLISE & CIA

Juliana Muniz
Juliana Muniz é realizadora audiovisual formada na Escola de Comunicação da UFRJ e, atualmente, é mestranda da 
Escola de Comunicação e Artes da USP.

Mendes e Maria Dalva Correia. Por elas eu 
escrevo sobre isso. Em 2015, eu tive uma 
primeira imagem de algo que eu não sabia 
que ia se tornar filme. O que me movia era 
perceber uma imensa apatia da sociedade ao 
receber informações como a da Chacina de 
Costa Barros, que aconteceu aquele ano. Há 
cinco anos, cinco jovens foram fuzilados em 
um carro com 111 tiros por policiais militares. 
Via na grande mídia uma abordagem racista 
sobre esses casos, que certamente contribuía 
para o cenário de pouca revolta. A morte de-
les, assim como a de tantos e tantos jovens, 
deixam sonhos e famílias que seguem sen-
do violentadas. Pensar a morte e a vida são 
coisas importantes que eu também vivia na 
minha vida. Queria conhecer essas histórias e 
vi no Cinema uma outra forma de contá-las. 
Já formada, dois anos depois, me organizei 
para realizar "Prefiro Não Ser Identificada". 
Meu primeiro sentimento foi que, para tratar 
sobre processos de luto e sobre a violência do 
Estado, eu precisaria ouvir. Me conectar com 
a escuta antes da ação. Foi quando me juntei 
à Maria Dalva Correia da Silva e à Rede de Co-
munidades e Movimentos Contra a Violência, 
movimento autônomo do Rio que reúne e en-
gaja familiares sobreviventes da violência do 
Estado. Justamente as Mães de Manguinhos 
e Mães de Maio de São Paulo. Comparecia 
em seus eventos, audiências, manifestações e 
todos os espaços de troca possíveis. A partir 
daí, comecei a conhecer mulheres, mães que 
tiveram seus filhos assassinados por policiais, 
juízes, entre outros. Passei a me reunir com 
elas e, aos poucos, registrar nossas conver-
sas. No início, gravei sozinha e, depois, senti a 
necessidade de coletivizar aquele movimen-
to. Até então, com duas amigas e parceiras 
do projeto, iniciei o processo de reunir uma 
equipe de mulheres para compor o filme. Me 
aproximei de pessoas maravilhosas nesse ca-
minho e sou muito grata pela parceria. Foi um 
filme independente e com recursos próprios, 

venda de bolsas produzidas por nós e doa-
ções, viabilizamos nossa produção. No início 
do trabalho de montagem, Marielle foi assas-
sinada. Larissa, nossa montadora, e Marielle 
participavam da mesma reunião, momentos 
antes do ocorrido. Inclusive, nos aproxima-
mos de 1.000 dias sem respostas sobre quem 
matou Marielle Franco. Fato é que em todo o 
processo do filme parecia urgente que fosse 
feito, que estivesse no mundo. Um curta que 
falasse sobre a dor da perda em seus planos 
simbólicos, um filme que verbalizasse a recu-
sa de estar em um sistema que identifica e 
decide quem vive e como vive. Que também 
visse naquelas mortes não apenas tragédias, 
mas um projeto político. “Prefiro Não Ser Iden-
tificada” fala sobre essa recusa e a escolha de 
se reconhecer. Montamos um curta híbrido e, 
também, um segundo curta com os relatos 
das histórias das mulheres que citei aqui. Há 
pouco completamos dois anos de uma es-
treia lotada na Cinemateca do MAM. A estreia 
oficial em festival aconteceu no dia e hora em 
que o atual presidente foi eleito, o que me fez 
perceber o lugar do projeto entre a dor, o ma-
rasmo, a revolta e o levante. O curta circulou 
por muitos festivais, mostras, eventos em uni-
versidades, ganhou três prêmios de melhor 
filme e menção honrosa. Mas foi o convite 
para participar em um cine-debate no Sarau 
da Rede o que, de longe, mais me deixou feliz. 
Pra mim, Cinema é isso: é direto à memória, 
é construção coletiva. É sobre a possibilidade 
de tratarmos esses assuntos sem persistir na 
imagem depreciada dessas pessoas, sempre 
retratadas em situações de enorme sofrimen-
to pela grande mídia. São sempre encaixadas 
num lugar de pouca força e de debilidade. E 
não é isso que aprendo com elas. Aprendo 
que a dor é motor de luta, de coletividade, de 
generosidade. Isso transformou meu luto em 
luta também, coletivizou minhas dores que 
não são só minhas, assim como as delas não 
são só delas. Sinto que esse projeto, mesmo 

Em que ponto você está?
Neste ano peculiar me vejo em movimen-
tos importantes. Voltei a estudar, iniciei meu 
mestrado no Programa de Meios e Processos 
Audiovisuais da ECA-USP. Estudo a relação en-
tre Cinema e autonomia política, me aprofun-
dando no movimento do Exército Zapatista 
de Liberação Nacional no México. Mesmo 
no difícil momento em que passam as uni-
versidades públicas no país, sou muito grata 
pelo retorno aos estudos. Tem sido muito ins-
pirador. Além disso, trabalho como colorista 
audiovisual e, recentemente, fui curadora da 
mostra de curtas do Midrash Centro Cultural, 
que chamei de “Histórias Livres”, na qual tive-
mos quatro encontros pensando no Cinema 
como esse lugar da escuta de narrativas con-
tra-hegemônicas que contrariam uma forma 
opressora de estar no mundo.   

Seu filme "Prefiro Não Ser identificada", 
participante de quinze festivais e ganha-
dor de três prêmios é, em suas palavras, 
um representante da forma como o Cine-
ma apoia e ajuda no enfrentamento da 
violência do Estado. Nos fale do projeto, 
da realização e suas repercussões.
Preciso começar agradecendo à Ana Paula 
Oliveira, Ana Lúcia de Oliveira, Ana Rocha, 
Izildete Santos, Janaína Alves, Joana D’arc 

Cena do Curta "Prefiro Não Ser Identificada" (2018)
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“Tem uma frase que escutei uma vez e 
gosto sempre de relembrar, que 'não somos 
nossa história, mas o que fazemos com 
nossa história'. Talvez seja uma compreensão 
psicanalítica."

dois anos depois, ainda move debates. Me 
realiza saber  que podemos construir encon-
tros de afeto. Acredito no Cinema como cura, 
como criação de lugares possíveis. Convido a 
todes para assistir os filmes, que já estão dis-
poníveis no YouTube.

Redijo esta pergunta na data em que se 
comemora o Dia da Consciência Negra, 
quando, mais uma vez, temos a notícia da 
execução de um corpo negro espancado 
por seguranças em um supermercado de 
Porto Alegre. Ao mesmo tempo, a noção 
de racismo estrutural, branquitude, o 
início de uma discussão sobre a questão 
racial e ações afirmativas aparecem em 
vários fóruns, incluindo as Sociedades 
psicanalíticas. Neste contexto, como você 
avalia o alcance da luta antirracista em 
nosso país?
É importante comentar que o racismo é uma 
estrutura fundamental no projeto hegemôni-
co de mundo que vivemos hoje e que se ex-
pande há tantos séculos. Ideais etnocêntricos 
da branquitude estruturam a maior parte dos 
campos e instituições que se apoiam nesse 
mesmo projeto, que é a tal modernidade. No 
momento em que nos encontramos com 
acesso supostamente ampliado a informa-
ções, dados e imagens, é possível, sim, perce-
ber de forma mais nítida o quanto violências 
racistas em diversos níveis ainda estão postas 
no lugar da normalidade, não só no Brasil. 
Também é possível perceber maior expansão 
dos movimentos sociais e os frutos de políti-
cas afirmativas, que trouxeram, por exemplo, 
para o campo acadêmico noções importan-
tes para o debate e enfrentamento ao racis-
mo estrutural. Contudo, por mais que possa-
mos perceber tais violências, é ainda a chave 
do racismo que gira a engrenagem que forma 
nossa sociedade. Comento isso porque é pre-
ciso pensar o que seria antirracismo para refle-
tir sobre seu alcance. Se ser antirracista estiver 

apenas no plano de compartilhamento de 
informações e conceitos, sem um lugar rela-
cional profundo e prático sobre essa estrutura, 
talvez seu alcance não seja suficiente para que 
a situação alarmante que vivemos mude. Mas 
se pensarmos na forma de atitudes realmente 
comprometidas com a reparação dos danos e 
prejuizos de séculos de violências, estaremos 
no caminho de pensar um alcance verdadei-
ro. Sublinho aqui a importância da branqui-
tude se organizar e entender que o racismo 
é um problema seu. Como ampliar o alcance 
do debate de forma profunda? Acredito que 
seja preciso reconhecimento, representação e 
redistribuição. Ou seja, não basta falar sobre, é 
preciso escutar. E não basta apenas escutar, é 
preciso reparar, redistribuir recursos, oportuni-
dades e riquezas. Entender que a branquitude 
também se afetou nesse processo tendo faci-
lidade de chegar a lugares em que as popu-
lações negras, indígenas e outros segmentos 
marginalizados não tiveram acesso facilitado, 
pelo contrário. Se não pensarmos nesse senti-
do, o debate antirracista não servirá para nada, 
a não ser manter esse mesmo sistema que vê 
na discriminação racial seu principal modo de 
operar. É preciso se relacionar de forma ho-
nesta com o que é o racismo em nossas vidas 
para pensarmos num alcance que combata e 
enfrente de forma mais assertiva esse sistema 
capitalista genocida.

A compreensão psicanalítica participa em 
alguma dimensão da sua arte?
Acredito que sim. Pra mim, a expressividade 
pode ser artística, seja lá o que eu estiver fa-
zendo. A possibilidade de criar está em tudo, e 
cada vez que crio, imprimo escolhas. Essas es-
colhas fazem parte de um processo de com-
preensão das minhas vivências e memórias, e 
quais narrativas e de que formas eu conto so-
bre o que me afeta.  Encaro esse processo de 
escolher também como um trabalho psicana-
lítico, como o que pude viver nos anos que fiz 

análise. Compreender que é essa a elaboração 
nos desenvolve e aprofunda subjetivamente 
para que possamos agir. Tem uma frase que 
escutei uma vez e gosto sempre de relembrar, 
que "não somos nossa história, mas o que 
fazemos com nossa história". Talvez seja uma 
compreensão psicanalítica.

Qual o lugar do jovem no Brasil de 2020?
Me parece que a juventude hoje tem a pos-
sibilidade de se entender em lugares mais 
diversos em termos de identidades e formas 
de vidas. Além disso, há também o processo 
de compreender as opressões e violências 
que sofremos e/ou reproduzimos no contex-
to em que estamos. Dessa forma, acho que 
o lugar do jovem nesse desafiador 2020 é o 
lugar de se abrir para a troca. Diálogos since-
ros, seja virtual ou fisicamente, na busca para 
que todes possam viver de forma plena o que 
somos e nossas escolhas, mas sem reproduzir 
as violências que conseguimos identificar nas 
instituições e na sociedade que nos formam. 
Enxergo, então, esse caminho da honestidade 
para transformar a nós e aos outros, desco-
brindo que é possível viver de outras manei-
ras, lutando para que todes possam ser e estar 
nesse mundo, já que, infelizmente, há tanta 
gente jovem morrendo apenas por ser quem 
se é, morrendo pelas limitações dos outros, 
que também são nossas. É preciso se respon-
sabilizar. Portanto, diria que, com paciência no 
processo, são 'lugares': mais plurais, menos bi-
nários e limitantes. Mais contestadores e vivos.

// Sandra Gonzaga 
sagon@globo.com

___________________________________

Curta "Prefiro Não Ser Identificada" (2018)
https://youtu.be/PLwX6gyg5iE

Prefiro Não Ser Identificada - Parte II - Relatos
https://youtu.be/pIpdD_dOzxk

  Juliana Muniz
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mos nosso funcionamento em 8 de junho 
de 2020, com o estímulo e apoio de todo 
o Conselho Diretor. Iniciamos do zero, com 
nova numeração: 001, novos tempos, novos 
registros.
No início de junho, começamos  os aten-
dimentos, contando com os colaboradores 
que já nos acompanhavam e que aceitaram 
o novo modelo. Desde então, a procura por 
terapia  tem sido grande, sendo surpreen-
dente que pessoas de bairros distantes e de 
outros municípios nos procurem e possam 
ser atendidas. Casos psiquiátricos são en-
caminhados para instituições adequadas. 
Famílias e casais também passaram a ser 
atendidos nessa modalidade online. 
Uma planilha contendo toda a trajetória de 
cada caso vem sendo feita, o que nos permi-
te acompanhar nosso trabalho com facilida-
de e, em 6 meses desse funcionamento, já 
chegamos a quase 120 atendimentos. 
Se pensarmos que estamos proporcionando 
a tantas pessoas a oportunidade de acesso 
à experiência transformadora de um trata-
mento analítico, este trabalho é muito grati-
ficante. Ainda assim, nos colocamos muitas 
questões. Até onde a Psicanálise nos leva e 
até onde devemos levar a Psicanálise? De 
qualquer forma, acolher quem por ela bus-
ca em nossas instituições é, no mínimo, um 
compromisso ético com o Rio de Janeiro, 
uma cidade extremamente complexa no 
que diz respeito às suas mazelas sociais. Falar 
de Clínica Social é discorrer e detalhar todo 
o compromisso ético da Psicanálise com a 
sua transmissão, com as inúmeras discus-
sões clínicas, onde o dinheiro muitas vezes 
protagoniza embates de difícil manejo. Falar 
de Clínica Social é colocar no centro dessa 
discussão o atendimento de uma população 
desguarnecida de recursos em muitos sen-
tidos, principalmente de uma atenção que 
valoriza o que cada um tem de subjetivo. 

//  Carlos Alberto Quilelli
caquilelli@hotmail.com

Eliane Marcellino
eliane.marcellino@gmail.com

cessitando dar assistência à sua família. Para 
essa função, veio a colega Eliane Marcellino, 
tendo como colaboradoras Fátima Amin, 
Magda Costa, Frida Atie e Camila Pires Leal.
Março de 2020 veio a pandemia e a para-
lisação de nossas atividades presenciais. Fi-
chas aguardando atendimento tiveram que 
ser resgatadas e o atendimento online ofe-
recido. E funcionou muito bem para todos 
aqueles que aceitaram essa forma de aten-
dimento, o que nos fez começar a pesquisar 
como estavam reagindo outras Clínicas com 
modelos parecidos ao nosso.
Paralelamente, a SBPRJ iniciou o seu projeto 
de atendimento telefônico, o “Estamos Ou-
vindo”, visando dar algum apoio às muitas 
pessoas em situação de desamparo frente 
àquela situação de pandemia. Muitas delas 
demandavam um tratamento mais detalha-
do, que ia além daquele socorro pontual, 
criando outra motivação para nós. Nossa 
presidente Ana Sabrosa também nos esti-
mulou muito, e com as habilidades e boa 
vontade de Celyne, secretária administra-
tiva, foi organizado todo o funcionamento 
online da Clínica, criada uma ficha de inscri-
ção e uma nova modalidade de pagamento. 
Feita a divulgação no site da SBPRJ, reabri-

CLÍNICA  SOCIAL 
DA SBPRJ

DIVULGAR É PRECISO

Assumimos a direção da Clínica Social da 
SBPRJ no biênio 2019/2020 com o desafio 
de prosseguir com o excelente trabalho rea-
lizado por Fátima Amin e Cláudia Bernardes. 
A Clínica atende pessoas em busca de trata-
mento psicanalítico, sem recursos financei-
ros para procurar um consultório particular. 
Em sua criação, o objetivo era prover pa-
cientes para as análises sob supervisão, par-
te fundamental da formação psicanalítica. 
De lá até hoje, foi ampliando sua capacida-
de de atendimento em virtude da procura, 
sempre crescente. 
Trabalhar em equipe é indispensável. Jun-
tos, prosseguimos nos esforços de promo-
ver a  digitalização das fichas de inscrição, 
para evitar aumentar o volume impressio-
nante de papéis antigos, além do acompa-
nhamento dos atendimentos. 
Reiniciaram-se discussões sobre o projeto 
trazido por nosso colega Sérgio Zaidhaft, 
para darmos atendimento aos estudantes 
de Medicina da UFRJ, que tinha sido muito 
bem acolhido pela SBPRJ. O Convênio foi 
atualizado e acaba de ser assinado pela rei-
toria.
Ao final do ano de 2019, nossa Secretária 
Renata Martinelli teve que nos deixar, ne-



A Psicanálise e o Cinema

Para Heinz Kohut¹, a arte, em geral, propicia 
uma solução substitutiva para conflitos estru-
turais, oferecendo ao psiquismo outra forma 
de regressão, apenas temporária e controlada, 
proporcionando a vivência transicional para 
modalidades primitivas de funcionamento 
mental.
Analogamente, nós podemos dizer que a ex-
periência emocional de acompanhar um filme 
pode propiciar a catarse de impulsos arcaicos 
identificados com o que se passa na tela, mas 
permitindo que experimentemos a sensação 
de controle egoico sobre o que estivermos 
vendo. Tal experiência estética nos serve como 
um jogo, uma brincadeira, uma divertida supe-
ração de ameaças ligadas a ansiedades precoces 
que os filmes podem retratar. 
O deslocamento do espectador para a diegese 
(que é a “realidade” ficcional) de um filme – 
“realidade” esta na qual pode estar imerso, mas 
da qual, ao mesmo tempo, sabe-se – é o que 
atende à realização do desejo no sentido de 
evitar angústias ligadas a ameaças infantis de 
desintegração e perda do sentimento de coe-
são, pois, como adultos, estamos, em geral, 
“mais à vontade no mundo das palavras, con-
ceitos e imagens”, já que somos capazes de 
compreender, por exemplo, a regularidade de 
formato nos filmes, sabendo que têm começo 
e fim em um sistema organizado de imagens.
Mas... Existe alguma aproximação mais íntima 
entre o Cinema e a Psicanálise, além da “mera 
coincidência” de ambos terem seus "nascimen-
tos" arbitrados em 1895? Foi naquele ano que 
Freud e Breuer publicaram os "Estudos sobre a 
Histeria". E que outra dupla, os Irmãos Lumière, 
em exibição pública, projetaram em uma tela 
branca as imagens registradas em película de 
operários saindo de uma fábrica e de um trem 
chegando a uma estação. Reza a lenda que 
parte do público saiu correndo, com medo de 
que o "trem" os atropelasse!  Se é difícil (e até 
cômico), em pleno século XXI, identificarmo-
-nos com o impacto daquela primeira plateia 
do fim-do-século XIX ao se sentir frente a frente 
com uma locomotiva que parecia se aproximar 
do público, podemos, por outro lado, compar-
tilhar a vivência de prováveis milhares de pes-
soas que acordaram no meio da noite passada 
– ou que acordam em todas as noites do mun-
do – apavoradas com pesadelos ameaçadores.  
Feita a analogia, já bastante conhecida, dos fil-

mes na tela com o sonho nosso de cada dia – 
ou de cada noite – restam outras semelhanças 
do processo cinematográfico com o sonhar 
descrito por Freud: considerações de represen-
tabilidade visual destacam-se na elaboração 
dos sonhos tal como na dos filmes: o grande 
cineasta Orson Welles dizia, por exemplo, que 
duas coisas não podiam ser representadas sa-
tisfatoriamente pelo Cinema – o sexo e a mor-
te. (Talvez uma referência à impossibilidade de 
representar visualmente Eros e Thanatos, tal 
como Freud já havia questionado as possibi-
lidades da representação da Psicanálise pelo 
Cinema, em 1926). 
Entretanto, nos filmes pornográficos, o coito 
está lá nas telas – assim como a morte "ao vivo" 
estaria em filmes escatológicos com títulos 
como "Faces da Morte"; para não falar nos míti-
cos snuff movies.  Penso, entretanto, que Welles 
não se abalaria com este argumento questio-
nador de sua colocação. “Aquilo não é Cinema”, 
diria ele, que comparava os filmes (ou pelo me-
nos aqueles que merecem ser considerados 
como Cinema) aos sonhos – e por uma interes-
sante característica comum: segundo Welles, 
"um filme não é um relatório sobre a vida, 
um filme é uma fita de sonhos: e um sonho 
pode ser vulgar, trivial e informe; pode ser 
até um pesadelo; mas um sonho não é nun-
ca uma mentira" .
Registrar imagens na película nem sempre se-
ria Cinema, talvez dissesse Orson Welles. Como 

PSICANÁLISE & CINEMA

nem tudo que é publicado no formato livro é 
Literatura. Assim como nem todo charuto é a 
metáfora de um símbolo fálico, como dizem 
que Freud disse...
Na estruturação dos sonhos, Freud apontou 
que ocorrem condensações, deslocamen-
tos, simbolizações, elaboração secundária, 
resultando no sonho manifesto que encobre 
seus conteúdos latentes.  De modo análogo, 
o Cinema pode se utilizar de imagens super-
postas (condensações), mudanças de enqua-
dramento (deslocamentos), metáforas visuais 
(simbolização), montagem (edição/elaboração 
secundária), chegando ao filme que se fez, 
nem sempre coincidindo com o roteiro origi-
nal latente do que se queria realizar. Estes são 
alguns paralelismos mais ou menos óbvios que 
se pode estabelecer entre os filmes e os proces-
sos oníricos que Freud descreveu. 

1 KOHUT, H. (1957). Observations on the psy-
chological functions of music. In P. Ornstein 
(ed.). The Search for the Self, Vol. I, 1978. New 
York: International Universities Press.: 233-254;
KOHUT, H. & LEVARIE, S. (1950). On the enjoy-
ment of listening to music. In P. Ornstein (ed.). 
The Search for the Self, Vol. I, 1978, New York NY: 
International Universities Press: 135-158. 

// Luiz Fernando Gallego
luizgallego@gmail.com

Parte da apresentação feita nos eventos dos 60 anos da SBPRJ
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 Cena do filme Chegada do trem na estação de La Ciotat (1896)



CONSELHO CIENTÍFICO DA SBPRJ

Porque amamos a 
Psicanálise…
Recentemente, em conversa com um médico e 
gestor de hospital, perguntamos quais haviam 
sido seus planos e prioridades deste ano. Sua 
resposta foi: “Procurei me manter vivo para poder 
levar adiante meu trabalho. Simples assim..." Fica-
mos meio impactadas, pensando o quanto, de 
fato, estar vivo era a base de tudo. Levamos até al-
guns dias para assimilar toda a repercussão de sua 
fala dentro de nós. Afinal, manter-se vivo é diferen-
te de morto, morto-vivo ou semi-vivo. Estar vivo 
é estar sensível, estar consciente, ligado em tudo 
que é vivo, amando a vida. Apesar do imenso risco 
de estar vivo, querer viver acima de tudo. E como 
seres humanos vivem em relação, querer, portan-
to, que outros vivam também, pois sem eles não 
se tem como alimentar e manter a vida humana. 
Este é o trabalho de um médico. Tentar manter a 
vida nos outros seres humanos. Os psicanalistas 
levam essa tarefa a uma abstração considerável, 
levando em conta o tanto de morte que pode se 
imbricar à vida. Rastreamos as insensibilidades e as 
recusas à vida sem garantias, que podem levar a 
projeções e expulsões de dor com cisões seques-
tradoras, diminuindo, assim, o vivo tão precioso. 
Nossa prática psicanalítica se dá num constante 
exercício de restituir as partes vivas que se perde-
ram, se pulverizaram e com as quais esperamos 
poder revitalizar o indivíduo com mais vida/amor 
neutralizando a morte/ódio, que o devolva ao seu 
próprio potencial de florescer em relação com o 
mundo que o cerca. Sentindo-se, sen-tindo por 
outros e, portanto, vivendo!

Mas o que isso tem a ver com o Conselho Cientí-
fico da SBPRJ? O CC é o promotor da programa-
ção científica da Sociedade. Sua responsabilidade, 
a nosso ver, é a de reunir os membros, alunos e 
convidados em torno de uma boa discussão 
da nossa prática cotidiana e áreas afins. Juntos, 
aprendemos a fazer melhor, a entendermos mais 
e alcançarmos, nos esticando flexivelmente, os 
caquinhos perdidos de luz, esperança, vida. Nosso 
desafio era contribuir com a manutenção do vivo 
na Sociedade, o amor à Psicanálise. Dessa preten-
são um tanto ambiciosa, alguns dirão, nasceu a úl-
tima jornada internacional da gestão 2019-2020: 
“Porque amamos a Psicanálise”.
Contamos com palestrantes especialmente sensí-
veis. Uns, psicanalistas mundialmente reconheci-
dos, que não só aceitaram os riscos de fazer parte 
de uma comunicação traduzida em outra língua 
em uma plataforma virtual, que por si só tende a 
dessensibilizar, como efetivamente a doaram para 
o bem universal. Outros, assumindo a dimensão 
assustadora de representar a Psicanálise brasilei-
ra junto a esses ícones internacionais. Um ato de 
coragem de todas as partes que nasceu broto da 
árvore do amor ao que fazemos. Um esforço foi 
aceito de fomentar naqueles que nos assistem 
a valorização da transformação que podemos 
promover no mundo em que vivemos. Ainda 
que aparentemente de um em um, por meio do 
restrito ambiente de nossos consultórios ora reais, 
ora recriados virtualmente, realizamos nosso arte-
sanato. Nesse sentido, guardamos alguma relação 

com um médico ou mesmo uma mãe, que cria 
seus filhos, um a um. A Psicanálise pode ainda 
mais, em suas inúmeras aplicações, sabemos. Mas 
esse momento foi dedicado àquilo que constitui 
sua essência e seu berço. 
Por tudo isso, queremos expressar nossa gratidão 
incomensurável ao Stefano Bolognini, com sua 
contribuição dedicada à compreensão da vivên-
cia do paciente quanto ao silêncio do psicanalista,  
à Sônia Eva Tucherman, por sua ode ao momento 
UAU que nos devolve à primeiríssima possibili-
dade de paixão, ao René Roussillon, apaixonado, 
discutindo a maleabilidade necessária ao en-
contro com o paciente, e à Margaret Binder pela 
delicadeza das suas vinhetas clínicas, sempre re-
veladoras de uma atenção e cuidado com o parti-
cular, peculiar de cada um. Ainda gostaríamos de 
agradecer ao apoio inabalável da presidência da 
nossa Sociedade, Ana Sabrosa, e do Conselho Di-
retor, à nossa programadora visual Celyne Maués 
e no Zoom, Daniel Loureiro e André Fernandes, e 
às queridas companheiras do Conselho Científico 
Angela Moura, secretária, Eliane Marcelino, Magda 
Costa e Regina Fernandes, colaboradoras. Enfim, 
ao grande público, que mais uma vez nos pres-
tigiou e contribuiu com perguntas, participações 
e presença, nossa gratidão também. Despedimo-
-nos já com saudades dessa empreitada que foi 
um desafio, lembrando nas palavras de Mário 
Quintana: "...que a vida é breve e o amor mais bre-
ve ainda".

//  Monica Aguiar
monaguiar27@gmail.com

“Despedimo-nos já 
com saudades dessa 
empreitada que foi um 
desafio, lembrando 
nas palavras de Mário 
Quintana: '...que a vida 
é breve e o amor mais 
breve ainda'".
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