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Por que a Psicanálise?

"Só há mudança psíquica 
quando há elaboração da 
compulsão à repetição. E isso 
coloca a Psicanálise em um lu-
gar singular dentre as aborda-
gens terapêuticas."  

Por Fernando Rocha
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MATÉRIA DA CAPA

Abram Eksterman

 “A relação humana tornou-se 
o foco prioritário dessa nova 
psicoterapia e a decodifica-
ção da linguagem afetiva, o 
novo e eficaz instrumento do 
ato psicoterápico.”

Por Margaret Waddington 

Binder e Monica Aguiar 
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PSICANÁLISE & CIA

Entrevista com Pedro Duarte

“O problema é acharmos que 
tudo precisa se adequar ao 
mundo tal como ele está. Quan-
do se faz isso, costuma-se trans-
formar a Filosofi a num manual 
de sabedorias imediatas.”

Por Sandra Gonzaga
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FAZENDO PARTE DA 
NOSSA HISTÓRIA

Do toque ao divã

"Vou propor uma viagem às 
origens da vida, indissociáveis 
das origens da vida psíquica."

Traduzido por Angela Moura

e Monica Aguiar
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Por que a Psicanálise?

chegamos a desconfi ar que tenham um incons-

ciente a ser investigado e trabalhado. Vivem um 

apagamento e um vazio colossais. Um sentimen-

to de que não conseguem se adequar à realidade 

do mundo atual. Traumático por excelência, um 

mundo de excessos, onde quase tudo é descartá-

vel. E aparecem, então, as dores físicas e psíquicas.

Muitas outras terapias, que não a Psicanálise, fo-

ram e continuam sendo desenvolvidas, mas, de 

certa forma, têm se mostrado inefi cazes. Não con-

seguem lidar com este ser humano, único, com 

questões únicas e subjetivas, com suas dores, lu-

tos, alegrias, sonhos e paixões, com sua sexualida-

de complexa, com sua lucidez e sua loucura. Um 

ser em busca de liberdade.

Após escolhermos o nosso tema, dei-me conta 

de que este era o título de um livro de Elizabeth 

Roudinesco, “Por que a Psicanálise?”, publicado 

em 2000. No capítulo “A alma não é uma coisa”, ela 

afi rma: “A análise é árdua e faz sofrer. Mas, quando 

se está desmoronando sob o peso das palavras 

recalcadas, das condutas obrigatórias, das aparên-

cias a serem salvas, quando a imagem que se tem 

de si mesmo torna-se insuportável, o remédio 

é esse. Pelo menos eu o experimentei e guardo 

por Jacques Lacan uma gratidão infi nita (...) não 

mais sentir vergonha de si mesmo é a realização 

da liberdade (...). Isso é o que uma Psicanálise bem 

conduzida ensina aos que lhe pedem socorro”.

Por que a Psicanálise? Ora, porque merecemos ser 

livres!!!

//  //  Margaret Waddington Binder 

Editora

de algo singular ao trabalho psicanalítico, a 

compulsão à repetição, e o fez desenvolvendo 

questões essenciais à Psicanálise. Também Ney                                                                                                                          

Marinho, ao comentar de forma eloquente o livro 

que o havia impactado de um jeito especial du-

rante o Congresso da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), em Cabo Verde. "Ca-

derno de memórias coloniais”, de Isabela Figuei-

redo. Miguel Calmon, agora diretor do Instituto, 

juntou-se a nós e trouxe considerações sobre a 

necessidade de uma formação permanente. Para 

ele, o Instituto é o coração de uma Sociedade de 

Psicanálise, lugar de movimento, de troca de co-

nhecimento e de mutação. Pedro Duarte nos fala 

do diálogo entre a Filosofi a e a Psicanálise. Desta-

ca que o desafi o que temos nesse encontro é a 

forma como ouvimos o que é novo e como rela-

cionamos este novo com o que já nos é familiar!                

Gallego segue nos trazendo mais uma vez a 

magia do Cinema, sendo que agora nos brinda 

com um ciclo de fi lmes do genial Woody Allen, 

focando a insensatez humana. Daniel Senos nos 

fala da sua experiência na observação de bebês. 

Tantas coisas a serem observadas num momen-

to tão inicial, capaz de provocar transformações 

psíquicas nos pais, na família  e no observador. Tal 

qual eles, nossos jovens analistas-bebês também 

a nos transformar com a sua chegada. O Conse-

lho Científi co nos traz Régine Prat, psicanalista 

francesa que estará conosco, na SBPRJ, nos dias 

29 e 30 de abril. Ela nos fala dos traumas ocorridos 

em tempos muito precoces, até mesmo embrio-

nários, determinando que os afetos não simboli-

zados acabem expressos em atos ou mesmo nos 

corpos.

Atualmente, em nossos consultórios, lidamos fre-

quentemente com depressões graves, patologias 

do falso self, adições, somatizações, pacientes tão 

abafados e desorganizados mentalmente que 

Hora de começar o Intervalo Analítico. Novo ano, 

novo Conselho Diretor, agora sob o comando de 

Ana Maria Sabrosa que, em seu discurso de posse, 

nos trouxe a lembrança de que "nossa Sociedade 

é fruto do trabalho de muitas gerações; tudo o 

que nos é transmitido e vivido pertence e perten-

cerá ao binômio tradição-criação". 

Difícil. Nunca antes exerci a função de editora. A 

apreensão e difi culdade iniciais foram lentamente 

sendo substituídas por uma deliciosa sensação 

de pertencimento, de identidade e de liberdade. 

E tudo fi cou mais fácil com a colaboração fi xa 

de Eloá Nóbrega, Luiz Fernando Gallego, Monica 

Aguiar, Sandra Gonzaga e Tiago Franco. E tam-

bém com a ajuda inestimável de Celyne Maués. 

Tema escolhido: por que a Psicanálise?

Um ano muito especial, afi nal, comemoramos o 

aniversário de 60 anos da nossa Brasileira. 60 anos 

dedicados ao estudo, à transmissão e à prática da 

Psicanálise. Estava mobilizada pela entrevista feita 

com o Dr. Abram Eksterman juntamente com 

Monica Aguiar. Um momento de raro privilégio. 

Tantos anos dedicados à Psicanálise, à ajuda ao 

outro. E com que energia ele falava desse ofício, 

dessa função. E com que Iiberdade falou do seu 

viver e da sua paixão e crença na Psicanálise.

Imediatamente, lembrei-me da minha famosa 

camiseta de adolescente, ainda guardada como 

relíquia, comprada numa viagem, com os dize-

res “Os pensamentos são livres” e a qual sempre 

me remeto quando penso na minha escolha 

pela Psicanálise. Se você quer ser um psicanalista,                    

liberte-se primeiro e, aí sim, é hora de ajudar o ou-

tro a libertar-se. Psicanálise é liberdade. Psicanalisar 

é libertar pensamentos, ideias e sentimentos. 

Para a matéria da capa, convidei Fernando Ro-

cha que logo aceitou, embora soubesse quão 

difícil era a tarefa. Falar do "Por que a Psicaná-

lise?" num espaço tão pequeno. Elegeu falar 



3Janeiro - Março 2019

v. 12, p. 150).  De modo geral, aceita-se que aqui 

a recordação toma a forma de uma ação.

É esse ato de repetir que Freud pôde identifi car 

como sendo universal na Tragédia de Édipo. 

O que Freud nos lembra é justamente esse ine-

vitável reconhecimento que a tragédia de Édipo 

evocaria em cada homem: a impossibilidade de 

fugir da própria história. 

Tal como Édipo, fadado a fugir em vão do que 

lhe fora vaticinado, cada homem, possuidor 

também de um vaticínio, de uma força coerci-

tiva, também não pode escapar de sua história.  

No entanto, ser efeito da história não signifi ca 

imobilismo. No que concerne à sua realidade 

psíquica, o que faz a história do homem, são 

vivências decorrentes de fatos; portanto, de 

como cada ser é capaz de vivenciar os diferentes 

acontecimentos, sem restringi-los ao puramen-

te factual. Se o propriamente factual é inalterável, 

não deixa, todavia, de se oferecer às múltiplas 

signifi cações, possibilitando dar um outro sen-

tido ao vivido, propiciando, então, mudanças 

psíquicas. Daí ser a elaboração psíquica realizada 

pelo analisante em sua experiência de análise 

o único acontecimento, a única saída capaz de 

transformar compulsão à repetição em mudan-

ça psíquica. Daí o “Por que a Psicanálise?".

////  Fernando Rocha

fernando1rocha@uol.com.br

daquela voz, tentei  provocar uma situação para 

entrar em contato com ele e, a partir dalí, come-

çamos a nos encontrar”. Ela fi cara por ele apai-

xonada a ponto de pretender romper o próprio 

casamento. À medida em que era convidada, 

em análise, a associar livremente na tentativa de 

compreender o que lhe estava acontecendo, o 

fi o de suas associações a levaram a pensar que 

aquele sotaque, aquela sonoridade pela qual 

fi cara fascinada, tinha a ver com a voz de sua 

antiga babá que falava espanhol, em sua tenra 

infância, num país de língua espanhola. Essa ex-

periência vem corroborar a ideia de que a ten-

dência do desejo é a de sempre encontrar algo 

do traço do objeto perdido.

J. D. Nasio (2013), quando tece considerações 

sobre identidade e repetição, comunica uma 

“espantosa confi dência de Descartes”, na qual 

confi rma sua tese quanto à afeição inconscien-

te a um traço: “amamos nosso amado não pelo 

que ele é, mas por ele ser portador de um traço 

que o torna desejável a nossos olhos”. Agora, 

escutemos o fi lósofo revelando seu segredo: 

“Quando eu era criança, gostava de uma garota 

da minha idade que era vesga. Quando via seus 

olhos esbugalhados, sentia fervilhar a paixão do 

amor. Mais tarde, durante muito tempo, vendo 

as pessoas vesgas, sentia-me mais inclinado a 

apreciá-las do que outras, só porque tinham 

esse defeito; e, contudo, não sabia ser esta a ra-

zão. Assim, quando somos impelidos a gostar 

de alguém sem que saibamos a causa, sabemos 

que isso resulta do fato de existir alguma coisa 

nele, semelhante ao que existiu num outro ob-

jeto que amamos antes, ainda que são saiba-

mos o que é”. (Descartes, correspondence avec 

Chanut – Lettre du 6 juin 1647).

Em seguida, Nasio comenta que seja Descartes 

ou um psicanalista do século XXI que interrogue 

as engrenagens do amor, “não esqueçamos que 

a natureza da emoção amorosa e a eleição do 

nosso parceiro permanecerão para sempre um 

mistério impenetrável”. 

Green (2007) comenta como Freud descreve no 

caso de alguns de seus pacientes: “(...) o pacien-

te não se lembra de nada do que esqueceu e 

recalcou, mas o atua. Ele o reproduz não como 

memória, mas como uma ação; ele repete sem 

saber, é claro, que está repetindo” (Freud, SE,          

Por que a Psicanálise?
“O passado não reconhece o seu lugar, 

está sempre presente.”  (Mario Quintana)

MATÉRIA DA CAPA

Ao ser convidado para escrever a respeito de 

tão importante questão, vi-me diante de um 

mundo de possibilidades num curto espaço. 

Escolher algo que fosse propriamente singular 

ao trabalho psicanalítico me pareceu primordial. 

Então, pensei: se o objeto da Psicanálise é o In-

consciente, vou focar no mecanismo da Com-

pulsão à Repetição. De imediato, fez-se presente 

em minha memória algo que ouvira do saudoso 

professor René Diatkine – um dos meus supervi-

sores de análises de crianças, em Paris: “A elabo-

ração psíquica realizada na experiência clínica é 

a única possibilidade de transformar compulsão 

à repetição em mudança psíquica.” E, até hoje, 

no trabalho de análise com meus pacientes,           

dou-me conta da pertinência desse pensamen-

to. De fato, só há mudança psíquica quando há 

elaboração da compulsão à repetição. E isso co-

loca a Psicanálise em um lugar singular dentre as 

abordagens terapêuticas.

É claro, para mim, que o tratamento psicanalítico 

clássico – a chamada ‘cura tipo’ não é indicada 

a qualquer organização psíquica, tais como os 

casos-limite e os somatisantes graves.   

A compulsão à repetição (Wiederholun-

gszwang) é um mecanismo incoercível de ori-

gem inconsciente, pelo qual o indivíduo se colo-

ca ativamente em situações penosas, repetindo, 

assim, experiências antigas sem se recordar do 

protótipo e tendo pelo contrário a impressão 

muito viva de que se trata de algo plenamente 

motivado na atualidade (J. Laplanche e J.B. Pon-

talis). Assim, não é somente nos atos falhos e 

nos sonhos que o inconsciente se manifesta em 

nossas vidas. Ele se apresenta, sobretudo, como 

uma ‘força soberana’ que está presente em todas 

as nossas escolhas.

Introduzida por Freud em 1920, em “Para além 

do Princípio do Prazer” como um dos novos fun-

damentos de sua teoria, a noção de compulsão 

à repetição marca a existência de um antes e um 

depois deste momento decisivo de sua elabora-

ção. 

Uma senhora que atendi fora do Brasil em aná-

lise narrou-me em sessão a seguinte experi-

ência: “Encontrava-se num vernissage quando          

senti-me atraída pela voz de um homem que 

conversava com outro em língua espanhola.                 

Estranhamente  fascinada  pela  sonoridade     Estatueta da Esfi nge, Museu de Freud.
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FAZENDO PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

Entrevista com

Abram Eksterman

Impressionadas com a conferência 

da última sexta-feira de novembro do 

ano passado, pronunciada no audi-

tório lotado de nossa Sociedade pelo 

professor Abram Eksterman, fomos en-

trevistá-lo, em seu consultório, onde 

continua atendendo como psicanalista.

Recebe-nos com um vasto sorriso, senta-

do em uma poltrona com a perna direita 

operada sobre um puff , e nos agrade-

ce a visita. Um senhor alegre, de cabelos  

brancos e um olhar terno e cheio de vida. 

Dr. Abram, conte-nos um  pouco de sua 
história...

O que nos caracteriza como humanos é 

nossa história; e nossa biografi a é sempre 

única e didática, cheia de experiências em 

episódios. Sempre uma aula de vida. A de 

vocês, a minha ou a do pedinte deitado na 

calçada esperando uma sequência de hu-

milhações e esmolas. A minha é mais uma. 

Sou um polonês que embarcou para o Bra-

sil no fi nal de março de 1939 no colo de 

minha mãe, e minha irmã e irmão ao lado. 

Estava com três anos e meio.  Meu pai já 

estava no Brasil, em Santos, tentando criar 

nossa subsistência. Minha mãe vinha com 

passaporte de turista, porque a imigração 

para judeus estava fechada, dentro da polí-

tica do Estado Novo brasileiro, favorável ao 

regime hitlerista da Alemanha. Minha mãe 

já estava muito doente, profundamente 

deprimida com a situação de guerra imi-

nente, o que efetivamente ocorreu poucos 

meses depois, em 1º de setembro. Nossa 

cidadezinha, Riky, foi uma das primeiras 

a serem bombardeadas e a família de mi-

nha mãe desapareceu. Ela também afun-

dou em depressão e foi internada em um 

hospital psiquiátrico  ao norte da cidade 

de São Paulo. Meu pai havia desaparecido 

e nos abandonou em favor de uma vida 

dedicada à política de esquerda. Familiares 

nossos negaram-se a nos receber e fomos 

entregues aos cuidados de uma instituição 

de caridade Israelita de São Paulo. Fiquei 

internado lá por dois anos em uma creche 

até encontrarem um casal de alemães dis-

postos a nos criar. Meus irmãos e eu fi ca-

mos com eles um ano, depois fi quei só com 

o casal até quase meus quatorze. Meu pai 

reapareceu e tentamos formar uma família 

no Rio de Janeiro. Um ano passou e nada 

deu certo. Comecei a trabalhar e a viver só 

em um quarto de pensão. E aprendi a criar 

meu roteiro, meio a leituras, meio a fanta-

sias, meio a relações com notáveis pesso-

as que encontrei pelo caminho. Tornei-me 

aderente ao partido comunista, pensan-

do no comunismo como humanismo. Fui 

preso e torturado no Departamento de 

Ordem Pública e Social aos dezesseis anos 

por colher assinaturas por um apelo de 

paz e contra a bomba atômica, veiculado 

pela Academia de Ciências da Suécia, pre-

sidida pelo eminente sobrinho de Madame 

Curie, Joliot-Curie.  Aderi às ideias de Tols-

toi, Romain Rolland, Victor Hugo, Charles 

Dickens e sonhava com a recuperação de 

uma humanidade afundada em estupi-

dez. A leitura era meu refúgio. Aos dezoi-

to anos, devo ter terminado de ler uma 

edição da Jackson em dezoito volumes da 

obra de Freud. Só fui entendê-la muitos 

e muitos anos depois. Pelo menos acho.

E, ao ler a obra de Freud, tem lembran-
ças do que aquilo provocou no se-
nhor: estranhamento, encantamento?
Embora já estivesse familiarizado com lei-

turas muito complexas, como Spinoza e 

Kant, a leitura de Freud pareceu-me sempre 

muito clara. Mas tenho certeza que  não foi 

nessa época que eu comecei a assimilá-lo. 

Freud e Marx compunham uma dupla re-

volucionária, que poderia mudar o mun-

do estúpido em que vivíamos.  Procurei 

nele essa esperança, assim como em Marx.  

Freud acenou-me com a possibilidade de 

mergulharmos na intimidade humana e 

poder reformá-la e Marx com seu empe-

nho  em encontrar nas entranhas sociais 

a solução para uma sociedade mais justa.  

Levei tempo para entender que falar não 

é o mesmo que fazer. Não me arrependo 

de meu otimismo desvairado. Enquanto 

assistente de Danilo Perestrello, ele, brin-

cando, chamava-me de professor Pangloss, 

o incorrigível otimista de Voltaire.  Até 

hoje, mesmo doente, continuo otimista.

Como o senhor vê a Psicanálise que os 
jovens estão exercendo hoje em dia nos 
consultórios? O que pensa dessas mu-
danças que foram feitas em relação à Psi-
canálise original, à Psicanálise clássica?
Melhor seria perguntar como a Psicanálise 

está sendo praticada nos dias atuais por 

jovens, velhos e de meia-idade, indepen-

dentemente de sexo e de nível social. Não 

tenho elementos concludentes sobre isso, 

embora tenha realizado muitas supervisões 

de estudantes e mesmo de profi ssionais 

credenciados. Estudantes já se autode-

nominam psicanalistas; outros, um tanto 

caóticos, quanto aos paradigmas teóricos

que utilizam, também se autodenominam 

psicanalistas, e muitos criam seus próprios 

grupos psicanalíticos, atropelando institui-

ções tradicionais.  Há certa convergência 

das muitas vertentes psicoterápicas em se 

autodenominarem Psicanálise – encontro 

que as próprias instituições tradicionais têm 

difi culdade em caracterizar o que praticam, 

o que ensinam e quais objetivos pretendem  

na assistência ao ser humano.  A profi ssão 

de psicanalista não foi caracterizada por 

órgãos ofi ciais brasileiros, assim como na 

maioria dos países,  de modo que sua prá-

tica fi cou restrita às profi ssões autorizadas 

Abram Eksterman é ex-diretor do Instituto da SBPRJ, ex-coordenador do curso da obra de Freud do Instituto da SBPRJ, ex-presidente e 
fundador da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, professor e criador dos currículos de Psicologia Médica da Faculdade de 
Medicina da UFRJ, da Escola de Medicina Souza Marques, onde também criou a disciplina de Antropologia Médica, membro honorário da 
Academia Nacional de Medicina, defensor da humanização da prática médica,  autor de inúmeros trabalhos de Psicanálise, Medicina Psicos-
somática e Psicologia Médica, além de diretor do Centro de Medicina e Psicologia Médica do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia.
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   Professor Abram Eksterman 

à prática psicoterápica, como a Medicina e 

a Psicologia.  Há pressões para que outros 

universitários possam fazer treinamento 

para esse exercício, mas isso certamente vai 

esbarrar no problema da responsabilidade 

social  pelo uso de instrumento terapêuti-

co no ser humano – o que está claramen-

te legislado pelos Conselhos Profi ssio-

nais que regulam a atividade terapêutica.

Psicanálise, como instrumento terapêutico, 

faz parte do enorme  leque de modelos 

psicoterápicos que existem. São divulgados 

138 modelos, o que  apenas denuncia, em 

termos de qualidade, que somos bastante 

ignorantes no assunto.  Deus, seguindo as 

palavras bíblicas, já comprometia sua santa 

palavra aos ingênuos recém-criados Adão 

e Eva. Não adiantou e cometeram o peca-

do original: comeram o fruto da árvore do 

Conhecimento.  Todos os códigos criados 

contêm orientações de como viver a vida 

humana. As transgressões atravessaram 

as eras. Multiplicaram-se os livros, assim 

como os pecados. Parece difícil tornar-se 

consciente e hábil dentro da cultura mol-

dada pela civilização. Philippe Pinel, em 

1793, criou a Psicoterapia Moral; outros o 

seguiram e muitos criaram métodos  bei-

rando a magia. E surgiu Freud, em plena era 

da revolução científi ca da cultura. E o que 

Freud fez?  Um método para curar sinto-

mas neuróticos (particularmente histeria) 

e uma “Metapsicologia”, um tanto inspirado 

na concepção Metafísica, em Filosofi a.  A 

Metapsicologia nos apresentou uma Psi-

cologia, ou a Mente,  estruturada como um 

Sistema, embora Freud não estivesse fami-

liarizado com a Teoria de Sistemas, e um 

domínio chamado Inconsciente,  manifesto 

nos sonhos, lapsos e sintomas. Descobriu, 

dentro de um diálogo psicoterápico, que 

sintomas e sofrimentos neuróticos, even-

tualmente até psicóticos e psicopáticos, 

regrediam e se dissipavam, tornando esses 

elementos inconscientes conscientes por 

meio de interpretações corretas.  E acu-

nhou: “Wo Es war, sioll Ich werden” (Onde 

era Id, seja Ego). Ensinou-nos a entender os 

Afetos, que são instrumentos que vinculam 

as pessoas e que patrocinam os prazeres 

da vida e também suas tragédias. A rela-

ção humana tornou-se o foco prioritário 

dessa nova psicoterapia e a decodifi ca-

ção da linguagem afetiva, o novo e efi caz 

instrumento do ato psicoterápico. Saber 

interpretar e entender a intimidade huma-

na tornou-se o objetivo terapêutico. Bem 

diferente de guiar, fornecer conhecimen-

tos, treinar, exortar a condição humana. 

Simplesmente tornar consciente. A Psica-

nálise tornou-se um instrumento impor-

tante, diria indispensável, no conhecimen-

to da vida humana. É útil para o terapeuta 

(mesmo aos praticantes da estrita função 

médica); assim como ao historiador e an-

tropólogo; ao político e administrador; ao 

pensador em geral, ao pedagogo, e qual-

quer pessoa que queira entender o próximo.

O senhor mencionou que sua vida foi mar-
cada por muitos percalços. O que o senhor 
acha que fez com que vencesse os tais 
percalços e chegasse perto dos 84 anos 
aos quais jamais pensou que chegaria?
Quando fui recebido, aos seis anos, pelo ca-

sal alemão, ele, notável por sua calma e ge-

nerosidade, comentou com a esposa, com 

muita reserva em alemão (língua que eu 

conhecia por conta do iídiche, língua ma-

terna) e diante de um menino, magrinho, 

tossindo, feio que, infelizmente,  não deve-

ria passar dos trinta.  No dia do meu aniver-

sário de trinta anos, já médico e professor 

na UFRJ, comecei minha análise com Da-

nilo Perestrello, inteiramente inconsciente 

do vaticínio do bondoso alemão que teve 

pena de mim e me acolheu. Assim encon-

trei muita ajuda pelo caminho. Acho que 

sempre podemos encontrar um atalho.

O senhor acredita que só crescemos no 
sofrimento?
Tais pensamentos são ótimos para justifi car 

o sadismo. Particularmente, o sadismo pe-

dagógico.

O senhor acha que existe uma caracterís-
tica essencial  para se ser psicanalista?
Humanista!

Dr. Abram, o senhor tem alguma frase, 
algum aforisma, que o norteia pela vida?
Tenho vários. Particularmente um que 

utilizo em Psicanálise: “Todo conheci-

mento é uma porta que se abre para 

novos conhecimentos.” Gosto de citar 

Confúcio:  “Faça sua vida de tal sorte 

que ao nasceres todos riam e tu chores; 

e ao morreres todos chorem e tu rias”.

E assim o senhor chegou até aqui...
Acho que sim... trazido pelo amor das pes-

soas. Na epístola número 1 de São Paulo 

aos Coríntios, ele escreve, em resumo: “po-

deis ter a fé que move montanhas etc. etc...

mas se não tiverdes amor, não tendes nada".

// // Margaret Waddington Binder

margawb@terra.com.br

// // Monica Aguiar

monaguiar27@gmail.com

“Saber interpretar e 

entender a intimidade 

humana tornou-se o 

objetivo terapêutico. 

Bem diferente de 

guiar, fornecer 

conhecimentos, treinar, 

exortar a condição 

humana."



dem em espessura e cr iatividade; em 

par te pela sol idif icação das experi-

ências que vão se acumulando e ten-

dem a se cr istal izar,  soberanas.

Isso define o viés pelo qual concebo 

um Instituto de Formação em Psica-

nálise não apenas como um lugar de 

reprodução e transmissão do conhe-

cimento já adquir ido, mas também 

como fonte constante de questiona-

mento e instigação daquilo que ten-

de a se cr istal izar. 

Que l íngua falam estes que pare-

cem não entender o que a mim pa-

rece tão consagrado pelo tempo? 

Escutá-los dando testemunhos de 

seu tempo subver te o que parecia 

estabelecido e causa um incômodo 

fundamental para a manutenção da 

“ juventude da instituição”.  É forçoso 

fazer o possível para acolhê-los es-

tes estranhos que ainda teimam em 

nos visitar.  Mesmo quando se apre-

sentam apenas interessados em al-

cançar o já alcançado por alguns de 

nós,  ainda assim trazem dentro de si 

a força or iginár ia da vida,  o viço e o 

f lorescimento de tudo o que irrompe 

e desabrocha.

Uma dupla tarefa nos determina: 

cr iar as melhores condições para 

transmitir  o que já sabemos e,  ao 

mesmo tempo, acolhê-los em sua es-

tranheza e diversidade.

//// Miguel Calmon du Pin e Almeida

mcalmon.trp@terra.com.br

______________________

1 Emmanuel Carneiro Leão, comunicação pes-

soal, a partir de consulta em Arthur Bernard 

Cook em “ZEUS, a study in ancient religion”. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1940.

COLUNA DO INSTITUTO

I  -  Segundo o f i lósofo Emmanuel 

Carneiro Leão¹ ,  jovem e seus deri-

vados provêm do indo-europeu IUP. 

O nome Júpiter,  deus supremo dos 

romanos,  é uma composição de IUP- 

PATER, o fogo, o raio,  pai de todas 

as coisas.  O étimo IUP quer dizer a 

luz,  o céu, tanto o céu estrelado da 

noite quanto o i luminado do dia,  a 

clar idade, o relâmpago. É o lume que 

faz ser e aparecer o ser de tudo que 

é e está sendo. Do étimo IUP deri-

vam também Zeus e seu genitivo Jo-

vis.  Assim JOVIS (quer dizer “de IUP”, 

“de Deus”) e seus derivados,  jovem, 

jovial,  juventude, juvenil ,  têm a ver 

com a força or iginár ia da vida,  o viço 

e o f lorescimento de tudo o que ir-

rompe e desabrocha.

Jovem, em uma interpretação mais 

l ivre,  quer dizer daquele capaz de 

dar um testemunho de sua proce-

dência,  de sua or igem, daquele ca-

paz de dizer de onde veio e de dar 

um testemunho de seu tempo e de 

si  mesmo.

Em que l íngua estão falando? Que 

testemunho eles dão sobre nosso 

tempo? De que forças brotam e fa-

zem brotar?

I I  -  Desde o tempo de minha própria 

formação psicanalít ica,  duas obser-

vações se destacaram para mim: que 

o Instituto é o coração de uma Socie-

dade psicanalít ica e que só faz senti-

do pensar em formação se formação 

permanente.

Desde então essas duas afirmações 

somente cresceram em minhas con-

siderações.  Em par te,  pela idade, na 

medida em que sem a dimensão de 

futuro,  o passado e o presente per-

O Instituto e a juventude
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ESPAÇO DOS MEMBROS PROVISÓRIOS

O bebê que habita o 

psicanalista

A gestação de um bebê no âmbi-

to  fami l ia r  provoca uma sér ie  de 

mudanças  e  anse ios  par t icu lares  à 

expec tat iva  da  chegada do novo 

integrante  da  famí l ia .  As  t ransfor-

mações  ps íquicas  são inúmeras ; 

os  pa is  rev is i tam intensamente 

suas  própr ias  exper iênc ias  emo -

c ionais  re lat ivas  aos  cu idados  que 

receberam de seus  progenitores . 

A  respei to  desse  del icado momen-

to,  Monique B ydlowsk i  (2002)  pro -

põe o  concei to  de t ransparência 

ps íquica  no intu i to  de e luc idar  a 

ebul ição emocional  ocor r ida  nes-

se  s ingular  momento da gestação. 

A  autora  expl ica  que o  ps iquismo 

da mãe,  nesse  momento de sens i -

b i l i zação t rans i tór ia ,  encontra-se 

com seus  l imites  embaçados,  o  que 

impl ica  em uma maior  permeabi l i -

dade aos  conteúdos inconsc ientes . 

Na mesma di reção da autora ,  pro -

ponho uma compreensão ampl iada 

do concei to :  não só  a  mãe - gestan-

te ,  mas  também o pa i  e  a  famí l ia 

v ivem um par t icu lar  momento de 

t ransparência  ps íquica  que provo -

ca  t ransformações  impor tantes  no 

grupo fami l ia r  para  acolher  o  bebê           

na  cadeia  gerac ional .

A  opor tunidade de v ivenciar  ao 

lado da famí l ia  ta i s  processos  tão 

del icados  é  prec ioso,  em especia l 

no in íc io  da  formação.  Acredi to  que 

a  obser vação mãe -bebê se ja  uma 

exper iênc ia  enr iquecedora  para  o 

desenvolv imento da função ps ica-

na l í t ica  da  personal idade,  uma vez 

que permite  o  contato próx imo aos 

fenômenos in ic ia i s  do nasc imento 

de uma v ida ,  ass im como os  ambi-

va lentes  sent imentos  que surgem 

na famí l ia .  Destaco a  contr ibuição 

de Alber t  C iccone (2013)  a  respei -

to  da  par te  bebê do s e l f ,  que per-

manece em constante  at iv idade 

durante  a  v ida  como zona arca ica 

da  subjet iv idade.  Penso que a  ob -

ser vação mãe -bebê permite  a  sen-

s ib i l i zação do postu lante  aos  pr i -

mórdios  da  v ida  ps íquica ,  tanto da 

famí l ia  obser vada como de sua pró -

pr ia  t ra jetór ia  emocional ,  fa to  que 

pode ser  determinante  no manejo 

c l ín ico com pacientes  graves ,  por-

tadores  de fa lhas  bás icas  re ferentes 

a  essa  capacidade pr imár ia  de s im-

bol ização.

Em seu t ratado sobre  as  “ ignorãças”, 

Manoel  de Bar ros  (1993/2016)  nos 

ens ina  sobre  os  des l imites  das  pa-

lavras  e  a  impor tância  do desapren-

der,  que poss ib i l i ta  o  br incar  com 

as  mesmas.  O autor  ins inua que a 

cr iança a inda não perdeu essa  po -

tencia l idade,  já  que seu contato 

com a  l íngua é  recente.  Cre io  que 

a  chegada de um bebê também 

transforme o grupo fami l ia r  e  o  ob -

ser vador  neste  sent ido :  a  s ingular 

emprei tada de se  entregar  às  expe -

r iênc ias  que não são pass íve is  de 

concei tos  ou def in ições. 

/ /  / /  Daniel  S enos

danie lsenos@gmai l .com
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ao leitor um panorama diversificado dos 

interesses de Hannah Arendt, desde a 

atenção aos fenômenos políticos da sua 

época até brilhantes revisões conceituais 

da tradição, que tanta luz jogam sobre os 

nossos desafios atuais.

Você diria que “está provado, só é pos-

sível filosofar em alemão”?

Provado, provado, não está. Mas, histo-

ricamente, a língua alemã provou-se de 

enorme força para a expressão espiritual 

filosófica. Entre os maiores pensadores 

de nossa tradição, após os gregos na 

origem, há um conjunto de alemães im-

pressionante: Kant, Fichte, Schelling, He-

gel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Wal-

ter Benjamin, Heidegger – para citar só 

alguns. Quando Caetano Veloso, na can-

ção "Língua", diz que está provado que só 

é possível filosofar em alemão, ele está 

citando uma frase que seria de Heideg-

ger, aliás. Contudo, seu significado é me-

nos óbvio do que parece, uma vez que 

o próprio Heidegger escreveu um texto 

chamado "O fim da filosofia e a tarefa do 

pensamento". Ou seja, pode ser que na 

tradição a língua alemã tenha sido uma 

expressão privilegiada da Filosofia, mas 

essa tradição se quebrou. Nietzsche, no 

fim do século XIX, falava dessa quebra ao 

sentenciar: "Deus morreu", ou seja, a ver-

dade metafísica e transcendente – que 

desde Platão foi buscada no Ocidente 

e que, no Cristianismo, ganhou o nome 

de Deus – não é mais o fundamento de 

nossa existência. Ora, se for assim, mes-

mo que esteja provado que só é possível 

filosofar em alemão, trata-se de sublinhar 

que a nossa questão é a tarefa do pensa-

mento no momento do fim da Filosofia. 

Heidegger, por exemplo, buscou a poe-

sia. E Caetano Veloso, na mesma música, 

provoca-nos: incrível? Melhor fazer uma 

canção! Esse "incrível" me lembra o que 

Platão e Aristóteles chamavam de thau-

ma, em grego, o espanto. Caetano talvez 

esteja dizendo: diante do incrível espan-

to, a língua grega filosofou, enquanto a 

língua portuguesa abrasileirada cantou. 

A expressão espiritual privilegiada da 

nossa língua talvez seja a canção popu-

lar, que aqui atingiu níveis de poesia e 

pensamento raros, como a Literatura. Gil-

berto Gil  fala de uma "civilização da can-

ção". A Filosofia em sentido estrito pode 

até ter se esgotado, mas há um filosofar 

amplo e geral que pode aparecer de ou-

tros modos, e nesses modos o alemão 

certamente não é o principal e, menos 

ainda, o único idioma.

Em sua experiência dando cursos há 

alguns anos na SBPRJ, como se deu o 

diálogo entre a Filosofia e a Psicaná-

lise? Como se comportaram os con-

ceitos diante da irresistível tendên-

cia que os saberes têm de traduzi-los 

para os campos conhecidos?

Este é o desafio do pensamento, a meu 

ver: se não traduzimos, em alguma me-

dida, o novo que nos é apresentado em 

algo que já conhecemos, dificilmente 

conseguimos nos ligar a ele, entrar em 

contato; por outro lado, se essa medi-

da é desmedida, isto é, se traduzimos 

tudo que é novo e nos é apresentado 

naquilo que já conhecemos, aí perde-

mos justamente o que há de novo, con-

tinuamos iguais. Nesse sentido, o desafio 

do pensamento é sempre o desafio de 

uma escuta. Como ouvir o novo, o que 

nós não entendemos, o que não reco-

nhecemos? Simone Weil, certa vez, afir-

mou que só se podia dizer algo novo 

a  quem   te      ama.  Pois   a escuta não  pode  estar 

PSICANÁLISE & CIA

Em que ponto você está?

Estou fazendo a tradução do último livro 

publicado com textos póstumos inédi-

tos da filósofa Hannah Arendt, que saiu 

nos Estados Unidos, em 2018, Thinking            

Without a Banister, algo como "Pensar 

sem corrimão". O livro sairá pela edito-

ra Bazar do Tempo e seu conteúdo é a 

base do curso de graduação que darei 

na PUC este semestre sobre Filosofia 

Política. Hannah Arendt era alemã, mas 

escreveu a maior parte de sua obra em 

inglês, morando nos Estados Unidos, 

onde se exilara por causa da ascensão 

do Nazismo, já que era judia. Ela chegou 

na América nos anos 1940 e na década 

de 1950 naturalizou-se. Os textos que es-

tou traduzindo são em inglês e escritos 

a partir dessa época. Eles têm um triplo 

interesse. Primeiro, apresentam uma vi-

são original da política, que pode nos 

ajudar a entender como ela se originou 

na Grécia ou em Roma e as suas trans-

formações modernas, bem como a pen-

sar os desafios atuais que ela nos impõe. 

Hannah Arendt definiu a liberdade como 

razão de ser da política, algo escapou às 

tradições socialista e liberal, identifica-

das com a esquerda e a direita. Ela en-

fatizou a felicidade pública do convívio 

plural, de onde nasce o novo. Segundo, 

esses textos têm o estilo de ensaios, não 

apresentam verdades definitivas, mas ex-

periências de pensamento, uma escrita 

envolvente no movimento mesmo da 

compreensão, um movimento vivo. Nes-

te semestre, darei um curso na pós-gra-

duação e organizarei um seminário na 

PUC-Rio sobre o que significa o estilo do 

ensaio. No caso da Hannah Arendt, isso 

se afina com a tentativa de pensar o que 

ainda não se sabe de antemão: sobre-

tudo a política. Terceiro, os ensaios dão 

Pedro Duarte
Pedro Duarte é professor de Filosofia da PUC-Rio.

Como aprender a pensar sem corrimão
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defendida. O amor é essa disponibilida-

de. Uma atenção cuidadosa que não ex-

clui, pelo contrário, exige atenção crítica. 

Heidegger dizia que pensar é pensar con-

tra si mesmo. Por seu turno, os conceitos 

devem comportar um duplo movimento: 

aquele pelo qual são contextualizados 

no interior das obras do autor que os ela-

borou e que permite entender sua gêne-

se; e outro, pelo qual eles são como que 

"testados" diante dos problemas e per-

guntas que nós colocamos para eles, ou 

seja, do que buscamos fazer com eles. Às 

vezes, o segundo movimento nos mostra 

a potência de certos conceitos para além 

daquela sua gênese original. Isso vale 

para a ideia em Platão, a ética em Aristó-

teles, Deus em Santo Agostinho, alegria 

em Spinoza, sujeito em Kant, história em 

Hegel, inconsciente em Freud, diferença 

em Deleuze e assim por diante.

O que Foucault diria sobre a política 

no Brasil hoje?

Um aspecto relevante do pensamento 

de Foucault sobre a política foi mostrar 

que as relações de poder eram mais dis-

seminadas e penetrantes do que se ima-

ginava tradicionalmente. O Estado e as 

classes econômicas dirigentes não são, 

para ele, os centros absolutos de exercí-

cio de poder. Há relações de poder na fa-

mília, no amor, na escola, no trabalho, ou 

seja, por toda a sociedade. Em tudo. Pa-

rece-me que hoje, no mundo e no Brasil, 

corremos o risco de não entender novas 

transformações políticas por duas razões. 

Uma é justamente focarmos apenas nos 

governos: candidatos que foram surpre-

endentemente vitoriosos em eleições 

importantes, como Trump nos Estados 

Unidos ou Bolsonaro no Brasil, não reve-

lam só uma nova onda de presidentes, 

mas algum tipo de alteração em dinâmi-

cas sociais, culturais, subjetivas. Essa al-

teração está disseminada, acho que nos 

lembraria Foucault. A outra razão, e essa 

é uma lição de Hannah Arendt, é a rei-

terada tentativa de reduzir a novidade a 

algo já conhecido, buscando no passado 

sempre um paralelo com eventos atuais. 

Para a compreensão, é decisivo preservar 

a originalidade daquilo a que ela se di-

rige hoje, seja isso bom ou ruim. Temos 

que aprender a pensar sem corrimão.

Este ano você inicia um novo curso 

aqui na Brasileira para um público 

predominantemente psi, dando con-

tinuidade a uma parceria de suces-

so. Pegando carona no tema de capa 

desta edição, "Por que a Psicanálise?", 

e  pensando no pragmatismo, rapidez 

e superficialidade predominantes no 

discurso atual, "Por que a Filosofia?"

Por que a Filosofia? Exatamente porque 

há muito pragmatismo, rapidez e super-

ficialidade no mundo. Não é nem apenas 

que filosofar seja uma possibilidade de 

experimentar outra relação com o mun-

do: especulativa e não pragmática; even-

tualmente lenta, não rápida; profunda, e 

não superficial. Isso pode até ser verda-

de, mas o que importa é que a Filosofia 

nos permite perguntar: o que são o prag-

matismo, a rapidez, a superficialidade? O 

problema é acharmos que tudo precisa 

se adequar ao mundo tal como ele está. 

Quando se faz isso, costuma-se transfor-

mar a Filosofia num manual de sabedo-

rias imediatas. Ela não é isso. O que a Filo-

sofia tem a contribuir com o mundo é o 

que Nietzsche chamava de intempestivo, 

ou seja, aquilo que se descola da sua pró-

pria época não para encontrar a eterni-

dade da verdade, mas a possibilidade de 

 Pedro Duarte

pensar. O filósofo italiano Giorgio Agam-

ben diz que o contemporâneo é isso, o 

intempestivo, quer dizer, não aquela ati-

tude que se data e cola na sua própria 

época, mas que se arrisca a pensá-la. 

De resto, quando se pergunta para que 

serve a Filosofia, sempre vale lembrar de 

outra pergunta, de Lessing: para que ser-

ve servir? Ou, ainda: questionarmos não 

tanto o que podemos fazer com a Filo-

sofia, mas o que ela pode fazer conosco. 

// // Sandra Gonzaga

sagon@globo.com

“Como ouvir o 

novo, o que nós 

não entendemos, 

o que não 

reconhecemos? 

Simone Weil, certa 

vez, afirmou que só 

se podia dizer algo 

novo a quem te 

ama. Pois a escuta 

não pode estar 

defendida."
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NA SBPRJ

dos ou não simbolizáveis são expulsos nos 

atos e, de um modo mais geral, nos corpos.

O modelo metapsicológico freudiano, or-

ganizado classicamente em torno do tríp-

tico afeto-representação-recalcamento, se 

revela limitado para compreender as orga-

nizações não neuróticas. 

O lugar do “traumático” precoce nos con-

duz a ter que debruçar sobre as origens 

pulsionais do funcionamento psíquico e 

a propor um modelo de organização con-

junta da pulsão e da psique.

A confrontação de pontos de vista psi-

canalíticos com os dados recentes das 

neurociências, da pesquisa sobre o desen-

volvimento e da embriologia confi rma e 

esclarece as intuições freudianas sobre a 

sensorialidade na base da constituição do 

psiquismo.  

Vou propor uma viagem às origens da vida, 

indissociáveis das origens da vida psíquica.

Os dados embriológicos sobre o desen-

volvimento da sensorialidade na vida fetal 

mostram que o primeiro órgão sensorial 

funcional é o tocar, na zona peribucal. 

Minha hipótese central é que a forma pri-

mitiva estabelecida a partir do contato 

pele desempenha um papel de primeiro 

organizador do psiquismo. As característi-

cas de presença/ausência informadas pelo 

toque vão estar numa posição central e 

serão declinadas nas outras modalidades 

sensoriais. Esse trabalho psíquico de sim-

bolização primitiva, iniciada antes do nas-

cimento, vai constituir o fi o condutor da or-

ganização da personalidade. A alternância 

rítmica do pegar/largar, portanto, constitui 

uma primeira linguagem que permanece 

atuando ao longo de toda nossa vida, na 

comunicação dos afetos mais primitivos.

Considerar essa base subjacente, no traba-

lho em toda a vida relacional e emocional, 

tem importantes consequências teóricas, 

mas igualmente clínicas, no tratamento 

de distúrbios da simbolização e das pato-

logias limites. Isso coloca a linguagem do 

corpo no centro da constituição do sujeito 

e abre perspectivas terapêuticas que per-

mitem dar forma à linguagem. 

Isso nos leva a desconstruir um certo nú-

mero de regras e prescrições técnicas es-

tabelecidas na base de nossa formação, 

que podem constituir uma deformação 

que entrava nossas capacidades terapêu-

ticas. Temos que desenvolver novos para-

digmas técnicos, em particular, a partir da 

sensibilidade aos aspectos não verbais da 

linguagem e de sua utilização no modo de 

interpretar.

O trabalho psicanalítico visa, desde já, per-

mitir a esses pacientes encontrar, ou reen-

contrar, as capacidades de simbolização, 

restituindo espessura e fl exibilidade ao 

funcionamento psíquico e à linguagem, 

para o desenvolvimento de uma capacida-

de emocional de entrar em contato com 

o outro.

////  Tradução: 

Angela Moura e 

Monica Aguiar

A clínica atual, tanto no trabalho com 

adultos como com crianças, nos confronta 

com manifestações comportamentais e/

ou sintomáticas que nos levam a pensar 

numa falha precoce dos processos de sim-

bolização, em particular no que concerne 

à representação da vida relacional e afe-

tiva. A linguagem desprovida de suas po-

tencialidades polissêmicas e metafóricas é 

inoperante ou insufi ciente para dar conta 

da riqueza de uma rede de representações 

ligando os afetos. Os afetos não simboliza-

Régine Prat
Do toque ao divã

Régine Prat é psicóloga, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Paris

                      Régine Prat

NOTAS DO CONSELHO DIRETOR

Homologações da Assembleia Geral Ordinária de 17/12/2018 

Qualificação como Psicanalista pelo Instituto e Membro Associado da SBPRJ: 1) Adriana Guimarães Lasalvia; 2) Indira Siqueira 

Stevanato.
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A insensatez humana nos fi lmes de 

Woody Allen

Depois de termos debatido alguns filmes de Ing-

mar Bergman, em 2018, com o tema “Bergman 

e a loucura”, teremos, em 2019, um novo ciclo de 

filmes, agora de Woody Allen, com o tema geral da 

insensatez humana. Muitos de seus filmes abor-

dam o momento em que os personagens, dema-

siadamente humanos, cruzam a linha entre a ética 

e a transgressão ou entre a moral e a imoralidade 

(ou o amoralismo racionalizado).

“O sonho de Cassandra”, de 2007, não teve a recep-

tividade merecida, sendo um dos títulos menos co-

nhecidos e mais subvalorizados da já monumental 

coletânea de 46 longas-metragens do autor – sen-

do que há, ainda, um (lamentavelmente) inédito e 

outro em pré-produção. Não é “mera coincidência” 

o uso do nome da vidente, personagem da Guerra 

de Troia, que sofria a maldição de fazer as previsões 

mais pessimistas e corretas – mas sem que nin-

guém acreditasse nela. Os atores são Ewan McGre-

gor, Tom Wilkinson e Colin Farrell, com destaque 

para este último em seu melhor desempenho nas 

telas.

Para comentar este filme, convidamos a pesquisa-

dora de Cinema com particular interesse na filmo-

grafia de Woody Allen, Maria Caú, autora de um 

livro sobre Philip Roth e W. Allen.

Em 2013, Allen lançou o admirável “Blue Jasmine” 

com uma das maiores interpretações da história do 

Cinema a cargo de Cate Blanchett, premiada com 

um Oscar e dezenas de outros prêmios, quase uma 

co-autora do filme. O enredo é uma evidente pa-

ráfrase do clássico do teatro “Um Bonde chamado 

Desejo” (também conhecido como “Uma rua cha-

mada pecado”), peça de Tennessee Williams filma-

da em 1951 por Elia Kazan, com Marlon Brando e 

Vivien Leigh.

Allen e sua atriz transformam uma personagem 

difícil de conquistar nossa empatia em uma figura 

patética e comovente, sem que percamos a visão 

crítica sobre suas atitudes mais do que “insensatas”. 

A jornalista, crítica de cinema e autora de vários li-

vros Susana Schild é quem vai debater o filme.

Esta série sobre a insensatez humana poderá ser 

concluída com o último filme de Allen lançado 

comercialmente, o também subestimado “Roda 

Gigante”, de 2017, que arranca outro desempenho 

excepcional de sua atriz central Kate Winslet. A per-

seguição moralista que o diretor vem sofrendo nos 

últimos tempos impediu que o filme fosse mais 

amplamente visto e reconhecido, assim como não 

permitiu que Winslet arrebatasse os prêmios que 

mereceria pela criação visceral de uma persona-

gem sonhadora com um sucesso nos palcos que 

nunca se concretizou, relegada a servir como gar-

çonete num bar dos anos 1950, em Coney Island.

Aqui, também há referências a tragédias, como as 

de Eugene O’Neill, mencionadas pelo personagem 

de Justin Timberlake, um estudante de teatro que, 

em um de seus monólogos dirigidos à plateia do 

filme, cita a “falha trágica” dos protagonistas das tra-

PSICANÁLISE E CINEMA

gédias gregas – ou seja, a responsabilidade que eles 

têm pelo que lhes acontece (moira). Em suas mãos, 

vemos um livro clássico da literatura psicanalítica, 

de Ernest Jones, em que Hamlet é equalizado a 

Édipo, tal como Freud já havia proposto anterior-

mente.

Seja pela falha trágica que faz com que se cumpra 

o destino, seja por motivações inconscientes – diz 

Allen, por meio de seus personagens – somos res-

ponsáveis pelo que fazemos de nossas vidas: não 

dá para atribuirmos a culpa do que nos acontece 

aos outros. Exceto, talvez, ao acaso, quando vai se 

cumprir o destino fatal (anankê)? Só que o destino 

também se cumpre pelo que cada um de nós faz 

com os acasos que nos surgem.

////  Luiz Fernando Gallego

luizgallego@gmail.com

REUNIÃO CIENTÍFICA

11 abril, às 21h. Local: Sede SBPRJ
COMO CRIAR UM FANÁTICO

Apresentadora: Neysa Prochet (CPRJ). 

Comentador da SBPRJ: a confi rmar

REUNIÃO CIENTÍFICA PREPARATÓRIA 

PARA A  JORNADA DE RÉGINE PRAT

25 abril, às 21h. Local: Sede SBPRJ
NEUTRALIDADE E ABSTINÊNCIA NA 

OBSERVAÇÃO DE BEBÊS, O TORNAR-SE PSI-

CANALISTA 

Apresentador: Paulo Bianchini 

Comentadora: Hilda Botero

RÉGINE PRAT NA SBPRJ

29-30 abril, às 21h. Local: Sede SBPRJ
DO TOQUE AO DIVÃ

PSICANÁLISE & CINEMA

26 de abril, às 19h. Local: Sede SBPRJ
Debate: Woody Allen e a Insensatez Huma-

na (1): "O SONHO DE CASSANDRA" (2007), 

com Colin Farrell e Ewan McGregor 

Debatedora convidada: Maria Caú, pesqui-

sadora da obra de W. Allen

PSICANÁLISE & CINEMA

31 de maio, às 19h. Local: Sede SBPRJ

Debate: Woody Allen e a Insensatez Huma-

na (2): "BLUE JASMINE" (2013), com Cate 

Blanchett e Alec Baldwin. Debatedora: Su-

sana Schild, jornalista e crítica.

PSICANÁLISE & CINEMA

28 de junho, às 19h. Local: Sede SBPRJ

Debate: Woody Allen e a Insensatez Huma-

na (3): "RODA GIGANTE" (2017), com Kate 

Winslet e Justin Timberlake. 

Debatedor: a confi rmar.

Saiba mais no site www.sbprj.org.br

    "O sonho de Cassandra" (2007), de Woody Allen
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DIVAGAR É PRECISO

CADERNO DE MEMÓRIAS 

COLONIAIS
Isabela Figueiredo
Entrei em contato com o texto de Isabela 

Figueiredo – Caderno de Memórias Coloni-

ais (São Paulo: Todavia, 2018) – numa mesa 

em que participei, como psicanalista, jun-

tamente com José Gil (fi lósofo), Alexandre 

Quintanilha (físico), Rui Simões (cineasta), 

coordenados pela colega portuguesa Ma-

ria Fernanda Gonçalves (SPP) para discutir 

as vicissitudes da criatividade. José Gil apre-

sentou, então, um importante trabalho – 

Caos, violência e criação – no qual toma o 

texto como modelo para a investigação do 

processo criativo. Ambos são moçambica-

nos, brancos, fi lhos de colonos.  Esperei dois 

anos para ler o Caderno. Constatei que há 

muito mar a separar nossos países da Co-

munidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) e a rica troca de notáveis experiên-

cias.  O fascínio desses congressos em lín-

gua portuguesa é exatamente esta tradição 

multidisciplinar. Isso está registrado na Trieb 

(O Mar como Fronteira, A Língua como Ponte,

2017).

Isabel nos conta sua história, em Lourenço 

Marques (atual Maputo, capital de Moçam-

bique), até os 12 anos – 1963-75 – quando, 

em virtude da independência da colônia, é 

mandada para Portugal. A forte e sensual 

ligação com o pai é o fi o condutor do re-

lato, seu cenário é o processo paralelo de 

independência de Moçambique. Dois co-

lonialismos decadentes. O machismo, o ra-

cismo e a violência do pai não obscurecem 

o intenso vínculo amoroso que mantêm.

O texto é escrito como o que chamamos 

memória-sonho ou memória de evolução. 

Aquela memória que interessa ao psicana-

lista e que surge quando conseguimos 

abrir mão de memória, desejo, compreen-

são e sensorialidade. Não há intenção de 

provar ou resgatar fi dedignamente coisa 

alguma, o que dá uma força muito grande 

à narrativa, que se mantém sempre aberta 

às conjecturas do leitor. Alguns trechos:

“Foder. O meu pai gostava de foder. Eu 

nunca vi, mas via-se. Uma pessoa que ob-

servasse bem o meu pai, os olhos a sorrir ao 

mesmo tempo que a boca, a sensualidade 

viril das mãos, braços, pés, pernas..." Um pai 

sempre presente, quer quando lembra da 

primeira menstruação, quer na descober-

ta (milagre) da leitura. O pai é o primeiro 

a saber e a reagir: “tu és o meu tesouro”.            

Isabela acrescenta: “Ele não disse, pensou: 

'és tudo para mim'".

Isso não impedia ver o pai violento, racista 

e machista. Crente numa supremacia racial 

que a pequena Isabela não entendia. 

Atrai no livro de Isabela Figueiredo sua 

sinceridade e falta absoluta de tentar com-

preender seja o colonialismo – paterno 

e social – o machismo, o sexo, sua forte 

atração pelo pai ou pelos corpos negros, 

sua intensa, silenciosa e persistente curi-

osidade. Limita-se a descrever o que lhe 

ocorre, o que os sentidos lhe trazem e as 

emoções lhe falam. Pediram-lhe que con-

tasse tudo na metrópole que os negros lhes 

fi zeram: massacres, assassinatos, estupros e 

violência até contra animais de brancos. 

Isabela nada prometeu e a publicação de 

Cadernos somente saiu mostrando o visível 

e o invisível de sua experiência africana.

Chama a atenção não a sexualidade in-

fantil ou a trajetória edípica sempre igual 

e, ao mesmo tempo, singular, mas a ex-

traordinária capacidade da pequena colona

em manter sua capacidade de observar, 

pensar, refl etir, calar e dizer o que viu e 

viveu, no momento oportuno. O amor pelo 

pai não a impediu de ser ela mesma, quem 

sabe libertando aquela mãe que não po-

dia guinchar como as negras. Entretanto, 

não é um livro ressentido nem soturno, ao 

contrário, pleno de sensualidade, sem ser 

vulgar ou pornográfi co porque carregado 

de afeto e compaixão: “...minha alma é ne-

gra”. Vejo Isabela caminhando em nossas 

redondezas, entre casarões com piscina, 

belos cachorros e sauna a poucos metros 

da favela, seus becos e vielas... sem nada 

compreender, assombrada, achando tudo 

isso estranho. Não perdeu a capacidade 

para o assombro, diria Nosek.

Paulina Chiziane, outra moçambicana (ne-

gra) apresentadora do livro, como José Gil, 

diz: “Caíram-me muitas lágrimas na leitura 

desta obra, por me fazer reviver os momen-

tos mais amargos do meu percurso.” José 

Gil sugere a analogia com a cura psicanalíti-

ca (sic). Chiziane é a grande escritora sobre 

a condição da mulher africana.

Recém-vindo do IV Congresso de 

Psicanálise em Língua Portuguesa e o 

primeiro na África, em Cabo Verde, a leitura 

de Caderno me faz pensar em como fomos 

privados de nossas origens: a aventureira 

portuguesa e a libertária africana, dentre 

outras. O preconceito, a ignorância e um 

cruel conservadorismo nos afastaram de 

um mundo de sonhos, utopias e paixões 

que tornam a vida digna de ser vivida. Com 

lágrimas nos olhos, só tenho a agradecer 

à pequena colona branca, que gostaria de 

tomar pelas mãos e passear pelos nossos 

países, pelo Mindelo, por Luanda e seus 

musseques, pelo Rio e sua Rocinha, onde a 

vida parece ser realmente vivida.  

Terminei a leitura do livro de Isabela                

Figueiredo com uma forte vontade de 

agradecê-la. Esta resenha tem esse sentido.

//// Ney Marinho

neymarinho@globo.com
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