
Luto

“Hoje em dia, porém, compreen-
demos que estar de luto pode se 
aplicar a todas as nossas perdas 
significativas, a da nossa vida e 
a das pessoas, e também a per-
da das coisas que nos são caras, 
reais e simbólicas."

Por Ruth Naidin
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MATÉRIA DA CAPA

José Renato Avzaradel

“Como não é um caminho pre-
determinado, evidentemente 
gera mais inquietações. Em 
contrapartida, isso pode nos 
levar a encontrar pensamen-
tos que nos surpreendam.”

Por Monica Aguiar
& Sandra Gonzaga
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FAZENDO PARTE DA 
NOSSA HISTÓRIA

Maria Eduarda de Carvalho

“Eu, que tinha um profundo 
pavor de escuro, do escuro 
do teatro, nunca tive medo. 
Pelo contrário. Eu ansiava por 
aquele momento em que as 
luzes se apagavam e o escuro 
prenunciava a fantasia por vir." 

Por Sandra Gonzaga
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EM QUE PONTO
VOCÊ ESTÁ?

O nativo-estrangeiro que 
habita em nós

Por Maria Fernanda Borges 
Vaz de Oliveira Rossi
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Cena do filme "Elena",
de Petra Costa (2012)
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No campo simbólico e também no real, como 
não, a política tem sido fonte permanente de 
um estado de frustração, decepção e tristeza, 
por muito tempo, em quase toda parte. Por 
um acúmulo: de projetos fracassados, ideais 
não atingidos ou não cumpridos, perdas de 
todos os tipos, insegurança, medo. Talvez, em 
vez de luto, no qual as perdas são as objetivas, 
estejamos vivendo uma melancolia – aquele 
estado de coisas em que nós, lá por dentro, é 
que perdemos algo. E nos odiamos por isso, 
nos paralisamos e desistimos.
Uma perda das mais significativas tem sido a 
da antiga camaradagem e do convívio rela-
xado com os amigos. De quando podíamos 
falar de tudo, até de política! De quando dis-
cordávamos e sentíamos ódio passageiro, 
sem ressentimento, de quando podíamos 
eventualmente aceitar nossas diferenças 
sem desejar cortar a cabeça do amigo, nem 
o seu nome da lista de contatos. Não dei-
xávamos de ser amigos, nem precisávamos 
censurar nossas conversas. 
Bem, feitas as contas, é quase surpreendente 
conseguirmos estar de bem com a vida... O 
luto, porém, é um processo de elaboração e 
pode ser transformador. Quem sabe de dor 
em dor vamos aperfeiçoando a nossa capa-
cidade de bem viver?!

//  Ruth Naidin
ruthnaidin@gmail.com

possível, banir. Morremos nos CTIs enro-
lados nos fios em vez de nas cobertas em 
casa, com alguém ao nosso lado seguran-
do a nossa mão. Não se diz mais às crianças 
que alguém morreu, muito menos que será 
enterrado. Em geral, viramos estrelas e os 
mais afortunados, viajaram. Chorar – que 
equivale, de alguma forma, a chamar pelo 
morto – é malvisto e só se faz escondido. 
No entanto, sabemos todos da importân-
cia dos rituais fúnebres, praticados desde 
sempre em todas as culturas. Além de tra-
zerem conforto e empatia aos enlutados, 
ajudam na tarefa fundamental do teste de 
realidade: realizar plenamente a morte, a 
perda, a ausência.
Hoje em dia, porém, compreendemos que 
estar de luto pode se aplicar a todas as nos-
sas perdas significativas, a da nossa vida e a 
das pessoas, e também a perda das coisas 
que nos são caras, reais e simbólicas. Po-
demos estar de luto por uma fase da vida 
perdida, tão frequente na adolescência; por 
projetos de vida abandonados, como não ter 
tido filhos ou não ter se casado; por perdas 
de status, de dinheiro, de saúde ou de segu-
rança; por frustrações importantes em todos 
os âmbitos. Enfrentamos, eventualmente, o 
luto dos mais profundos, quando não conse-
guimos atingir as exigências do que idealiza-
mos para a nossa pessoa e para a nossa vida.

Luto
MATÉRIA DA CAPA

Quase sempre pensamos na morte quan-
do falamos em luto – esse processo len-
to, individual, necessário, para lidar com 
a perda de um ente querido. Fato normal 
na vida de cada um, não costumamos falar 
sobre isso – em geral, o consideramos sinal 
de fraqueza, somos impacientes e tende-
mos a apressar o enlutado, afinal, vida que 
segue, bola pra frente. Mas, não por acaso, 
falando em luto, pensamos na morte de 
pessoas queridas, não na nossa própria, 
muito mais angustiante.
Os especialistas identificaram e descreve-
ram diferentes fases características do pro-
cesso de luto, quando se trata da própria 
morte. Começa-se com a surpresa, a dúvida, 
não acreditando que ela seja possível. Atitu-
de não muito diferente da que praticamos 
durante a nossa existência, em que a nossa 
morte não nos concerne, caso vá efetiva-
mente a ocorrer... Sobrevém um estado de 
confusão e entorpecimento.
Fato aceito, irrompe o ódio e a busca por 
culpados, hoje em dia facilmente atribuível 
aos médicos, à genética, aos agrotóxicos, 
ódio por ter feito ou deixado de fazer algo, 
por qualquer coisa, contanto que haja um 
culpado! Rendidos ao inevitável, iniciamos 
o que chamam de fase de barganha e pas-
samos a negociar tempo, prometendo bons 
modos com atividades físicas, dieta, paciên-
cia e caridade, só até o nascimento do meu 
neto... Até a aceitação final.
A morte de outras pessoas, mesmo as mais 
importantes e queridas, traz de imediato o 
consolo narcísico pela nossa sobrevivên-
cia. Por pior que seja,  estamos vivos. E vi-
vos teremos o trabalho intenso e doloroso 
de retirar o investimento prévio de todas 
as imagens do morto. A cada lembrança, a 
dor e a necessidade de desinvestir. Portanto, 
esse só poderá ser um trabalho lento, mes-
mo que algumas vezes ele comece ainda 
antes da morte de alguém, nos casos em 
que alguém morreu em vida e a morte seja 
esperada ou desejada, até.
É duro constatar, mas morrer foi assimila-
do pela nossa cultura a um fracasso, a algo 
contra o que se deve lutar, combater e, se 
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E por falar em saudade...
Jayme Salomão. O mérito de um grande 
editor e psicanalista traduzindo, de forma 
pioneira para a língua portuguesa, muitas 
obras importantes, conforme Ney Marinho 
recorda. Denise Goldfajn, também nossa 
colega, compartilha conosco o sentimento 
carinhoso de um importante legado. Muito 
se discute sobre a função do editor, mas o 
reconhecimento entre os pares não deixa 
dúvidas sobre a coragem e o pioneirismo 
para a Psicanálise brasileira.
Tudo isso me fez lembrar da Revista Ima-
go criada por Freud, em 1912, cujo nome 
baseou-se no romance Imago, do suíço 
Carl Spitteler. De acordo com Elisabeth 
Roudinesco, esse romance fez grande 
sucesso na comunidade psicanalítica: 
“o autor contava a história de um poeta 
que inventava para si uma mulher imagi-
nária...”. Então, Jung formulou a noção de 
imago paterna e materna a partir desse 
romance. O conceito vai se desenvolven-
do e aparece na primeira teoria do imagi-
nário de Jacques Lacan. 
Enfim, entre lembranças e recordações, 
seguimos compartilhando lutos e des-
bravando novos caminhos. 

//  Lúcia Palazzo
Editora

2012, de Petra Costa. Prêmios de Melhor 
Documentário pelo Júri Popular, Melhor 
Direção, Montagem e Direção de Arte no 
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. 
E por falar em cinema, o Neorrealismo 
italiano bate à porta, com Luiz Fernando 
Gallego continuando o paralelismo entre 
o Cinema e a Psicanálise.
Fazendo Parte da Nossa História, com José 
Renato Avzaradel discorrendo sobre a sua 
trajetória. Em Divagar é Preciso, retornamos 
ao tema do luto, com José Francisco Gama 
e Silva  fazendo a resenha do livro de Paul 
Auster, O livro das ilusões.  No Espaço dos 
Membros Provisórios, Michelle Gorin conta 
sobre a sua visita à Sociedade Britânica de 
Psicanálise. E na Coluna do Instituto, temos 
Cristiane Rangel abrindo as portas da biblio-
teca da SBPRJ em uma viagem no tempo. 
Maria Fernanda Borges Rossi traz a contribui-
ção sobre a sua participação na equipe da 
Revista Calibán, da Federação Psicanalítica 
da América Latina – Fepal, com o recente 
lançamento do último número, Mal.
Novamente, o luto e o agradecimento 
dos colegas da Brasileira, especialmente 
pelas palavras da nossa presidente Wania 
Cidade e de muitos colegas que leram os 
textos freudianos na coleção da obra do 
mestre, publicada pela Editora Imago, de 

Quantos lutos realizamos durante a vida? 
Impossível enumerar esse trabalho inter-
no que ao mesmo tempo expõe a tristeza 
e, também, marca a trajetória que pos-
sibilita a vida. Sabemos que as escolhas 
implicam em perdas, que para ganhar 
precisamos aceitar perder. Mas, o que re-
almente está em jogo quando sofremos 
alguma perda? E o que pensamos sobre a 
nossa própria morte? Sobre o luto, a nos-
sa matéria de capa, escreve Ruth Naidin, 
tema que perpassa o Intervalo Analítico 
em diferentes cenários.  
Ao iniciar a escrita deste editorial fui to-
mada por intensa tristeza e resolvi inter-
romper, somente retornando um tempo 
depois de elaborar os sentimentos com 
que fui tocada. Compreendi que desta 
vez a tarefa não seria fácil, na medida 
em que muitas das coisas aqui conta-
das me remeteram às pessoas queridas, 
situações de perda, de mudanças, mas 
também de transformações e paixões. A 
começar pela entrevista de Maria Eduar-
da de Carvalho, belíssimo testemunho de 
criação e amor, cuja autoria da peça Atrás 
do Mundo revela a genial parceria com a 
sua filha Luiza Wine. 
A imagem da capa traduz a ligação de 
duas irmãs no filme premiado, Elena, 

 "Balloon Girl" (2002), grafite do artista Banksy
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Este texto não é um obituário, é um 
depoimento, uma recordação, um re-
conhecimento. Não fui aluno de Jayme 
Salomão, embora participássemos da 
mesma atividade de ensino e ele fosse 
um colega bem mais velho e experien-
te. Não fui também um amigo íntimo 
de Jayme, embora tivéssemos amigos 
em comum – Rosa Beatriz, sobretudo, 
pois, foi na sua casa que o conheci – 

mas tínhamos um contato bissexto e 
imediato, certamente, mediado pela 
paixão pelos livros. 
Quando nos encontrávamos, a conver-
sa se esticava e perdíamos a hora, quer 
sobre os últimos lançamentos ou sobre 
a Feira de Frankfurt da qual sempre 
me trazia novidades, ou ainda os inú-
meros projetos que lhe apresentava e, 
com paciência, sem dúvida seduzido, 

DR. JAYME SALOMÃO (1928-2018) – médico, psicanalista, membro efetivo da SBPRJ 
(da primeira turma de Formação Psicanalítica), analista de crianças e adolescentes. 
Fundador da Editora Imago, editor de diversos livros de Psicanálise, entre eles a edi-
ção Standard Brasileira das Obras Completas de Freud. Traduziu e editou as obras de 
W. R. Bion, tendo sido o primeiro a publicar "Uma memória do futuro" – A memoir of 
the future – The dream, em inglês, quando não haviam recebido ainda o reconheci-
mento que hoje alcançam. Lecionou Bion no Instituto da SBPRJ, onde acumulou um 
grande número de amigos e admiradores por sua generosa acolhida a todos aqueles 
que desejavam publicar suas produções. 

vam. Mais tarde, esses interesses confluíram 
com a Psicanálise numa espécie de resgate 
e venho pesquisando a construção de lin-
guagem e pensamento no psiquismo. 
Como você pensa a ideia do estudo 
e difusão dos autores psicanalíticos 
latino-americanos?
Esses autores, e particularmente os brasilei-
ros, têm sido esquecidos e não costumam 
fazer parte do currículo das Sociedades Bra-
sileiras. Trabalhos da maior importância e 
consistência são relegados e, muitas vezes, 
seus autores sequer são conhecidos.
Posso citar rapidamente Isaias Melsohn, Ce-
lia Korbivcher, o casal Rocha Barros, Paulo 
Cesar Sandler, Cassorla, Maria Inês e muitos 

Fale-nos de sua história com a Psicaná-
lise, como se interessou e um pouco do 
seu caminho.
Depois de passar dois anos no Instituto de 
Biofísica, me dei conta que eu não conse-
guiria ficar a maior parte do meu tempo 
dentro de um laboratório e me vi aberto 
para outros caminhos. Da Biofísica guardei 
o rigor científico.  
Meu interesse pela Psicanálise começou 
ainda no curso médico na cadeira de Psi-
cologia médica, cujo professor era Danilo 
Perestrello, referência da Psicanálise na 
época. Aquelas aulas me despertaram pro-
fundo interesse. Aquilo que eu ouvia fazia 
sentido para mim, apresentava uma pers-

José Renato Avzaradel
pectiva de poder olhar para os pacientes 
de forma mais completa. A mesma coisa 
se repetiu quando no curso de Psiquiatria 
fui novamente mobilizado por aulas dadas 
por dois psicanalistas: Dr. Walderedo Ismael 
de Oliveira e Dr. José Cândido Bastos, im-
portantes analistas didatas da Sociedade 
Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e 
ali, ainda no curso médico, se definira a de-
terminação de tornar-me psicanalista pela 
Brasileira. Seis anos depois, iniciei minha 
análise pessoal e formação. 
Ainda muito jovem me interessei por poesia 
e isso me levou a pensar e a estudar ques-
tões de linguagem. As leituras de Pound, 
Mallarmé e Fernando Pessoa me provoca-

O PSICANALISTA QUE AMAVA OS LIVROS – OU JAYME SALOMÃO (1928-2018)

FAZENDO PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

ouvia para com delicadeza mostrar 
sua inviabilidade! Cito alguns: publicar, 
em português, as obras de Otto Rank, 
enquanto discípulo de Freud: Mito do 
Nascimento do Herói; O Duplo; Trau-
ma do Nascimento. Ouvia minha argu-
mentação de jovem apaixonado pela 
descoberta das origens da Psicanálise 
e, ao final, me dizia: “Ney, você tem 
razão, mas só há um problema: se eu 
levar adiante esta publicação corremos 
o risco de só termos dois leitores, eu 
e... você. Infelizmente, ninguém mais 
lê Rank!”. Cruel verdade. Ríamos. Mas, 
no próximo encontro, outra conver-
sa: "que tal uma série de Psicanálise e 
Filosofia?". Parecia concordar. Eu argu-
mentava sobre tanta coisa desconhe-
cida aqui – Gregorio Klimovsky, Marcia 
Cavell, obras quase que escondidas de 
Frege ou Norman Malcolm – e a con-
versa fluía, terminando como sempre 
com a dura realidade de nosso ainda 
estreito e limitado mercado editorial.
Mas Jayme não era só um parceiro de 
românticas recordações literárias, mas 
um formidável aventureiro! Não fosse 
sua coragem temerária não teria tra-
duzido a Standard Edition de Freud, en-
frentando incompreensões e críticas. O 
mesmo ocorreu, de forma talvez mais 
dramática,  embora menos conheci-
da, com sua perseverança em publicar 
Bion, com ótimas traduções – Welling-
ton Dantas, ele mesmo com Paulo Dias 

Correia e, mais tarde, o casal Paulo e Es-
ther Sandler – e a ousadia máxima: pu-
blicar a trilogia Uma Memória do Fu-
turo. Inicialmente em inglês, pois essa 
obra de Bion não foi aceita então por 
editores de língua inglesa por teme-
rem que fosse um sinal de deterioração 
mental do grande psicanalista. Esse ato 
de coragem só foi possível porque Jay-
me aliava a ousadia à erudição e ao dis-
cernimento de um legítimo livreiro. Viu, 
na época, o que o conservadorismo e 
o preconceito cegavam: uma obra des-
tinada a dar uma linguagem própria 
(uma entre as muitas possíveis) à Psi-
canálise em vez de falar de Psicanálise, 
da mesma estirpe de Beckett, Joyce, 
Rosa e Manuel de Barros.
Jayme no meu entender sofria de uma 
discreta timidez – parece um pleonas-
mo, mas não encontro termo melhor. 
Minha desconfiança se confirmou 
quando Denise, numa fala emocionada 
de despedida, mencionou sua relutân-
cia em comemorar seus aniversários, 
inclusive o dos noventa, tendo os fami-
liares que fazer uma festa surpresa. A 
este respeito, acrescentaria que a mes-
ma atitude tomava quando publicava 
suas obras, sobretudo as mais notáveis. 
Recordo-me de certa madrugada, pas-
sando pela saudosa Letras e Expressões, 
a boemia livraria que não dormia, umas 
três da manhã,  vejo: Cogitações, de 
Bion, traduzido pelo casal Sandler e 

publicado pela Imago, sem ninguém 
saber! Obra de enorme importância 
que recentemente lera no original e 
lamentara não estar ao alcance do 
público brasileiro. Algo semelhante 
ocorreu com o livro de Maria Emilia 
Steuerman: Os Limites da Razão – Ha-
bermas, Lyotard, Melanie Klein e a Ra-
cionalidade, uma pequena obra-prima 
de competência filosófica e profunda 
compreensão do pensamento kleinia-
no. Obras que saiam quase clandesti-
nas, lembrando tempos mais sombrios 
que esperamos enterrados num triste 
passado.
Tenho que parar. Toda despedida é 
sempre difícil, principalmente para os 
que não creem. Recordo-me da emo-
ção dos filhos (Marcia, Denise e Edu-
ardo), da esposa, Verônica Rabello, dos 
netos, alunos, antigos pacientes e ami-
gos no último adeus. Mas, como creio 
que os pensamentos existem, pelo 
menos os verdadeiros, independente-
mente de pensadores, acredito que os 
sonhos, projetos, o compromisso com a 
Psicanálise, com a livre difusão do pen-
samento – mesmo os mais selvagens 
– e as ideias que nortearam a vida de 
Jayme Salomão estarão sempre à dis-
posição das novas gerações, cercados 
pela gratidão de seus leitores.  

//  Ney Marinho
neymarinho@globo.com

 Dr. Jayme Salomão
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LÁ SE FORAM AS FLORES... MAS HOJE, QUEM SABE, ENCONTRAREMOS BOTÕES...

AGRADECIMENTO AOS COLEGAS DA SBPRJ

No último dia 11 de maio, compartilhamos com 
amigos e colegas da SBPRJ a notícia do  faleci-
mento do meu pai, Jayme Salomão.Foram inú-
meras as manifestações de pesar que recebemos, 
de seus amigos, estudantes, pacientes, autores 
que publicaram seus trabalhos na Imago, a edito-
ra que ele criou, gente que conviveu com ele e o 
conheceu. Tocantes homenagens e lembranças 
foram compartilhadas. Seu papel como pioneiro 
da Psicanálise em nosso país, como primeiro edi-
tor das obras completas de Sigmund Freud para 
o português, de Melanie Klein, Winnicott e Bion, 
e de tantos outros autores, foi mencionado por 
muitos. Legado justo e irrevogável. Foram tam-
bém muitas as mensagens recebidas de pessoas 
que expressaram gratidão sincera pela oportu-
nidade que meu pai havia lhes proporcionado, 
acreditando e ajudando a realizar seus projetos, 

seja como editor, como psicanalista e como cole-
ga. Para mim, isto era claro: ele me deu a oportuni-
dade de viver e de conhecê-lo. Mas aprendi, com 
as mensagens recebidas, a valorizar um legado 
fundamental: não há nada mais digno a ofere-
cer para outra pessoa do que a oportunidade de 
crescer, e Jayme Salomão exerceu essa prática em 
família e por meio de seu trabalho como editor e 
como psicanalista. 
Gostaria de agradecer aos colegas da SBPRJ a 
imensa solidariedade que recebemos por oca-
sião da morte do meu pai. Cada palavra, cada 
gesto, a presença de cada um de vocês que pu-
deram estar conosco em cerimônias de despe-
dida ou que se fizeram presentes em inúmeras 
mensagens expressando o carinho por um de 
seus membros pioneiros. Rostos familiares em 
um momento de estranheza – foi um grande 

alento.  Desde muito cedo, a SBPRJ entrou em 
meu universo como a “Sociedade” da qual meu 
pai tanto falou e frequentou, e que se traduziu 
mais uma vez em laços fraternos e significati-
vos, que se expandem por gerações. 
Muito obrigada a todos por esse espaço e gene-
rosa homenagem.

//  Denise Salomão Goldfajn
dsgoldfajn@gmail.com

Jayme Salomão semeou e banhou os 
terrenos pelos quais caminhou. Nós não 
nos conhecíamos, exceto por uma apre-
sentação formal, mas não foi muito além 
do "muito prazer em conhecê-lo", ao que 
fui retribuída. No entanto, a satisfação foi 
verdadeira, pois além de conhecê-lo de 
longa data pelas contracapas dos livros 
e da obra de Freud, especialmente, o co-
nhecia pelas histórias do grande homem 
generoso e com interesse pelo ser huma-
no, pelo conhecimento e pela Psicanálise.
Era médico, psicanalista, membro efetivo 

da SBPRJ, analista de criança e adolescen-
te e fundador da Editora Imago, na qual 
trabalhou intensamente pela difusão do 
pensamento psicanalítico. Jayme Salo-
mão foi da primeira turma de Formação 
Psicanalítica da nossa Sociedade e traba-
lhou para que todos nós, que viemos a se-
guir, tivéssemos acesso à edição Standard 
Brasileira das Obras Completas de Freud.
O seu trabalho e incentivo aos colegas que 
desejavam publicar suas ideias fizeram 
com que se reunissem em torno de sua pes-
soa muita admiração, respeito e carinho.

A ele, nosso agradecimento.
À família, penso que ela tem os botões 
das flores, a herança encarnada e, como 
nos disse Freud, no texto Sobre a Transito-
riedade (1916-1915), vol. XIV, não renun-
ciamos àqueles que perdemos, vivemos 
o luto, pois a beleza, do que foram as ex-
periências emocionais, confere enorme 
valor ao que perdemos. O valor da transi-
toriedade é o valor da escassez no tempo.
Com carinho,

//  Wania Cidade
Presidente da SBPRJ
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Fale-nos sobre sua atual área de inte-
resse e estudo.
Esta questão remete ao que vem sendo tra-
balhado no grupo que coordeno. Esse grupo 
surgiu a partir do interesse de algumas co-
legas e se desenvolveu como fruto de pre-
missas que regem não só o que se estuda, 
mas também como se estuda, tornando-se 
mais um laboratório de pesquisa do que 
um grupo de estudos. Vejo-me novamente 
oswaldiano, que propunha como um dos 
temas do primeiro congresso de antropofa-
gia, que seria no Rio de Janeiro,  organizado 
por Pontes de Miranda, mas que acabou não 
acontecendo, a proposta de laboratórios de 
pesquisa ao invés de estrutura acadêmica. 
A primeira premissa do grupo é de não ficarmos 
circunscritos nem a um autor nem a uma esco-
la, mas sim acompanharmos o que vem sendo 
publicado, sobre como já me referi antes, áreas 
de não representação mental e estudos sobre 
núcleos autísticos. Lemos também todos os tra-
balhos brasileiros que alcançaram uma publica-
ção importante, como trabalhos do casal Rocha 
Barros, Celia Korbivcher, Cassorla, Altamirando e 
Maria Inês. Essas leituras têm sempre um caráter 
critico no sentido de que não buscamos ape-
nas aprender o que está nos trabalhos, mas sim 
poder discuti-los e, com isso, desenvolver uma 
possibilidade de reflexão crítica sobre diversos 
temas da Psicanálise, buscando, portanto, uma 
postura criativa. Também examinamos traba-
lhos que têm relevância no pensamento psica-
nalítico e que foram publicados há mais tempo, 
das mais diversas origens, desde que tenham 
peso para o pensamento psicanalítico, e nisso 
incluímos trabalhos latino-americanos.
A segunda premissa é uma proposição de 
Gilles Deleuze e Félix Guattari, que discutem 
duas maneiras de pensar: a arborescente, que, 
como o nome já indica, tem como modelo no 
pensamento ocidental a árvore. Um pensa-
mento lógico encadeado, do qual já sabemos 
a priori que do tronco nascerão os galhos mais 
fortes até chegarmos às folhas. Não há espaço 
para surpresas; nos faz pensar, por exemplo, 
o que toda pesquisa "científica" já traz, ao ser 
planejada, sem que sejam assumidos os seus 
resultados.  Em contraposição sugerem o que 
chamaram de "pensamento rizomático", que 
tem como modelo o rizoma, é claro.  Os da-
dos vão sendo obtidos sem um planejamento 
prévio, até que em algum momento a reunião 
desses dados começa a fazer sentido. É um 
trabalhar sem memória e sem desejo, pro-
posição de Bion que se mostra útil não só na 
clínica. Se vamos estudar um texto carregado 
de memória e desejo, já sabemos que no que 
vamos encontrar não há lugar para o novo.

Essa é uma experiência que vivo frequente-
mente quando escrevo um trabalho. Parto de 
algumas ideias que vão se desenvolvendo ao 
longo do texto, quase como se tivessem vida 
própria. Esbarro, então, nessas ideias que vão 
surgindo, se encadeando e ganhando uma 
lógica e uma consistência que não tinham 
antes. Essas novas ideias acabam se revelan-
do as mais fecundas, as mais significativas e 
que realmente dão sentido ao trabalho.   
Isso nos aproxima da ideia que Freud admira-
va em Charcot, de se observar um fenômeno 
até que um padrão pudesse emergir. Como 
não é um caminho predeterminado, eviden-
temente gera mais inquietações. Em con-
trapartida, isso pode nos levar a encontrar 
pensamentos que nos surpreendam. Discuto 
essa proposição de forma mais detalhada em 
um trabalho sobre um seminário de Bion, em 
São Paulo, numa proposta de buscar enten-
der a lógica do pensamento de Bion a partir 
de Deleuze e Guattari, ao invés do “Novun Or-
ganum” (1620), que é a referência que o pró-
prio Bion utiliza. Esse trabalho está para ser 
publicado nos EUA num livro onde também 
consta um trabalho de Ney Marinho e, num 
próximo volume, também constará um tra-
balho do Altamirando Andrade, tendo como 
editores Howard Levine e Gisèlle de Mattos. 
No momento, estou terminando um novo 
trabalho com o título provisório de “Escritu-
ra Primordial”, uma investigação sobre o pri-
meiro momento do trajeto que vai do soma 
ao psíquico. Creio que isso pode contribuir 
para o desenvolvimento de uma teoria da 
técnica para se trabalhar com os pacientes 
anteriormente referidos. 
Que perspectivas você vê para o futuro 
da Psicanálise?
Apesar de estarmos vendo um movimento 
que vem em ondas e, como tal, passa, de  
tentar fazer aproximações objetivas a ques-
tões subjetivas, o que é em si um negar a 
essência da própria subjetividade, e apesar 
também de se acompanhar um movimen-
to que busca fazer da Psicanálise “establish-
ment”, quando esta reclama por seu lugar de 
“outsider”, pois só assim pode desenvolver 
um pensamento crítico e crítico de si própria; 
uma tensão dialética inevitável ou mesmo 
desejada entre a academia e a ousadia, vejo 
o desenvolvimento do pensamento psicana-
lítico numa expansão tanto teórica quanto 
clínica, aproximando-se de questões a que 
antes não tínhamos acesso. É instigante vis-
lumbrar os caminhos dessa evolução.

//  Monica Aguiar  & Sandra Gonzaga
monaguiar@aol.com / sagon@globo.com

FAZENDO PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

outros. Alguns desses autores deveriam fa-
zer parte dos nossos currículos. A ausência 
desses autores traz dois grandes prejuízos: 
primeiro, abre-se mão de uma riqueza; 
segundo, ao estudarmos quase que ex-
clusivamente autores ingleses, franceses 
e americanos, não deixamos espaço para 
a originalidade e criatividade de uma pro-
dução latino-americana e, especialmente, 
brasileira. Ficamos numa postura coloniza-
da. Sinto falta de Oswald de Andrade. En-
tretanto, alguns movimentos vêm sendo 
realizados numa direção oposta: a publica-
ção recente (2015) do livro “The Pioneers of 
Psychoanalysis in South America”, com a cola-
boração de Karla Loyo; a iniciativa da FEPAL 
de organizar um livro com contribuições de 
psicanalistas latino-americanos que estão 
publicando atualmente, para o qual acabo 
de enviar um trabalho sobre  “o aparelho 
de linguagem”, faz parte desse movimento, 
bem como o fato de que os dois livros que 
organizei com contribuições exclusivas de 
autores brasileiros passarem a fazer parte da 
nova biblioteca da IPA. Isso tudo reflete uma 
valorização de nossa cultura psicanalítica.
Quais/quem são os expoentes da Psica-
nálise atual?
Não vejo que tenhamos hoje novos expoen-
tes quase míticos, como foram Freud, Klein, 
Bion e Lacan. Não vejo espaço para novas es-
colas. Essa é uma era que tende a se encerrar. 
O que vejo atualmente são inúmeros autores 
com trabalhos muito consistentes acerca dos 
temas que vêm mobilizando a pesquisa em 
Psicanálise, principalmente sobre as áreas de 
não representação mental e os núcleos autís-
ticos, ou seja, estamos falando de um movi-
mento de expansão da Psicanálise.

José Renato Avzaradel

Luiza (ou Luluba) e presenciar a morte da minha 
única irmã e grande amiga, Maria Antônia (ou 
Tuni). Para além de todo o sofrimento, não conse-
guia aceitar o fato de que duas pessoas tão fun-
damentais na minha formação não pudessem se 
conhecer e usufruir da companhia uma da outra. 
Decidi que iria proporcionar aquele encontro es-
crevendo um espetáculo teatral. Durante o pro-
cesso de escrita, tinha o hábito de conversar com 
minha filha sobre as histórias que vivi com minha 
irmã. Um dia, por volta dos dois anos de idade, 
Luluba me surpreendeu com a seguinte pergun-
ta: "Você fala tanto da Tuni, por que ela nunca 
aparece? A Tuni é invisível?". De repente, me vi 
falando sobre a morte com uma criança de dois 
anos e a experiência foi sensacional e profunda-
mente enriquecedora. Ali, entendi que escrever 
uma peça que falasse da minha relação com mi-
nha irmã era interessante para mim. Mas escrever 
um texto que discutisse as perdas da vida com 
uma criança era interessante para muita gente. 
Assim, nasceu Atrás do Mundo, texto que assino 
com minha filha, porque jamais teria sido capaz 
de acessar com profundidade o universo infantil 
não fosse a interlocução com ela.
Na peça, fica evidente o entendimento das 
dores da alma e as referências psicanalíti-
cas e psiquiátricas mostradas com muito 
humor. Conte-nos dessa intimidade com o 
mundo "Psi".
Tenho uma mãe psicanalista e um pai psiquiatra, 
me considero um caso clínico sem esperança de 
alta. Costumo dizer que não tive berço, mas um 
pequeno divã adaptado, e que minha primeira 
palavrinha foi "freud", antes mesmo de pronunciar 
"mamã" ou "papá". Se por um lado sofri um pouco 
tentando convencer meus pais de que uma dor 
de garganta pode ser apenas uma dor de gar-
ganta, por outro sempre me atraiu a possibilidade 
de construir e desconstruir a própria história, por 
meio do olhar psicanalítico. Faço análise há pelo 
menos um século e sou muito grata a tudo o que 
conquistei a partir dela. Assim como a Arte, a Psi-
canálise é algo que me ajuda a dar sentido à vida.
Televisão, teatro, escrita, canto... Como é tran-
sitar entre essas diferentes linguagens?
Entendo essas várias linguagens como possibilida-
des que se conversam e se acumulam dentro de 
um registro maior, que é o da expressão artística.
O que é trabalhar com Arte nos dias atuais 
em nosso país?
Acho que o artista brasileiro (assim como o ser-
tanejo) é, antes de tudo, um forte. É muito com-
plicado você querer transmitir a importância da 

Arte e da cultura na formação de um indivíduo, 
em uma sociedade em que 52 milhões de pes-
soas vivem abaixo da linha de pobreza. Por outro 
lado, acho que a Arte, assim como a educação, 
são ferramentas poderosas de transformação 
dessa realidade brutal. No entanto, não interessa 
a um governo vorazmente corrupto construir 
uma sociedade pensante, crítica e articulada, en-
tão o que presenciamos é um verdadeiro aniqui-
lamento da educação e da cultura no Brasil. Ao 
professor, tem sido dado um tratamento de pro-
fundo desrespeito e o artista foi colocado na con-
dição de pedinte. Nos financiamentos coletivos 
(forma que vários artistas têm encontrado de via-
bilizar sua arte, na atualidade), muitas vezes a ideia 
de "favor" se sobrepõe à ideia de "investimento", 
o que acaba prejudicando a relação do público 
com o produto artístico e até a relação do artista 
com sua obra. O artista de hoje sofre com a falta 
de incentivo, com a falta de plateia e até de espa-
ços para se apresentar. Voltando ao início da en-
trevista, é preciso ter certeza de que não se pode 
fazer qualquer outra coisa da vida, do contrário é 
impossível transcender ao precipício.
A gravação da leitura da peça Atrás do Mun-
do, seguida do bate-papo entre autora e 
atores com psicanalistas e plateia no dia 03 
de maio, em parceria da SBPRJ e o Midrash 
Centro Cultural, está disponível pelo link: 
https://www.facebook.com/MidrashCen-
troCultural/videos/10155475994923317/
 

//  Sandra Gonzaga
sagon@globo.com 

PSICANÁLISE E CIA. – EM QUE PONTO VOCÊ ESTÁ?

Em que ponto você está?
Olha, esta resposta pode variar muito de um 
momento para o outro. "Ser artista no nosso 
convívio, pelo inferno e céu de todo dia", como 
canta Cazuza, é um eterno equilibrar-se e de-
sequilibrar-se numa corda bamba. Há dias em 
que penso que alcancei uma impressionante 
estabilidade no percurso, porém a corda não 
tarda em me sinalizar que o flerte com o "pre-
cipício" é constante. No ponto – hoje – posso 
dizer que me sinto realizada com as conquis-
tas como atriz e muito feliz de ter começado a 
cumprir a coragem de me expor como autora.
Fale-nos de sua escolha profissional.
Sempre que alguém me pergunta o que é preci-
so para ser uma atriz, respondo: "a primeira coisa 
é ter certeza de que você não pode fazer qual-
quer outra coisa da vida." Acho que a escolha por 
esse ofício envolve uma provação recorrente e 
para reafirmá-la é necessário um tipo de envol-
vimento que está para além de uma curiosidade 
ou um interesse momentâneo.
Descobri que não tinha chance de ser qualquer 
outra coisa, ainda menina. Sempre fui muito 
medrosa. Era uma criança cheia de paúras e 
estranhices. Tinha 3 anos quando meus pais se 
separaram e, naquela época, a guarda compar-
tilhada ainda não tinha caído no gosto popular. 
Eu e minha irmã víamos meu pai de 15 em 15 
dias e, geralmente, quando estávamos com 
ele, íamos ao teatro. Eu, que tinha um profun-
do pavor de escuro, do escuro do teatro, nunca 
tive medo. Pelo contrário. Eu ansiava por aquele 
momento em que as luzes se apagavam e o es-
curo prenunciava a fantasia por vir. O escuro do 
teatro me acolhia, me aproximava do meu pai e 
acendia a luz da minha imaginação. Ali, comecei 
a perceber o potencial transformador da arte e 
suas possibilidades de ressignificação. Quando, 
aos 13 anos, comecei a fazer teatro no Tablado, 
já tinha claro dentro de mim que só teria chance 
de ser uma pessoa realizada sendo uma artista.
A peça infantil Atrás do Mundo, escrita 
por você em coautoria com sua filha Luiza 
Wine, trata com grande sensibilidade e de-
licadeza de morte e luto, temas considera-
dos tabu no universo infantil. Como se deu 
esse processo de criação?
A necessidade de contar essa história partiu de 
uma perda particular. Em um intervalo de um 
mês, vivi a experiência de ver nascer minha filha 

Maria Eduarda de Carvalho
Atriz e autora

 Maria Eduarda de Carvalho (foto: Lucio Luna)
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a todos os membros que já passaram pela 
casa, à nossa história. Ao mesmo tempo, 
perceber o que falta, o que gostaríamos de 
encontrar, mas ainda não tem, é uma forma 
de nos projetarmos no futuro.
Nossa biblioteca é a nossa face, interface, 
nossas raízes. 

 //  Cristiane Blaha Rangel
cblaharangel@gmail.com

Numa época tão efêmera como a que vive-
mos, a biblioteca de uma instituição cientí-
fica é uma espécie de lastro, âncora, daquilo 
que presta testemunho do que já foi  feito, 
pensado e estudado por seus participantes.  
Conta-nos uma história, fala do percurso e 
dos interesses de seus membros, constituin-
do-se como patrimônio científico da mes-
ma. Além disso, por estar em constante atu-
alização, é também sinal de vitalidade e do 
interesse por novos caminhos. Observem: 
uma biblioteca nunca tem suas prateleiras 
inteiramente ocupadas; há sempre espaço 
para o que está por vir.
Assim é na SBPRJ: criada há cerca de 60 
anos, é uma das bibliotecas mais antigas 
especializadas em Psicanálise do país, tendo 
em torno de 3.000 livros, 80 títulos de revis-
tas e uma base local de dados bibliográficos 
com, aproximadamente, 36.000 registros. 
Entre suas preciosidades, estão todos os 
números do International Journal of Psycho-
analysis, sendo o primeiro datado de 1920, e 
a Gesammelte Werke, coleção completa das 
obras de Freud, escrita  em alemão gótico e 
publicada em 1940.
Também possui as teses de Mestrado e 
Doutorado de membros da instituição e 
material gravado, já digitalizado, de eventos 
psicanalíticos realizados pela Sociedade, 
tais como a visita de Bion, em 1974, tudo 
isso trabalhado e indexado pelas mãos dili-
gentes de sua mais fiel bibliotecária, Eliana 
Maria Lobo (Suzy).

Pois biblioteca especializada não é como a 
estante de livros que temos em casa.  Precisa 
passar por um criterioso trabalho de indexação 
para que seu conteúdo seja encontrado por 
vários caminhos de busca e de acordo com 
o interesse de quem o procura. Todo esse rico 
acervo pode   ser acessado e solicitado no site 
da SBPRJ, tanto por profissionais quanto por 
leigos  interessados em Psicanálise.
Houve um tempo em que os livros e o saber 
decorrente de sua posse eram patrimônio ex-
clusivo dos poderosos, mas a invenção da im-
prensa popularizou o livro, democratizando o 
conhecimento. Vivemos, hoje, outro momento 
de ruptura de paradigmas, em que a internet 
torna quase tudo acessível ao toque de uma 
tecla, e grandes e importantes bibliotecas do 
mundo oferecem parte de seu acervo gratui-
tamente a quem se interessar por ele. 
O conhecimento se difunde e se democratiza 
por computadores e celulares, mas o livro não 
perde sua majestade, pois tê-lo em mãos é 
muito mais do que apenas absorver o conteú-
do; é o peso, a qualidade e o cheiro do papel, o 
apuro de sua edição, a beleza (ou feiúra) de sua 
capa. É uma experiência corporal e estética, 
com a qualidade extra de não precisar recar-
regar ou salvar...
Assim também uma biblioteca é uma expe-
riência de todos os sentidos. Andar por en-
tre as estantes, por exemplo, olhar as lom-
badas, perceber que alguns livros já foram 
extremamente manuseados, enquanto ou-
tros não, é, de alguma forma, nos ligarmos 

COLUNA DO INSTITUTO

Biblioteca
centro de saúde mental como esse, parte 
do sistema público de saúde da Inglaterra, 
que é de qualidade, integrado, inclusivo e 
de orientação psicanalítica, bateu uma tris-
teza ainda maior ao voltar para o Rio e ver a 
precariedade que só aumenta nos serviços 
públicos, especialmente na área da saúde. 
Após o choque inicial, a melhor parte de 
toda experiência foi perceber a ótima quali-
dade da minha formação no Rio. E, também, 
meu próprio crescimento para acompanhar 
o que me propus, visitando outra Socieda-
de. Me dei conta do quanto é comum, para 
os candidatos, essa sensação de não ter as 
senhas para abrir as portas. Mas isso em si 
não é um problema, porque é a verdade. 
Mas a sensação de que devíamos saber 
algo que não sabemos, isso sim é um pro-
blema. Como se houvesse a expectativa da 
chegada de um dia em que todas as portas 
estarão abertas e não haverá mais senhas 
a serem descobertas. Pensava: "tem um 
monte de coisas que eu deveria saber e 
não sei, que audácia minha querer ser psi-
canalista" – esse sentimento acaba com o 
encantamento e com a curiosidade. Troquei 
o 'deveria' pelo 'querer'. Foi nesse clima que 
terminei meu período introdutório e come-
cei meu período de qualificação da forma-
ção, encantada por todas as portas a serem 
abertas. Seguimos para a próxima...

//  Michelle Gorin
migorin@gmail.com

COLUNA DO INSTITUTO / ESPAÇO DOS MEMBROS PROVISÓRIOS

É a segunda semana do ano em Londres e recebo 
um e-mail da Brasileira relatando sérias discussões 
na IPA, envolvendo os ingleses. Logo penso: “o que 
eu vim fazer aqui?”. Chego ao Instituto da Socieda-
de Britânica de Psicanálise, um prédio imponente. 
Alguém abre a porta para mim pelo interfone. 
Quando entro, percebo que todas as portas de 
todas as salas têm senha e fico perdida zanzando 
nos corredores, subindo e descendo as escadas, 
sem encontrar ninguém e sem saber aonde ir.  E 
penso de novo: “para que fui inventar de vir aqui?”. 
Percebo meu constante sentimento de inade-
quação, como se devesse saber algo que não sei 
– infelizmente eu não tenho as senhas para abrir 
as portas. Brasileira e aluna, estando de visita na 
Britânica, que audácia da minha parte! Não tenho 
como entrar. Foi um esforço enorme para não 
vestir essa carapuça. 

Apesar disso, os encontros com as pessoas 
em seminários e supervisões não foram mar-
cados por esse sentimento de inadequação. 
Fui acolhida com naturalidade para os semi-
nários de Freud e Abraham, que, apesar de 
algum distanciamento da língua, aprendi 
bastante. Fiquei contente em encontrar um 
grupo grande de candidatos, muitos jovens, 
afetivos, estudiosos e curiosos sobre a Psi-
canálise carioca. O mesmo posso dizer das 
supervisões. Com um tom extremamente 
adequado, ouvi de um analista: "Michelle, 
acabamos de nos conhecer, direi o que pu-
der sobre seu material, por favor, ouça como 
quiser e faça com isso o que puder.". Poucas 
introduções me permitiram ouvir com tan-
ta tranquilidade o que veio a seguir. E tudo 
isso tem ressoado dentro de mim. Aos pou-
cos, fui tomada por um novo sentimento 
de curiosidade, tornando minha estada em 
Londres bem mais calorosa do que a tempe-
ratura e o céu cinza propiciavam.
Fiz muitas atividades também na Tavistock, 
envolvendo supervisões, aulas teóricas e 
grupo de observação da relação mãe-bebê. 
Apesar de estar longe de seus tempos áure-
os, ainda é um exemplo importante de exer-
cício da Psicanálise, especialmente no que 
diz respeito às possibilidades de articulação 
com profissionais de outras linhas teóricas e 
na aplicação da Psicanálise às clínicas espe-
cíficas e diversas (muito diferente da Psica-
nálise clássica e tão essencial quanto, a meu 
ver). Depois de estar intensamente em um 

Breve visita à Sociedade
Britânica de Psicanálise

JORNADA PREPARATÓRIA PARA O CON-
GRESSO INTERNACIONAL DE BION – 
PENSAMENTOS SELVAGENS
21, 23 e 24 de julho
Presenças confirmadas: Raul Hartke (Por-
to Alegre) e Avedis Panajian (Califórnia)

PSICANÁLISE & CINEMA
27 de julho, às 19h
100 ANOS DE INGMAR BERGMAN V (final)  
– Bergman e o Silêncio de Deus, a partir 
do filme GRITOS E SUSURROS
Debatedora: Fátima Amin, psicanalista da 

SBPRJ. Coordenador: Luiz Fernando Gallego, 
psicanalista da SBPRJ

PSICANÁLISE & CINEMA EXTRA
03 de agosto, às 19h
Evento conjunto ACCRJ (Associação de Críticos 
de Cinema do RJ) e SBPRJ: debate sobre os 50 
anos do filme "Z", de Costa-Gavras
Debatedor: Rodrigo Fonseca, presidente da ACCRJ, 
repórter do JB, do site Omelete e do Estadão online

REUNIÃO CIENTÍFICA
09 de agosto, às 21h

"A vida psíquica dos fragmentos. De Fe-
renczi a Klein", com RALUCA SOREANU, 
psicanalista, membro do Círculo Psicanalíti-
co do Rio de Janeiro (CPRJ) e do Instituto de 
Estudos da Complexidade (IEC)

CONFERÊNCIA DE ROSINE PERELBERG, 
PSICANALISTA DA SOCIEDADE BRITÂNI-
CA DE PSICANÁLISE
17 de agosto, às 15h30
"Amor e melancolia na análise de mulhe-
res por mulheres". Apresentação e discus-
são de caso clínico

MESA REDONDA "CONVERSANDO SOBRE 
CLÍNICA SOCIAL"
25 de agosto, às 9h30

PSICANÁLISE & CINEMA
31 de agosto, às 19h
Primeiro debate sobre Henry James no ci-
nema, a partir do filme OS INOCENTES, de 
Jack Clayton, baseado no romance de Ja-
mes  ‘A OUTRA VOLTA DO PARAFUSO’.
Debatedor convidado: Guilherme Gutman, psi-
quiatra, psicanalista, professor da PUC-Rio. Mestre 
e doutor pelo IMS da UERJ. Autor do livro "William 

James e Henry James: filosofia, literatura e vida".
Coordenador: Luiz Fernando Gallego, psicanalis-
ta da SBPRJ

JORNADA PREPARATÓRIA – CONGRESSO 
FEBRAPSI 2019, NA SBPRJ
15 de setembro

PSICANÁLISE & CINEMA
21 de setembro, às 19h
Segundo debate sobre Henry James no cine-
ma, a partir do filme O QUARTO VERDE, de 
François Truffaut, baseado nos contos de Ja-

mes ‘ALTAR DOS MORTOS’ e ‘A FERA NA SELVA’.
Debatedor: Pedro Duarte, professor de Filoso-
fia da PUC-Rio.
Coordenador: Luiz Fernando Gallego

WORKING PARTY NA SBPRJ
19 e 20 de outubro

ENCONTRO CRIATIVIDADE, PSICANÁLISE 
E ARTE
08 a 10 de novembro

Mais informações: www.sbprj.org.br

VAI ACONTECER VAI ACONTECER
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ra rir ao assistir a um de seus filmes, em 
uma noite de solidão desesperada. Zim-
mer percebeu que fizera uma descoberta, 
a existência nele de alguma coisa além 
da morte: se ainda era capaz de rir, então 
significava que ainda não estava de todo 
anestesiado. Significava que não se isolara 
tão completamente do mundo a ponto 
de nada mais atingi-lo. Então, a mudez 
suicida de seu luto se transforma em nar-
rativa. Na medida em que a biografia de 
Hector Mann vai tomando corpo, David 
volta a sentir o sopro da vida e, com ele, 
a alma de Helen, sua esposa querida, re-
torna à existência no espaço ficcional. Não 
apenas Helen ressuscita, mas também 
Hector, Zimmer e, provavelmente, Auster 
e seus fantasmas.

Os primórdios desse processo de luto, 
de recuperação e restauração do mun-
do interior, nos é revelado por David, 
ao contar que em sua cama sonhava 
o tempo todo que estava com Helen 
e quando tentava abraçá-la, acordava 
com um tranco violento, as mãos tre-
mendo, sentindo falta de ar, como se 
estivesse prestes a morrer afogado. 
Durante o dia passava muito tempo 
no quarto dos filhos brincando com os 
brinquedos favoritos das crianças, ou 
em seu quarto, parado dentro do clo-
set de Helen, tocando em suas roupas, 
arrumando os casacos e as malhas, ti-
rando os vestidos dos cabides e espa-
lhando-os no chão. Certa vez vestiu um 
deles, experimentou uma calcinha e se 
pintou com a maquiagem dela. Sentiu 
uma profunda satisfação, possivelmen-
te pela envolvente sensação que as 
roupas provocavam em sua pele, em 
suas partes mais íntimas, consolando-o 
com a sua presença-fetiche, com a sen-
sação tátil de tê-la em seu corpo. De-
pois, descobriu que o perfume Chanel 

n.5, que presenteara à mulher, era ain-
da mais eficaz, pois parecia trazê-la de 
volta mais intensamente, evocando a 
sua presença por períodos mais longos.

David, durante a execução do texto, 
sentiu que estava escrevendo sobre 
coisas que não podia mais ver, tendo, 
contudo, de apresentá-las em termos 
puramente visuais, sentindo a experi-
ência como uma alucinação que o sal-
vou de cair no abismo. Na verdade, era 
uma alucinação (ou pensamento oníri-
co de vigília), transformando-se em de-
vaneio e narrativa, alocando-se no es-
paço virtual como obra de arte literária.

O escritor, nessa circunstância, sen-
te nada mais que prazer, uma sensa-
ção sublime de realização; as palavras 
fluem como se ele estivesse ouvindo 
um ditado, transcrevendo frases de 
uma voz que fala na linguagem cristali-
na dos sonhos e dos pesadelos.

Auster (1999, p. 156) assinala que o es-
critor, enquanto escreve, se move para 
dentro, por meio de si mesmo, e, simul-
taneamente, se desloca em direção ao 
mundo. Mesmo sozinho, na mais com-
pleta solidão do seu quarto, ele não 
está só, porque ao escrever sobre a sua 
desolação percebe que se torna, de sú-
bito, mais do que ele mesmo, uma vez 
que se vê, quase alucinatoriamente, na 
companhia de seus entes queridos.

Ao criar Helen e os filhos simbolica-
mente por meio da narrativa, Auster, 
simultaneamente, gera a ilusão quase 
alucinatória de tê-los ao seu lado. E 
tudo é sempre agora.

//  José Francisco da Gama e Silva 
franciscogamaesilva@gmail.com

A perda dolorosa, o luto
e a criação literária

Pequena história de paralelismos 
entre o Cinema e a Psicanálise

O Livro das Ilusões. São Paulo: Companhia das Letras, 2002 11º capítulo: o Neorrealismo Italiano

Como já foi dito antes, a grande novidade ci-
nematográfica do imediato pós-guerra foi o 
Neorrealismo italiano por sua orientação no 
sentido de retratar a atualidade social e abor-
dar seu povo naquele momento.
Suas principais características de narrativas são: 
>  O enfoque nas questões sociais de modo 
quase documental;
>  Trazer personagens que podem ter falhas e 
serem bons e maus ao mesmo tempo;
>  Inicialmente (nos anos 1940), os filmes eram 
bastante presos a questões sociais; posterior-
mente, novas propostas narrativas iriam abor-
dar questões familiares ou individuais. 
O ideal cinematográfico do movimento teria 
como foco:
>  Retratar a realidade do país em sua épo-
ca, mas sem artifícios, opondo-se frontal-
mente ao cinema-espetáculo: a represen-
tação da realidade deveria ser substituída 
pela própria realidade;
>  A câmera deixaria de lado qualquer esque-
ma preestabelecido para movimentar-se de 
acordo com seu contato direto com a vida real;
> Os filmes poderiam ser realizados com orça-
mentos pequenos, em relação às produções 
hollywoodianas – um cinema social;
> Uso de atores não-profissionais, filma-
gens em cenários naturais e ausência de 
efeitos visuais;
> Origem do Cinema Moderno: o Neorrealis-
mo teria grande influência na 'insurreição' dos 
cinemas de vários países contra a produção 
cinematográfica hollywoodiana; influenciaria 
o Cinema Novo brasileiro e o cinema iraniano, 
dentre muitos outros.
Filmes mais típicos (principais represen-
tantes): “Roma, cidade aberta”, de Roberto 
Rossellini (1945); “Ladrões de Bicicleta”, de 
Vittorio De Sica (1948); “A Terra Treme”, de 
Luchino Visconti (1948).
O Cinema Noir americano pós-guerra também 
seria influenciado pelo Neorrealismo Italiano 
com filmagens em locação, especialmente na 
Costa Leste, onde Jules Dassin filma “Cidade 

Nua”, mas também em Hollywood, com Jo-
seph Losey. Coincidentemente ambos seriam 
perseguidos pelo McCarthysm e teriam que se 
exilar na Europa.
Na verdade, foi Luchino Visconti, com “Obses-
são”, de 1943, quem primeiramente demarcaria 
a novidade do que viria a ser o Neorrealismo. 
Apropriando-se do enredo de um romance 
“noir” americano, “The Postman Always Rings 
Twice”, de James M. Cain, Visconti abordou 
uma paixão destrutiva entre duas pessoas à 
margem da sociedade e da elite fascista, um 
filme totalmente diferente dos “filmes de tele-
fones brancos”, que só mostravam ambientes 
luxuosos, distantes da realidade social italiana. 
Em alguns cinemas italianos nos quais o filme 
foi exibido seguiram-se exorcismos feitos por 
padres católicos, e o negativo do filme foi des-
truído pelo governo de Mussolini, sendo que 
Visconti conseguiu salvar uma cópia. 
Devido ao uso do enredo do livro ameri-
cano sem autorização, o filme só foi visto 

nos Estados Unidos em 1976. O cinema 
americano levaria o mesmo romance às 
telas, em 1946, e em 1981, desta vez com 
Jessica Lange e Jack Nicholson, sob dire-
ção de Bob Rafelson; aqui, o título foi “O 
Destino Bate à Sua Porta”.
O interesse psicanalítico sobre pratica-
mente todos os filmes de Visconti mere-
cerá mais detalhes futuramente. O mes-
mo se pode dizer também dos filmes 
mais pessoais e “menos neorrealistas” de 
Federico Fellini, Michelangelo Antonioni 
e de outros grandes nomes do cinema 
autoral italiano, que surgiram no bojo 
desse movimento. Na verdade, o “cinema 
de autor” de vários países será o grande 
destaque dos anos 1950 em diante. Va-
mos abordar alguns desses grandes cine-
astas nos próximos capítulos.

//  Luiz Fernando Gallego
luizgallego@gmail.com

 Cena do filme “Ladrões de Bicicleta” (1948), de Vittorio De Sica

David Zimmer, professor de literatura e 
escritor, personagem de Paul Auster em O 
livro das ilusões, sofre uma perda trágica: 
a morte da mulher e dos dois filhos em 
um acidente aéreo. David encontra-se no 
limite de suas forças, imerso na depressão 
melancólica e na iminência do suicídio. O 
impulso autodestrutivo é superado quan-
do, em um lampejo ínfimo de luz, decide 
escrever um livro sobre Hector Mann, um 
ator cômico de cinema mudo, que o fize-
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científicos, culturais, sociais e políticos 
contemporâneos[2].
Como diz Mariano Horenstein, no editorial 
do número Tradição/Invenção: propomos 
uma inversão irônica do modo como somos 
vistos, [...] apostando em um projeto editorial 
que seja belo em sua feitura, cosmopolita em 
suas ambições e original nas teorizações que 
alberga. Calibán possuirá sempre um tema 
central e uma estrutura de seções que trarão 
as discussões psicanalíticas plurais, como é tí-
pico de nossa comunidade.
A minha admiração pelo conteúdo desta 
revista passa por abranger a Psicanálise em 
sua perspectiva humanística, retomando a 
essência de Freud, que reflete e teoriza so-
bre a cultura ocidental por meio da arte, da 
cultura e da ciência, desenvolvendo uma 
teoria sobre o psiquismo por meio de um 
olhar que parte da sua origem científica de 
neurologista, caminhando em direção ao 
universo das outras formas de expressão 
do homem, para poder falar do intrapsíqui-
co como algo subjetivo e único em cada 
pessoa. Uma marca de como a vida pode 
ser interessante, curiosa e grande, frente às 
dificuldades que se permeiam em nosso 
universo psíquico e que são tão próprias e 
subjetivas em cada um. 
Pensarmos no exercício da Psicanálise na 
atualidade inclui falarmos do contexto so-
ciopolítico a que estamos submetidos. Falo 
pela insegurança, pelo medo, pela descren-

ça, pelos desmandos e corrupção que te-
mos em nosso país. Ao meu ver, continua-
mos um país colônia sob muitos aspectos. A 
concretude da realidade às vezes nos toma 
no discurso do paciente, e voltar a uma 
escuta flutuante, estar voltado para que as 
fantasias inconscientes possam emergir, se 
torna algo muito difícil. Lidar com o que te-
mos de nativo e estrangeiro é um exercício 
constante na nossa função de psicanalistas.
Principalmente neste momento, me juntar 
aos guerreiros Calibáns está sendo muito 
estimulante e me traz muita alegria, como 
uma possibilidade de renovação, de apoio 
mútuo, de parceria para “olhar a Psicanálise 
em outras latitudes”. 

[1] Publicação de Psicologia da Colonização, 
de Octave Mannoni, posteriormente repu-
blicado como Próspero e Calibán. 1950.

[2] Para quem tiver interesse em comprar 
a revista, pode fazê-lo na sede da SBPRJ ou 
no site www.sbprj.org.br/livraria-caliban.  
Os temas das revistas já lançadas são: Tra-
dição/Invenção, Tempo, Excesso, Realida-
des e Ficções I e II, Margens, Corpo, Fer-
ramentas do analista, O que não se sabe, 
Intimidade e Mal. 

//  Maria Fernanda Borges Vaz de 
Oliveira Rossi

fborgesrossi@gmail.com

Calibán: o nativo-estrangeiro 
que habita em nós

Recentemente, recebi o convite para parti-
cipar como colaboradora da Revista Calibán. 
A origem do nome vem da peça A Tempes-
tade, de Shakespeare. Na peça inglesa, Cali-
bán  é descrito como um escravo selvagem 
e deformado, que habita uma ilha deserta 
até a chegada do Duque Próspero, que 
toma a ilha e força Calibán à servidão. 
A peça passou a ser vista cada vez mais 
por meio da lente da teoria pós-colonial[1], 
com enfase dada à resistência de Calibán, 
representando as sociedades colonizadas 
frente aos colonizadores. Calibán, anagra-
ma de Canibal, também se aproxima da 
perspectiva de Oswald de Andrade, do 
Manifesto Antropofágico. Deste modo, a 
força de Calibán frente ao que vem esta-
belecido se faz presente.
Oscar Wilde cita Calibán traduzindo a difi-
culdade do homem  no século  XIX como o 
ser que quer e não quer se reconhecer, que 
sofre com esse processo. A meu ver, como o 
processo de análise.
De certo modo, todas essas perspectivas se 
completam e se agregam no olhar dessa re-
vista, que originalmente se chamava Revista 
Latino-Americana de Psicanálise, publicada 
de modo regular desde 1994. Para quem 
não conhece, as publicações são semes-
trais e trazem em seu conteúdo  o desen-
volvimento psicanalítico latino-americano, 
promovendo o diálogo com a Psicanáli-
se, estimulando a reflexão nos contextos 


