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A escuta nos tempos atuais

“Estamos vivendo em uma ver-
são da Torre de Babel repagina-
da para o século XXI? Pletora de 
ruídos e nenhuma ou pouca in-
terlocução?  É uma crise de au-
sência total de diálogo? Como 
entender tudo isso?"

Por Munira Aiex Proença
página 3

MATÉRIA DA CAPA

Admar Horn

“Acho fundamental o estudo 
da psicossomática psicanalí-
tica, pois nos interessamos mais 
pelo indivíduo doente do que 
pela doença propriamente dita. 
A Psicanálise nos mostra que cor-
po e mente são indissociáveis."

Por Sandra Gonzaga
página 4

PSICANÁLISE & CIA

Entrevista Laura Lowenkron

“Foram múltiplas perdas mate-
riais e simbólicas. Nossas referên-
cias e nossa identidade enquanto 
antropólogos(as) que têm víncu-
los acadêmicos e afetivos com o 
PPGAS / Museu Nacional / UFRJ fo-
ram também atingidas pelo fogo.”

Por Sandra Gonzaga
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FAZENDO PARTE DA 
NOSSA HISTÓRIA

A Arte da Psicanálise e a Psi-
canálise da Arte

Por Ana Sabrosa e Mônica 
Aguiar
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Mirror Room (Pumpkin), 1991, instalação de Yayoi Kusama



 "Sin título" (2014), do escultor
espanhol José Manuel Castro López
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A escuta
de si mesmo

(...) A democracia é o único fiador de nos-
so futuro como nação, é o único caminho 
em direção a uma sociedade livre, justa e 
fraterna. Para mantê-la é preciso sustentar 
o direito inalienável de livre expressão de 
ideias, e de associação – que se traduzem 
na diversidade política, cultural, religiosa e 
sexual, e no repúdio a toda forma de pre-
conceito, opressão social, racial ou sexual. 
É necessário apostar na construção de uma 
sociedade que busque de forma permanen-
te reduzir a abjeta desigualdade econômi-
ca que ainda nos caracteriza. A Federação 
Brasileira de Psicanálise (Febrapsi) e a Fe-
deração Psicanalítica da América Latina 
(Fepal) também publicaram o seu Mani-
festo a favor da Democracia brasileira.

Se vivemos a repetição de antigos pa-
drões, ausência de pensamento crítico, 
amplificação da lógica do processo pri-
mário, a negação e perda da memória 
histórica do nosso país, precisamos ilu-
minar o caminho para a compreensão 
do que há de novo e desconhecido. Do 
que nos impede de pensar e transformar 
a realidade psíquica. Do que nos constitui 
como cidadãos do mundo.  

//  Lúcia Palazzo
Editora

tencializados pelo cenário de disputas e 
nos deparamos com o trabalho de luto 
das pessoas em função de perdas de 
amizades, rompimentos com familiares, 
medo, angústia e desamparo.

A análise pressupõe um modo de escu-
ta especial, singular, tanto da parte do 
analista quanto da parte do analisando. 
Escutar a si mesmo não é tarefa fácil. Sur-
preendidos com a avalanche de mensa-
gens e comunicações nas mídias sociais, 
somos tomados de assalto pelo conteú-
do de ódio e ausência de reflexão, como 
disseram: os ouvidos estão com muros, 
ninguém se escuta. E é sobre esse assun-
to que Munira Aiex Proença discorre na 
Matéria da Capa.

Além das vivências e turbulências clíni-
cas, os analistas se mobilizam em função 
da escuta que transborda os consultórios, 
sentindo a dificuldade que a própria Psi-
canálise pode enfrentar quando a liber-
dade de existir sofre algum abalo. 

Em 10 de outubro de 2018, as Socieda-
des psicanalíticas, Escolas de Psicanálise 
e Associações de psicanalistas do Brasil 
assinaram o Manifesto pela Democracia, 
amplamente divulgado. Nele afirmam: 

A escuta na clínica psicanalítica, nos 
tempos atuais, tem sido um exercício 
fundamental para sustentarmos o lu-
gar do analista. A polaridade política, 
por conta das eleições, e a intensidade 
de emoções, com explosões de ódio no 
campo social, intolerância em diversos 
aspectos da subjetividade, trouxeram à 
tona questões importantes para a nossa 
reflexão. Os dramas pessoais foram po-

A rede intricada estabelecida pelo excesso 
de estímulos permanecerá no registro trau-
mático enquanto a narrativa não for constru-
ída e compartilhada com a interveniência de 
Ulisses encarnados em instituições sociais 
provedoras de segurança e legitimidade 
tanto quanto em pessoas/Ulisses que pos-
sam decodificar a mensagem e oferecer o 
amparo tão ruidosamente demandado. Es-
perneios, golfadas, berros incontidos, agres-
sões físicas... são  atos que dizem algo da vida 
mental dessas pessoas para o ouvido treina-
do em escutar o propriamente humano em 
todas as suas formas de apresentação.

Referência:
Lispector, C. (1980), Uma aprendizagem ou 
O livro dos prazeres, RJ, Nova Fronteira.

//  Munira Aiex Proença
mpaiex@yahoo.com.br

canalistas que somos, profissionais com-
promissados com a escuta, podem dizer 
algo a respeito?

Adentramos pela via da intersecção cená-
rio social x psiquismo individual, campo 
reconhecidamente complexo pela atua-
ção de diferentes forças. Múltiplas vias de 
acesso a tão instigante tema são possíveis 
exigindo o concurso de vários saberes para 
sua compreensão. Freud, em seus escritos 
culturais, nos convoca a apresentar nossas 
contribuições, reconhecendo, com clareza, 
os limites de nossa abordagem. Acrescento 
que, mesmo nos mantendo no campo psi-
cológico, múltiplos outros aspectos pode-
riam ser abordados. Uma escolha foi feita.

Ao nos depararmos com essas tempes-
tades verbais, cercadas por seus raios e 
trovões, podemos reconhecer a dinâmica 
dos antagonismos de nossa vida mental. 
Há muito sabemos o quanto se diz pelo 
silêncio; o que se omite, aparentemente di-
zendo; o que se diz querendo dizer algo di-
ferente do que se disse... A essa altura, com-
preendi o porquê do instantâneo irromper 
em minha mente, ao ser informada sobre 
a matéria para o Intervalo, da personagem 
Lori, de Clarice Lispector, em “Uma aprendi-
zagem ou O livro dos prazeres”.

"pois agora mansamente, embora de olhos 
secos, o coração estava molhado; ela saíra 
agora da voracidade de viver. Lembrou-se de 
escrever a Ulisses contando o que se passara,
 
mas nada se passara dizível em palavras es-
critas ou faladas, era bom aquele sistema que 
Ulisses inventara: o que não soubesse ou não 
pudesse dizer, escreveria e lhe daria o papel 
mudamente – mas desta vez não havia se-
quer o que contar" (Lispector, C., 1980, pág.13).

O Ulisses de Lori, tal qual o de Elena, foi um 
mediador frente às forças da natureza, um 
artífice de soluções. Havia um dizer aparen-
temente mudo ao outro e o caminho se 
fez... ao escrever e entregar mudamente.

A escuta
nos tempos atuais

MATÉRIA DA CAPA

A comunicação via redes sociais vem se 
tornando frequente objeto de estudo, bem 
como de conversas despretensiosas. Para 
atender à proposta do Intervalo, elegi a 
repetida afirmação, dentre muitas outras 
possíveis, de que essa comunicação trans-
corre com o concurso a frases feitas, jargões 
repetidos à exaustão, ideias apresentadas 
com rarefação de argumentos. Ocorreu-me 
também a súbita e surpreendente amplifi-
cação dessas tais falas, preenchendo o es-
paço com a intensidade ruidosa, em efeito 
cascata, como uma avalanche. O mal-estar 
se instala e se avoluma paralelamente aos 
enunciados do orador ou escriba que, pou-
co ou quase nada, suporta uma simples 
menção a outras possíveis versões do que 
foi apresentado de forma peremptória.

No convívio social proporcionado pelas 
redes, a circularidade da escrita está sendo 
substituída pelo aplauso gráfico submisso e 
mudo. Amplificar o som é desejável desde 
que nem uma virgula do texto ou fala seja 
alterada.  A todo momento, somos informa-
dos de que, ao menor sinal de discordância, 
pessoas queridas estão sendo afastadas de 
seus círculos sociais ou familiares porque 
supostamente teriam desrespeitado o pac-
to de aplauso firmado em termos incondi-
cionais e sem anuência prévia.

Reconhecemos no cenário político e social 
dos tempos atuais situações e posições ra-
dicais, principalmente referidas às temáti-
cas sexualidade e violência, representantes 
da inexorável radicalidade humana: vida x 
morte. Catástrofes são anunciadas justifican-
do medidas de exceção. Comportamentos 
extremados, não favorecedores do diálogo, 
se justificam frente ao perigo iminente. Este 
parece ser uma das tonalidades fortes que 
comparecem no panorama atual.

Estamos vivendo em uma versão da Torre 
de Babel repaginada para o século XXI? 
Pletora de ruídos e nenhuma ou pouca in-
terlocução?  É uma crise de ausência total 
de diálogo? Como entender tudo isso? Psi-

 Dora Maar (1936), de Man Ray
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Admar Horn

Fale-nos de seu interesse pela Psicanálise 
e seu percurso.
Meu interesse pela Psicanálise remonta 
a questões pertencentes a um período 
arcaico da minha vida, intensamente 
trabalhadas no contexto de uma longa 
análise pessoal. Certamente, todas essas 
questões me estimularam na busca de 
algo que antes me parecia inominável, 
mas que, ao longo desse meu percurso 
de formação, foi ficando cada vez mais 
evidente, ou seja, tornar-me psicanalista.
Penso que a resposta que podemos dar 
ao desejo de sermos psicanalista não se 
encontra, o que nos possibilita fazermos 
um longo e contínuo trajeto nessa nos-
sa atividade.
Alguns dados da minha vida pessoal: 
nasci em Ponta Grossa, no interior do 
Paraná, onde fiz meus estudos iniciais.  
Na sequência, fiz minha formação de se-
gundo grau, no Colégio Rio Branco, em 
São Paulo, e a formação universitária em 
Medicina, em Curitiba, na Universidade 
Católica do Paraná.
A residência em Clínica Médica fiz na Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).
Após a conclusão da residência médica, 
trabalhei durante cerca de dez anos como 
médico internista, no Paraná, tendo tido 
uma experiência com pacientes tanto em 
regime ambulatorial quanto hospitalar, 
especialmente em Centros de Terapia 
Intensiva (CTI). Pensando retrospectiva-
mente, creio ter começado a investir na 
minha capacidade de escuta, com esses 
pacientes do CTI, onde a escuta do inau-
dível estava quase sempre presente na 
demanda dos pacientes hospitalizados. 
Paralelamente, atuei como médico clíni-
co num hospital psiquiátrico.
A curiosidade foi algo que sempre me 
estimulou; li muito, estudei, viajei bastan-
te e, após alguns anos de trabalho como 
médico clínico geral, resolvi dar início à 
minha formação psicanalítica na Socieda-
de de Psicanálise de São Paulo. Comecei 
fazendo minha análise pessoal em Curi-

tiba e, posteriormente, fiz uma análise 
em São Paulo, com um analista didata da 
SPSP, quando fui aceito para dar início a 
essa minha formação.
Numa de minhas idas a Paris, mantive 
contato com alguns psicanalistas france-
ses com os quais já estava me correspon-
dendo há um certo tempo. Esses colegas 
franceses me estimularam bastante para 
que eu desse continuidade a essa minha 
formação psicanalítica em Paris. Tive, en-
tão, vários encontros com colegas france-
ses, entre eles Serge Lebovici, René Dia-
tkine,  Sônia Salmeron, Pierre Fédida. 

Já estava casado nessa época e, junto 
com minha mulher Cynthia, decidimos 
então mudar para Paris, em 1989, inicial-
mente para ficarmos um curto  período 
de tempo, mas finalmente acabamos 
morando durante cerca de dez anos na 
França. Durante nossa estada em Paris, 
Cynthia fez um Doutorado em Microimu-
nologia, no Instituto Pasteur.
Antes de ir morar em Paris, para fazer 
essa formação psicanalítica, conver-

Entrevista com

Admar Horn
sei longamente aqui no Rio de Janeiro 
com os colegas Fernando Rocha e Fer-
nando Coutinho, pois sabia que eles ti-
nham feito suas respectivas formações 
psicanalíticas na França.
O aprendizado da língua francesa sem-
pre me atraiu e, desde muito pequeno 
estudei na Aliança Francesa, o que fez 
com que jovem adulto eu já tivesse uma 
fluência na língua bastante boa. Ocorreu 
nessa época um fato anedótico: a minha 
professora de francês ficou viúva, e algum 
tempo depois se apaixonou perdidamen-
te por um artista francês que tinha vindo 
morar no Brasil. Devo dizer que o meu 
aprendizado da língua francesa aconte-
ceu então nesse “CADRE” de uma grande 
paixão. Ela conhecia Paris na palma da 
mão, sem nunca ter estado por lá.
Chegando em Paris, dei início à minha 
formação psicanalítica na S.P.P. Naque-
la ocasião, retomei uma análise didática 
com um analista didata da Sociedade de 
Psicanálise de Paris, o Dr. Claude Hollan-
de,  e iniciei meus estudos no Instituto de 
Psicanálise de Paris. Paralelamente, tive 
uma atividade de trabalho como médico 
nos hospitais psiquiátricos de Paris, onde 
tive uma excelente formação teórico-clí-
nica em Psiquiatria.
Durante a minha formação psicanalíti-
ca, tive a chance de ter tido excelentes 
supervisores: Michel de M’Uzan, André 
Green, Jean Gillibert, Augustin Jeanneau, 
entre outros.
Estudei, morei e vivi intensamente duran-
te dez anos em Paris, tendo trabalhado 
além dos hospitais psiquiátricos, em cen-
tros institucionais de Psicanálise, como 
psicoterapeuta. Foi num desses centros 
institucionais que pratiquei, junto com 
alguns colegas, o Psicodrama Psicanalíti-
co. Alguns anos depois, consegui ter uma 
atividade como psicanalista em consultó-
rio particular.
Bastante estimulado  pela minha prática 
como médico internista aqui no Brasil, 
decidi paralelamente fazer uma formação 

no Instituto de Psicossomática de Paris, 
Pierre Marty.
Tive, então, como supervisores, o próprio 
Pierre Marty, Marilia Aisenstein, Claude 
Smadja e Robert Asséo.
Quando voltei a morar no Brasil, no final 
dos anos 90, ingressei como membro 
convidado da Sociedade Brasileira de Psi-
canálise do Rio de Janeiro, a nossa SBPRJ.
Atualmente, tenho as seguintes filiações: 
membro aderente da Sociedade de Psi-
canálise de Paris (S.P.P.); membro titular 
do Instituto de Psicossomática de Paris 
(IPSO Paris); membro efetivo da Socie-
dade Brasileira de Psicanálise do Rio de 
Janeiro (SBPRJ) e coordenador do Insti-
tuto de Psicossomática do Rio de Janeiro 
(IPSO Rio).

Estudioso da Psicossomática, como vê 
sua importância na Psicanálise e na 
contemporaneidade?
Acho fundamental o estudo da Psicos-
somática Psicanalítica, pois nos interes-
samos mais pelo indivíduo doente do 
que pela doença propriamente dita. 
A Psicanálise nos mostra que corpo 
e mente são indissociáveis. A acele-
ração do mundo atual é um fato real 
que está comprimindo cada vez mais o 
tempo que podemos dispender com a 
reflexão. Os pacientes que nos procu-
ram atualmente nos pedem respostas 
exatas e urgentes, ou então as pessoas 
simplesmente adoecem. A dor psíquica 
vem da perda, do luto, ou de algo inter-
no que faz transbordar o aparelho psí-
quico. E uma vez que este se encontre 
sobrecarregado, pode advir também 
uma dor somática, do corpo. A dor é 
um excesso de excitação. 
Vemos surgir padrões de comunicação 
na clínica da contemporaneidade que 
expõem a precariedade das nossas te-
orias consagradas e nos lançam na per-
plexidade de encontrarmos respostas 
para caminhos que ainda necessitam 
ser construídos. 

Quais são as escolas atuais importan-
tes no campo da Psicossomática?
Novos conceitos propostos pela Esco-
la de Psicossomática de Paris, tais como 
funcionamento operatório, depressão es-
sencial, desorganização progressiva, des-
crevem de uma melhor forma fenômenos 
clínicos que eles descobriram nesse perfil 
de pacientes psicossomáticos, devendo 
então ser articulados com a metapsico-
logia freudiana. Isso tudo, remetido ao 
trabalho particularmente com o elemen-
to central da metapsicologia, a pulsão, se 
constituiu na tarefa principal dos mem-
bros fundadores da Escola de Psicosso-
mática de Paris: Pierre Marty, Michel de 
M’Uzan, Cristian David, Michel Fain.
O exercício clínico da Psicossomática 
Psicanalítica exige uma experiência 
prévia com a prática da Psicanálise, ob-
jetivando particularmente um aprimo-
ramento da capacidade de escuta do 
analista.  O estudo do funcionamento 
mental desses pacientes tem sido um 
novo sopro para podermos continuar 
exercendo a Psicanálise.
Alguns dados históricos: Freud não ela-
borou uma teoria psicossomática especí-
fica, mas na Sociedade de Psicanálise de 
Viena houve vários debates a respeito de 
pacientes portadores de doenças somá-
ticas, tais como asma, eczema, retocolite 
hemorrágica ou psoríase. A reflexão so-
bre essas questões prosseguiu durante 
a guerra de 1914-1918 a propósito de 
soldados apresentando problemas fun-
cionais.
Freud os tratou como consequência de 
traumatismos que tinham a ver com me-
canismos aparentados àqueles que condu-
ziam a neuroses atuais, bem distintos dos 
mecanismos de defesa das psiconeuroses 
que levam a uma expressão corporal tendo 
um sentido simbólico inconsciente.
Na sequência, alguns psicanalistas, en-
tre eles Groddeck, Ferenczi, Reich, Felix 
Deutsch, publicaram trabalhos precur-
sores em Psicossomática, mas num outro 

nível de interesse. Nos Estados Unidos, 
estudos sistemáticos foram financiados 
por companhias de seguro de vida que 
queriam compreender um pouco melhor 
as razões pelas quais a ateroesclerose 
aparecia entre as causas mais importan-
tes da mortalidade. 
Foi nesse contexto que em torno de 
Franz Alexander se constituiu, nos anos 
1930, a Escola de Medicina de Psicosso-
mática de Chicago, formada por médicos 
e psicanalistas. Alexander pesquisou em 
torno de contornos estruturais psicodi-
nâmicos. Sua concepção era aquela de 
uma Medicina Psicossomática na qual os 
fatores psicológicos, emocionais, teriam 
uma ação sobre os processos fisiológicos 
por meio de vias nervosas e humorais. 
Situando-se no modelo de conversão 
histérica, ele procurou descobrir conflitos 
psíquicos correspondentes a doenças or-
gânicas.
Paralelamente, outras pesquisas siste-
máticas em Medicina Psicossomática e 
em Psicobiologia, visando a articulação 
de sintomas somáticos e de perfis de 
personalidade de portadores de certas 
doenças orgânicas (diabetes, reumatis-
mos, doenças coronarianas etc.) foram 
efetuadas por psicanalistas  de Nova York, 
agrupados em torno do colega H. Flander 
Dunbar.
Aqui, na América Latina, temos também 
grupos de trabalho em torno do tema, 
especialmente na Argentina e no Brasil. 
Aqui, no Rio, temos os trabalhos realiza-
dos em torno do tema da Psicossomá-
tica pelos colegas Júlio de Mello Filho e 
Abram Josek Eksterman.

// Sandra Gonzaga
sagon@globo.com

FAZENDO PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

“Vemos surgir padrões 
de comunicação 
na clínica da 
contemporaneidade que 
expõem a precariedade 
das nossas teorias 
consagradas e nos 
lançam na perplexidade 
de encontrarmos 
respostas para caminhos 
que ainda necessitam ser 
construídos.”



 

Embora a formação seja composta por 
três eixos – o teórico, o clínico e a análise 
–, essenciais para a completude da com-
preensão humana à luz da Psicanálise, 
venho até aqui subjetivando-me e reco-
nhecendo-me psicanalista pela ênfase à 
análise pessoal e à clínica. A análise, para 
mim, amplia a experiência da supervisão, 
permitindo-me não só inventar-me como 
pessoa, mas também renovar-me cons-
tantemente como psicanalista, o que 
caracteriza uma etapa de um processo 
ainda em aberto.

//  Felipe Feldman
felipefeldman@hotmail.com
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A vocação para olhar o outro e procurar 
entendê-lo, como também para olhar-me, 
engloba o meu ser. A escolha pela Psi-
quiatria como especialização médica e a 
própria psicoterapia pessoal realizada há 
anos pareciam-me suficientes para cum-
prir com a função a que me havia propos-
to. Mas, como o ser humano é dinâmico e 
vive em constante processo de transfor-
mação, também fui acometido por esse 
fenômeno: optei, após a graduação no 
curso médico e a residência médica em 
Psiquiatria, por um terceiro nível na minha 
formação, a Psicanálise, que acrescentou 
como novidade a dimensão inconsciente 
da subjetividade.

Os efeitos subjetivos experienciados na for-
mação psicanalítica fizeram-me perceber 
que existem diferentes modos de subjetiva-
ção nesse processo. Inicialmente, pensava-a 
pautada em um caminho teórico. Mas mu-
dei as minhas expectativas radicalmente ao 
descobrir outros elementos importantes: a 
análise pessoal e a experiência clínica.
A soma da elaboração dos relatórios sobre a 
relação mãe-bebê e do agora primeiro caso 
sob supervisão oficial à análise pessoal trans-
formou o meu conceito sobre a concepção de 
como eu seria em minha profissão. Se a obser-
vação mãe-bebê foi meu nascimento como 
psicanalista, o primeiro relatório sob supervi-
são significa o início do exercício dessa função.

Estágio em Psiquiatria

Julho - Agosto 2018

ENCONTRO CRIATIVIDADE, PSICANÁLI-
SE E ARTE
08, 09 e 10 de novembro
Local: Sede SBPRJ

08 de novembro
20h45 ABERTURA
Wania Cidade, presidente SBPRJ

21h ANGÚSTIA E HUMOR: BERGMAN E 
WOODY ALLEN
Luiz Fernando Gallego, psicanalista SBPRJ e 
membro da ACCRJ
Coordenadora: Ana Sabrosa, diretora cientí-
fica SBPRJ

09 de novembro
9h
DEPRESSÃO COM TRISTEZA E DEPRESSÃO 
MELANCÓLICA
Marion Minerbo, psicanalista SBPSP / dou-
tora pela Unifesp
"INVENTAR AUMENTA O MUNDO": REFLE-
XÕES SOBRE CRIATIVIDADE
Anna-Maria Bittencourt, psicanalista SBPRJ
Coordenadora: Lucia Moret, psicanalista SBPRJ

10h30 INTERVALO

11h
MATURESCÊNCIA
Guillermo Montero, psicanalista Associação 
Psicanalítica Argentina (APA)
O ENVELHECIMENTO FEMININO E A SOLI-
DÃO NUM CONTO DE CLARICE LISPECTOR 
À LUZ DA PSICANÁLISE
Maria Cristina Amendoeira, Miriam Faingue-
lernt e Maria do Carmo Soares, psicanalistas 
SBPRJ
Coordenadora: Miriam Fainguelernt, psica-
nalista SBPRJ

12h30 ALMOÇO

14h NÚCLEOS AUTÍSTICOS
José Renato Avzaradel, psicanalista SBPRJ
Comentador: Claudio Eizirik, psicanalista 
SPPA
Coordenadora: Maria Inês N. Escosteguy 
Carneiro, psicanalista SBPRJ

15h30 INTERVALO

16h TRÍPTICO: A VIDA EM CINZA
Claudio Eizirik, psicanalista SPPA, prê-
mio Sigourney 2011, professor emérito 
UFRGS

Sônia Eva Tuchermann, psicanalista SBPRJ, e 
Susana Muszkat, psicanalista SBPSP, mestre 
em Psicologia Social pela IPUSP
Comentadora: Marion Minerbo, psicanalista 
SBPSP
Coordenadora: Sônia Bromberger, psicana-
lista SBPRJ

10 de novembro
9h30 RIOBALDO TAMBÉM ENVELHECE
Guillermo Montero, psicanalista APA
Comentadora: Dília Gouveia, escritora
Coordenadora: Cristina Amendoeira, psica-
nalista SBPRJ

11h INTERVALO

11h30 DA CRIATIVIDADE ÀS CRIAÇÕES: 
UMA VIAGEM NA COMPANHIA DE WINNI-
COTT, BION, DE M'UZAN E ANZIEU
Luís Claudio Figueiredo, psicanalista, profes-
sor PUC-SP, membro efetivo CPRJ
Coordenadora: Monica Aguiar, secretária 
científica SBPRJ

13h ENCERRAMENTO
Wania Cidade, presidente SBPRJ, e Ana Sa-
brosa, diretora científica SBPRJ

VAI ACONTECER

NOTAS DO CONSELHO DIRETOR

Homologações da Assembleia Geral Ordinária de 17/09/2018
 
Pedido de desligamento do membro associado Geraldo Minoga Kikoler; do membro associado (extra-quorum) Maria Lucia Bade 
Quintanilha e do membro efetivo Icaro Pacheco Alves de Oliveira.

REUNIÃO CIENTÍFICA SOBRE O DIA DA 
CONSCIÊNCIA NEGRA
21 de novembro, às 21h
Local: Sede SBPRJ
Palestrantes:
DEBORAH MEDEIROS, psicóloga graduada 
pela UERJ, psicoterapeuta e palestrante so-
bre temas relacionados à psicologia social 
do racismo, à branquitude e ao impacto das 
hierarquias raciais nos processos de subjeti-
vação dos brasileiros.
CARLOS ALBERTO MEDEIROS, intelectual e 
militante do movimento negro, doutorando 
em História Comparada (IFCS/UFRJ), mestre 
em Ciências Jurídicas e Socias (UFF), gradu-
ado em Comunicação e Editoração (ECO/
UFRJ), tradutor de "A Autobiografia de Mar-

tin Luther King, além de mais de 20 livros de 
Zygmunt Bauman.

REUNIÃO CIENTÍFICA
29 de novembro, às 21h
Local: Sede SBPRJ
Palestrantes:
HARRIET WOLFE e ADRIANA PRENGLER – 
candidatas à presidência IPA 2019.
Apresentação de trabalho sobre O Feminino. 
Apresentação de ideias sobre a IPA.

PSICANÁLISE & CINEMA
30 de novembro, às 19h
Local: Sede SBPRJ
Debate sobre Henry James no Cinema (IV) a 
partir de TARDE DEMAIS (The Heiress), de 

William Wyler, 1949, baseado no romance 
"Washington Square", conhecido no Brasil 
como "A Herdeira".
Debatedor convidado: JURANDIR FREIRE COS-
TA, psicanalista, professor titular da UERJ e 
colaborador do Círculo Psicanalítico do Rio 
de Janeiro.
Coordenador: LUIZ FERNANDO GALLEGO, 
psicanalista SBPRJ.

Ciclo PSICOSE parte II
06 de dezembro, às 21h
Local: Sede SBPRJ
Com NEY MARINHO e DÉCIO TENENBAUM, 
psicanalistas SBPRJ

Saiba mais no site www.sbprj.org.br

no tratamento desses pacientes, pensamos 
que estaremos fornecendo subsídios para 
que o profissional de saúde mental que pre-
tendemos formar adquira progressivamen-
te melhores aptidões no exercício do seu 
ofício de psicanalista.
Tendo como princípio tais ideias e para efe-
tivá-las, a Comissão de avaliação do estágio 
psiquiátrico do Instituto da SBPRJ, composta 
por Bernard Miodownik, Carlos Lisboa, Ney 
Marinho, Sérgio Almeida, Sonia Eva Tucher-
man e Gilberto Desidério, apresentou uma 
proposta para Acompanhamento do está-
gio em instituição psiquiátrica, que foi dis-
cutida e aprovada no Conselho Deliberativo 
do Instituto – CDI, de 16 de julho de 2018. 
  O grupo de trabalho que compõe a Co-
missão acredita ter apresentado um mode-
lo sem formalidades e burocracias, mas com 
um protocolo que permitirá uma atividade 
fértil, enriquecedora para a formação do psi-
canalista.

Comissão de avaliação do estágio psiquiátrico 
do Instituto da SBPRJ

Assim como Freud demonstrou em sua 16ª 
conferência de introdução à Psicanálise, 
publicada em 1917, acreditamos que a Psi-
quiatria e a Psicanálise são dois campos do 
saber que jamais deveriam ser antagônicos; 
ao contrário, complementam-se em sua te-
oria e prática. 
O Instituto de Ensino da SBPRJ, em sintonia 
com tal premissa, inclui entre os itens ne-
cessários à formação e graduação de um 
psicanalista a exigência de comprovação de 
suficiência na observação e contato com a 
patologia mental por meio da realização de 
estágio (mínimo de 250 horas) em institui-
ções psiquiátricas para tal finalidade. 
Pensamos, no entanto, que há necessidade 
de tornar alguns estágios mais eficazes, pois 
nem todos alcançam os objetivos que vão 
além da justificativa protocolar do regula-
mento institucional.  
O aprimoramento e o desenvolvimento 
da Psicanálise acarretaram mudanças nas 
diferentes teorias psicanalíticas. Obviamen-
te, isso repercutiu na abordagem teórica e 
clínica diante dos pacientes que procuram 

Psicanálise. Hoje, diante da morbidade que 
atravessa nossos consultórios, cremos ser 
necessário um instrumento mais acurado 
de percepção psicopatológica dos pacien-
tes que entrevistamos ou tratamos. Para 
tanto, por mais que estudemos autores ou 
escolas de Psicanálise ou de Psiquiatria clás-
sica, é fundamental a observação direta dos 
pacientes e o acompanhamento de seus 
respectivos tratamentos, sobretudo em re-
lação àqueles classificados como psicóticos 
nos seus distintos matizes ou os fronteiriços. 
Acreditamos que quanto maior for a opor-
tunidade de conhecê-los e acompanhá-los, 
maior será a chance de participar emocio-
nal e cognitivamente de suas sintomatolo-
gias e idiossincrasias. 
Neste sentido, o contato com o pacien-
te hospitalizado, a familiaridade com sua 
história clínica e familiar, os debates com 
a equipe responsável pela terapêutica em 
toda sua pluralidade são de inestimável va-
lor. Se somarmos a essa vivência um acom-
panhamento direto e contínuo feito por 
psicanalistas com reconhecida experiência 

Nascimento e renovação
Percurso para a Psicanálise
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Fale-nos um pouco sobre a escolha e o 
processo de sua pesquisa de doutorado, 
que deu origem ao livro O Monstro Con-
temporâneo: A Construção Social da Pedo-
filia em Múltiplos Planos.
A pesquisa foi um desdobramento do mestra-
do, no qual abordei alguns cruzamentos entre 
sexualidade e menoridade, um tema até en-
tão pouco abordado nos estudos de gênero 
e sexualidade, em geral, e na Antropologia, 
em particular. Percebi nessa pesquisa que a 
pedofilia era uma das maneiras pelas quais as 
relações sexuais intergeracionais envolvendo 
menores eram problematizadas. Aparecia no 
campo social como categoria diagnóstica, 
mas também e, principalmente, como ca-
tegoria de acusação. Como era um termo e 
uma problemática que vinha ganhando for-
ça na arena pública e política, achei que era 
importante tomá-la como objeto privilegiado 
de investigação no doutorado. Para entender 
o processo de construção social da pedofilia, 
debrucei-me sobre a genealogia dessa ca-
tegoria (desde os manuais de Psiquiatria do 
século XIX até seus usos e sentidos especiali-
zados e vulgares mais recentes), mas não ape-
nas. Considerei que seria importante também 
entender a trajetória de outras categorias que 
pertenciam a um mesmo campo semântico 
das violências sexuais contra crianças, como 
o abuso sexual infantil e a exploração sexual 
de crianças. A partir disso, sugeri que diferen-
tes formas de nomear essas relações estavam 
articuladas com visões políticas e modos de 
entender e gerir essas violências muito dife-
renciados. Como antropóloga, eu tinha in-
teresse também em realizar uma etnografia. 
O desafio era, então, encontrar caminhos in-
vestigativos capazes de abordar a construção 
social da pedofilia a partir de uma perspectiva 
não apenas genealógica, mas também etno-
gráfica. Percebendo na mídia a sobreposição 
entre a categoria pedofilia e o problema da 
pornografia infantil na internet, acabei optan-
do por realizar a pesquisa de campo na Polí-
cia Federal, no setor de combate a crimes via 
internet. Além disso, no mesmo ano em que 

eu comecei o doutorado, foi instalada uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Pedofilia no Senado Federal, presidida pelo 
senador da bancada evangélica Magno Malta, 
que acabou se tornando mais um produtivo 
espaço de pesquisa etnográfica sobre o tema. 
Foi a partir deste campo que pude entender 
como a agenda da violência sexual contra 
crianças, a partir do termo pedofilia, vinha 
sendo utilizada para reatualizar pânicos mo-
rais relativos à sexualidade com bastante força 
política, sendo por isso apropriada por políti-
cos conservadores (mas sem encontrar oposi-
ção dos setores progressistas, já que todos são 
contra a pedofilia, seja lá o que isso signifique). 
Isso hoje fica ainda mais evidente no modo 
como as ameaças da pedofilia e da sexualiza-
ção da infância têm aparecido nos discursos 
conservadores contra a chamada “ideologia 
de gênero” – que é, antes de tudo, uma agen-
da contra os avanços dos direitos sexuais em 
boa parte do planeta nas últimas décadas, e 
não um movimento em prol da proteção dos 
direitos de crianças e adolescentes. Nesse sen-
tido, a mancha moral e patológica da pedofilia 
e a força emocional e política que a categoria 
carrega acaba sendo apropriada de diferentes 
maneiras por grupos distintos. Mais especifi-
camente, percebi que, ao nomear a violência 
sexual contra crianças a partir da categoria 
pedofilia, observa-se um desejo de controlar, 
reprimir e criminalizar não apenas abusos, 
mas também desejos e fantasias sexuais (algo 
que extrapola a competência das leis penais).  
Assim, esta forma de denominar e gerir o pro-
blema promoveu, no campo político nacional, 
um deslocamento da atenção das relações de 
poder (de gênero, idade, raça, classe etc.), que 
estavam no foco das políticas de enfrenta-
mento a essas violências e abusos até então, 
para a ameaça das perversões. Além disso, 
demonstrei como essa cruzada antipedofilia 
concentrou-se antes na definição e na perse-
guição da figura do monstro e na propagação 
do medo do que na efetiva proteção de crian-
ças de carne e osso contra as várias formas de 
abuso e violência.

PSICANÁLISE & CIA

Em que ponto você está?
Terminei meu doutorado em Antropologia 
Social no Museu Nacional/UFRJ em 2012, com 
uma tese sobre a construção social da pedofilia 
enquanto novo modelo de monstruosidade 
contemporânea. Neste trabalho, que foi publi-
cado em livro em 2015, articulo uma perspecti-
va genealógica sobre esta categoria com uma 
etnografia da CPI da Pedofilia e das investiga-
ções policiais dos crimes de pornografia infantil. 
Depois, realizei um pós-doutorado no Núcleo 
de Estudos de Gênero Pagu, na Unicamp, no 
qual abordei o tema do tráfico de pessoas, dan-
do continuidade ao trabalho de campo na Polí-
cia Federal e em outros espaços institucionais, a 
fim de entender a gestão estatal desse proble-
ma social. Desde 2016, sou professora adjunta 
do Instituto de Medicina Social (IMS) da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no 
programa de pós-graduação em Saúde Cole-
tiva. Nesta instituição está localizado também 
o Centro Latino-Americano em Sexualidade 
e Direitos Humanos (CLAM), do qual sou atu-
almente pesquisadora. Em relação a linhas de 
pesquisa, tenho trabalhado principalmente na 
interface entre o campo dos estudos de gêne-
ro e sexualidade (sempre articulado a outras 
categorias sociais de diferenciação) com uma 
Antropologia do Estado.  Além das pesquisas e 
orientações, estou ministrando neste semestre 
no Instituto Moreira Sales (IMS) uma disciplina 
eletiva sobre interseccionalidade, que introduz 
esta perspectiva analítica à luz dos debates 
feministas que a engendraram (feminismos 
negros, pós/descoloniais e transnacionais). O 
objetivo é discutir como gênero, raça, classe, 
idade, sexualidade, nacionalidade etc. consti-
tuem-se mutuamente, de maneira articulada, 
nos processos de produção de diferenças e de-
sigualdades sociais. Interessante como o curso 
atraiu muitos alunos(as) por incluir uma biblio-
grafia e temáticas por muito tempo silenciadas 
nos espaços acadêmicos (particularmente au-
toras feministas negras), mas que, atualmente, 
estão ganhando força e popularidade no Brasil, 
apesar do contexto político desfavorável que 
estamos vivendo.

Laura Lowenkron
Professora adjunta do Instituto de Medicina Social da UERJ, doutora em Antropologia Social pela UFRJ.

A psicanalista Elizabeth Roudinesco, em seu 
livro A parte obscura de nós mesmos, diz que 
a sociedade, a cultura, teve   necessidade 
de criar seus perversos ao longo do tempo 
(Barba Azul, Sade, nazistas, terroristas...) 
para renegar a parte obscura delas mesmas. 
Poderíamos aproximar este pensamento 
à ideia  foucaultiana de  “monstruosidade” 
adotada em sua pesquisa?
Eu utilizo a categoria “monstro” no livro em dois 
sentidos. Enquanto categoria analítica, basea-
da na noção foucaultiana, mas também como 
uma categoria social, que aparece cotidiana-
mente nos discursos públicos para se referir 
ao pedófilo. A figura do monstro humano em 
Foucault é interessante porque ajuda a concei-
tualizar a pedofilia como algo que tensiona não 
apenas os limites das leis (permitido/proibido), 
mas do (im)possível e do (in)imaginável. Em cer-
ta parte do trabalho, eu aproximo a noção de 
monstruosidade de Foucault  ao conceito de 
abjeção de Judith Butler, que talvez tenha mais 
proximidade com essas ideias de Roudinesco, 
pois, nos termos de Butler: “o sujeito se constitui 
através da força de exclusão e da abjeção, uma 

força que produz o exterior constitutivo do su-
jeito, um exterior abjeto que, depois de tudo, 
é ‘interior’ ao sujeito como seu próprio repúdio 
fundante”. Realizei essa aproximação ao perce-
ber que o elemento mais ameaçador da mons-
truosidade contemporânea representada pela 
figura do pedófilo, em contraste com outros 
modelos de monstruosidade, era justamente 
o fato de ele se parecer demasiadamente com 
os seus combatentes, isto é, com aqueles que 
definem a si próprios como “homens de bem”, a 
ponto de poder ser facilmente confundido com 
eles. Isso porque o pedófilo não se define facil-
mente por fronteiras ou marcadores sociais que 
tradicionalmente definem o Outro como dife-
rente e perigoso, como a corporalidade, a clas-

se, a raça ou o território de origem, por exem-
plo. Pelo contrário, o estereótipo do pedófilo 
(diferentemente da imagem do “estuprador”) é 
o de um homem branco, culto e gentil (como 
médicos, professores, padres, artistas famosos), 
o “lobo em pele de cordeiro”. Tanto na CPI da 
Pedofilia quanto na Polícia Federal era frequen-
temente enfatizada a ideia de que o pedófilo 
era difícil de ser identificado porque poderia 
ser qualquer um, acima de qualquer suspeita, 
e que por isso era tão perigoso. Dessa maneira, 
a potencial suspeição ou acusação de pedofilia 
operava como uma espécie de fantasma que 
assombrava, em alguma medida, até mesmo 
àqueles (mais homens do que mulheres) que 
estavam envolvidos em seu enfrentamento. 
Nesse sentido, a monstruosidade atribuída ao 
pedófilo como categoria social talvez se aproxi-
me mais do que noção foucaultiana de mons-
tro das ideias da psicanalista.

Nossa cidade  assistiu consternada ao incên-
dio do Museu Nacional, tragédia anunciada 
que repercutiu no mundo inteiro. Como 
foi a repercussão em quem vivenciou seus 
anos de pesquisa, trocas e aprendizado na-
quele espaço?
Foi (está sendo) uma tristeza profunda, uma 
perda irreparável... Acho que o diferencial da tris-
teza de quem por ali passou e se formou, como 
eu, é que o incêndio do Museu traz consigo 
perdas e lutos mais íntimos, além da dimensão 
mais pública e compartilhada da tragédia. Fo-
ram vários os depoimentos emocionantes de 
professores(as) e colegas do Museu nas redes 
sociais sobre isso, compartilhando memórias e 
fotografias da instituição, quase todas no pátio 
interno em torno do qual se situava o prestigio-
so e internacionalmente reconhecido Progra-
ma de Pós-graduação em Antropologia Social 
(PPGAS) da UFRJ, no qual me formei. Acho que 
isso ilustra um pouco as dores e as perdas que 
habitam os bastidores da tragédia que atingiu 
o Museu Nacional. Além do precioso acervo do 
Museu e de um conjunto de pesquisas de ponta 
ali desenvolvidas por pesquisadores(as) da UFRJ 
de diferentes áreas, nós, alunos e ex-alunos, per-
demos também nossa fantástica biblioteca de 
Antropologia, nossos espaços de sociabilidade 
e de trocas intelectuais e afetivas, as salas de 
aula onde nos formamos e defendemos nos-
sas teses e dissertações, as salas e os acervos de 
professores(as) que são nossas referências – só 
para mencionar algumas dessas perdas imen-
suráveis e irrecuperáveis que me ocorreram 
ao saber do incêndio no Museu Nacional. Ou 
seja, não perdemos somente o espaço físico 
que abrigava uma parte importante da nossa 
trajetória pessoal e profissional e o trabalho de 

uma vida de vários de nossos colegas e mestres. 
Foram múltiplas perdas materiais e simbólicas. 
Nossas referências e nossa identidade enquanto 
antropólogos(as) que têm vínculos acadêmicos 
e afetivos com o PPGAS/Museu Nacional/UFRJ 
foram também atingidas pelo fogo. Depois dis-
so, veio a indignação de ver a própria instituição, 
seus dirigentes e a UFRJ sendo atacados publi-
camente neste momento de luto e de tama-
nha vulnerabilidade (a começar pelo spray de 
pimenta lançado contra as pessoas enlutadas 
que tentaram entrar na Quinta da Boa Vista na 
manhã seguinte ao incêndio, inclusive profes-
sores da casa). Ataques políticos que, além de 
injustos e perversos, representam forças e in-
teresses tão devastadores para a universidade 
e para as pesquisas ali desenvolvidas quanto 
o desinvestimento que levou ao incêndio que 
destruiu parte significativa do nosso patrimônio 
histórico, científico e cultural.  Mas foram tam-
bém muitos os movimentos de solidariedade 
e apoio e, coletivamente, acredito que as estra-
tégias de resistência a esses sucessivos ataques 
poderão ser fortalecidas e reinventadas.

//  Sandra Gonzaga
sagon@globo.com

1 Lowenkron, Laura. O monstro contemporâ-
neo: a construção social da pedofilia em múlti-
plos planos. Rio de Janeiro: Eduerj/CLAM, 2015.

2 Butler, Judith. Cuerpos que importam: so-
bre los limites materiales y discursivos del 
‘sexo’. Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 19-20, 
tradução minha). 

 Laura Lowenkron
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“A figura do monstro 
humano em Foucault 
é interessante porque 
ajuda a conceitualizar 
a pedofilia como algo 
que tensiona não 
apenas os limites das leis 
(permitido/proibido), 
mas do (im)possível e do 
(in)imaginável."
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DIVAGAR É PRECISO

Livros sempre foram companhia para 
meus silêncios e alimento para meus 
pensamentos. Aprendi a ler muito cedo, 
ensinada por meu pai. Sentia enorme 
curiosidade diante das letras e do pra-
zer com o primeiro livro lido não me 
esqueço. É reeditado sempre que nova 
possibilidade de leitura se apresenta. 
Vejo-me constantemente reclamando 
da falta de tempo para tanto. Na medi-
da do possível, tento encontrar...

Não tenho preconceito com os best 
sellers, porém meu bom senso não per-
mite que me interesse por cinquenta 
tons de qualquer cor. E foi assim, sem 
preconceitos, mas com bom senso, que 
Dumas, Monteiro Lobato, Verne, Tesou-
ro da Juventude, contos de fadas de 
todas as culturas, gibis, Shakespeare, 
Dante, Cervantes, Wilde, Joyce, Proust, 
As mil e uma noites, Harry Potter, Pes-
soa etc. foram todos se integrando ao 
meu imaginário, juntamente com a 
obrigação para o conhecimento técni-
co, até chegar a uma livraria francesa 
inusitada!

A Livraria Mágica de Paris é um livro 
encantador. Na lista dos mais vendidos 
por mais de um ano em várias cidades 
europeias, contém a precisão e a ob-
servação de sua autora, jornalista por 
profissão primeira, além de professora 
e, naturalmente, escritora. É a história 
da busca por si mesmo de um livreiro 
francês, Jean Perdu. Monsieur Perdu 
tem sua livraria dentro de um barco, 
ancorado às margens do Sena. Profun-
do conhecedor e amante respeitoso 
de livros, costuma receitá-los como 
tratamento para os males da alma, que 
observa agudamente em cada cliente 
que chega. A lista do final, com as re-
comendações de Perdu, é um brinde 

imprescindível, assim como o mapa de 
sua viagem externa, enquanto proces-
sa a viagem interna.

Entretanto, Perdu não consegue aplacar 
seus próprios males. Em luto quase me-
lancólico, após a perda inesperada de um 
amor que o deixou sem explicações, o li-
vreiro não deixa que ninguém se aproxime 
de suas emoções e vive só, estoicamente 
voltado para si próprio e prisioneiro da 
mistura de ódio e amor que o consome. 
Nunca abrira uma carta a ele endereçada 
pela amada. Mas, um dia... Daqui para fren-
te, melhor acompanhar sua procura com a 
leitura do livro!

A busca de alguém perdu para se tor-
nar trouvé se concretiza com a viagem 
de Jean pelo Sena,  após um encontro 
com um jovem escritor que o acompa-
nha. Aos dois vão se juntando persona-
gens ricos e peculiares. Com as belezas 
sutis do entorno, levemente descritas, 
e as informações sobre esses novos en-
contros e suas consequências narradas 
com delicadeza pela autora, viajamos 
com eles não apenas pelo Sena e seus 
afluentes; não apenas conhecemos e 
nos extasiamos com as pequenas cida-
des do interior da França, mas também 
acrescentamos às nossas buscas pesso-
ais os anseios e os lutos desses perso-
nagens instigantes, que a generosida-
de da autora trouxe à tona por meio de 
uma obra simples e gentil.

Gostei muito desse livro e certamente 
o recomendo. Não é um livro profundo 
ou filosófico, mas profundamente hu-
mano. Esta é sua maior qualidade.  

//  Maria Inês Neuenschwander
Escosteguy Carneiro
minec620@gmail.com

A Livraria Mágica de Paris
Pequena história de paralelismos 

entre o Cinema e a Psicanálise
Autora: Nina George, Editora Record 13º capítulo: o Neorrealismo Italiano – Luchino Visconti (1906-1976)

Chamado de “Conde Vermelho” por ser mar-
xista e ter origem nobre, descendente de 
uma dinastia que governava Milão no sécu-
lo XIII, a associação do nome de Visconti ao 
movimento neorrealista italiano é parcial, já 
que a maioria de seus filmes utiliza atores 
profissionais e se passa em ambientes luxu-
osos. Mas foi com “Obsessão”, de 1943, ainda 
durante o período fascista, que ele inaugu-
rou o movimento – mais frequentemente 
associado ao nome de Rossellini (capítulo 
12 desta série). 
Alguns diriam que seu único filme radical-
mente neorrealista seria “A Terra treme”, de 
1948, no qual utilizou atores não-profissio-
nais: pescadores sicilianos vivendo seus pró-
prios “papéis” e agruras diárias. Vendeu joias 
que herdara da mãe e um apartamento da 
família em Roma para concluir o filme. Mas 
“Belíssima” (1951) também aborda uma per-
sonagem do proletariado, uma mãe, vivida 
pela grande atriz Anna Magnani, que quer 
ver a filha vencer um concurso de beleza 
infantil na TV. Impressionante como o tema 
geral deste filme se mostrou premonitório 
sobre a rendição dos mais pobres – e sem 
acesso à cultura mais ampla – ao domínio 
da comunicação massificada da televisão.
Com “Sedução das Carne” (1954), inaugu-
rou outra vertente de sua carreira: filmes de 
viés histórico e/ou ambientados nas clas-
ses superiores. O ápice seria alcançado em 
“O Leopardo” (1963), que popularizou uma 
frase que retrata a imutabilidade das classes 
dominantes no poder: “Se quisermos que as 
coisas permaneçam como estão, as coisas te-
rão de mudar.” A frase é do livro homônimo 
em que o filme se baseou, o único roman-
ce de outro artista de origem aristocrática, 
Tomasi di Lampedusa (1896-1957). Talvez a 
obra-prima de Visconti e um dos maiores 
filmes da história do cinema, “O Leopardo” 
tem um concorrente de peso em outro fil-
me extraordinário do cineasta, sem o luxo 
e decadentismo de suas obras passadas 

em ambientes ricos: “Rocco e seus irmãos” 
(1960), uma espécie de síntese e ápice do 
que o movimento neorrealista poderia ofe-
recer. Merecedor de acurado ensaio em li-
vro publicado pelo British Film Institute, em 
1992 (traduzido no Brasil na coleção “artemí-
dia”, da Ed. Rocco, 1995), o filme mostra que 
sua visão social, política, histórica (marxista), 
ao tratar de personagens proletários, não 
abria mão da construção psicológica apro-
fundada. Trabalhadores, prostitutas, lutado-
res de boxe são vistos não só como atores 
sociais, mas como personalidades comple-
xas. Pois o conhecimento de Freud também 
fazia parte da formação de Visconti, o que 
fica evidente também em outros filmes de 
grande profundidade psicológica,  como 
“Vagas Estrelas da Ursa” (variação moderna 
do mito de Electra, de 1965) e “Morte em 
Veneza”, de 1971. Também na abordagem 
do nazismo em “Os Deuses Malditos” (1969), 
Visconti mesclou política com Psicanálise. 

Não só em “Rocco”, como naquele filme, o 
núcleo familiar serve ao retrato de toda uma 
sociedade e sua época.
O mesmo acontece em “Violência e Pai-
xão” (1974), cujo título original, “Gruppo di 
famiglia in un interno”, significa “um grupo 
familiar em ambiente fechado” – ou “na in-
timidade”. Este filme e “Morte em Veneza” já 
foram debatidos nos nossos encontros de 
“Psicanálise & Cinema”.
Além de cineasta, Visconti dirigiu óperas, 
com Maria Callas, e teatro. Um esteta, era 
apaixonado pela beleza de atores e atri-
zes, ampliando as carreiras de Alain Delon, 
Romy Schneider, Claudia Cardinale, Jean 
Sorel, Silvana Mangano, Burt Lancaster, Ali-
da Valli, Marcello Mastroianni, Ingrid Thulin, 
incluindo a de seu companheiro de muitos 
anos, Helmut Berger.

//  Luiz Fernando Gallego
luizgallego@gmail.com

 Burt Lancaster e Claudia Cardinale, no filme “O Leopardo” (1963), de Luchino Visconti
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Mas como nós, psicanalistas, escutamos os 
filmes, um conto, uma história? Certamente, 
por meio de nossas ideias, nossas diferenças, 
nossas próprias experiências emocionais e 
estéticas. Não conhecemos, na maior parte 
das vezes, as motivações dos artistas/criado-
res de suas peças, mas temos uma possibili-

dade de nos sentir afetados pelos "acordes" 
que geram em nós, ouvintes, múltiplas sen-
sações.
A habilidade de inúmeros escritores, pin-
tores, músicos, artistas plásticos, escultores 
para produzir suas obras confronta-nos com 
uma teia inesgotável de possibilidades do 
sentir e nos convoca a entrar num universo 
onírico caminhando junto com persona-
gens, cores, notas musicais, palavras, formas, 
desfrutando do colorido emocional que se 
descortina por meio das múltiplas projeções 
inerentes aos encontros. O conteúdo pode-
roso e metafórico de diálogos, por exemplo, 
pode contrastar com o inusitado de uma 
composição de notas e cores, não importa. 
A arte é um movimento, em que nossas fan-
tasias estão autorizadas a emergir e, talvez, 
por isso, tente mostrar aquilo que no cotidia-
no é tão difícil de ser falado e sentido. 

Dias 8, 9 e 10 de novembro. Programação completa na página 7.

Lembramos que Ogden dá relevo ao pen-
samento de Winnicott: "viver uma experi-
ência juntos". Infundir vida à uma experi-
ência é se deixar afetar e, como num ciclo 
incessante, afetar o outro e ser afetado de 
novo numa relação mutuamente depen-
dente de vida e arte.
Não temer as obscuridades, não temer 
a ausência de sentido, não trazer inter-
pretações saturadas e herméticas para a 
compreensão analítica do que se passa 
num processo de análise nos leva ao en-
contro da proposta do evento que será 
realizado na SBPRJ, nos dias 8,9 e 10 de 
novembro, intitulado: A Arte da Psicanáli-
se e a Psicanálise da Arte. 
Como disse Goethe: "Não há meio mais 
seguro de se afastar do mundo do que 
pela Arte, e não há meio mais seguro de 
se ligar a ele do que pela Arte".

// Ana Sabrosa
anamsabrosa@gmail.com 

// Mônica Aguiar
monaguiar@aol.com

Em "Delírios e sonhos na Gradiva de Jen-
sen", Freud nos leva a viajar pela criação lite-
rária. Pompeia funciona no conto de Jensen 
como cenário, mas poderíamos dizer que, 
ao mesmo tempo, se apresenta como sím-
bolo daquilo que, por meio da arte, pode-se 
resgatar e se deixar levar. Diz Freud em 1907: 
"Os escritores criativos são aliados muito va-
liosos, cujo testemunho deve ser levado em 
alta conta, pois costumam conhecer toda 
uma vasta gama de coisas entre o céu e a 
terra com as quais a nossa vã filosofia ainda 
não nos deixou sonhar. Estão bem adiante 
de nós, gente comum, no conhecimento da 
mente, já que se nutrem em fontes que ain-
da não tornamos acessíveis à ciência". 
Podemos pensar que haverá sempre um 
novo texto a ser lido e criado dentro do 
texto anterior e, então, a incerteza e o novo 
estarão presentes na compreensão dos fe-
nômenos estéticos. 
Também, acreditamos ser de grande valor 
a contribuição de Clarice Lispector quando 
nos diz que todo momento de achar é um 
perder-se a si próprio. Desta maneira, acres-
centaríamos que tanto na Arte como na 
Psicanálise nos vemos numa interminável 
condição de criação.
Analista e analisando "escrevem" o texto, o 
roteiro, esculpem a escultura numa relação 
transferencial e contra-transferencial, em 
que uma interminável obra de arte é produ-
zida a quatro mãos e a clínica, que fundou 
nosso ofício, encontra o seu caminho ao 
caminhar.
Embora diante de um filme, por exemplo, 
temos a compreensão de que não somos 
objetos da transferência, e nem a angústia 
que fará parte da relação analítica é a mes-
ma que uma obra-prima possa nos ocasio-
nar, é na ruptura de uma unidade narcísica 
que seremos capazes de criar.
Ser afetado pela experiência clínica no cam-
po transferencial é distinto do impacto que 
uma obra de arte pode nos promover, pois lá, 
em nossos consultórios ou nos hospitais que 
atendemos, alguém nos procura em busca 
de um encontro com uma escuta singular. 

“A Arte é um 
movimento, em 
que nossas fantasias 
estão autorizadas 
a emergir e, talvez, 
por isso, tente 
mostrar aquilo que 
no cotidiano é tão 
difícil de ser falado e 
sentido.”

A Arte da Psicanálise
e a Psicanálise da Arte
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