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Psicanalistas em movimento

“O processo de abertura que es-
tamos construindo será a ponte 
para o aprendizado mútuo e para 
a transformação de uma realidade 
em que as instituições psicanalíti-
cas silenciam frente à ausência gri-
tante de negros e indígenas..."

Por  Lúcia Palazzo
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PALAVRAS DA 
PRESIDENTE

Psicanálise e Política

"...há uma confusão do que é ser 
analista no 'setting' e o que signi-
fica ser um analista que também 
é cidadão." (Cláudio Laks Eizirik)

“A política da Psicanálise, desde 
Freud, é dar voz ao outro que 
mora em nós..." (Luciana Carvalho)

Por  Cláudio Laks Eizirik e 
Luciana Carvalho
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FAZENDO PARTE DA 
PSICANÁLISE

Antonio Quinet

"Temos que pensar em intersec-
ções das instituições psicanalíti-
cas com a pólis, para que, assim, 
o psicanalista possa trazer suas 
contribuições para combater o 
mal-estar na civilização..."

Por Ruth Naidin
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MATÉRIA DA CAPA

Octavio Guedes

"Nosso maior erro, talvez, seja 
este: acreditar que o velho é o 
novo."

Por Tiago Mussi
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por Luiz Fernando Gallego à maneira de um conto 
das Mil e Uma Noites. Baseia-se na sinopse do filme 
de mesmo nome de Orson Welles, adaptação de um 
conto de Karen Blixen. Impossível não se deixar levar 
pela narrativa e pelas muitas compreensões suscitadas.
A coluna Fazendo Parte da Nossa História foi ampliada a 
partir de uma dica de Margaret Binder, que regeu com 
brilho este espaço. A atual Fazendo Parte da Psicanálise 
recebe Antonio Quinet, psicanalista da Escola de Psica-
nálise dos Fóruns do Campo Freudiano, entrevistado 
por Ruth Naidin. Trajetória, clareza e síntese.
Em Divagar é Preciso, Marina Miranda faz a resenha do 
livro Kafka e a boneca viajante, de Jordi Sierra i Fabra, 
com delicadeza, despertando o desejo da leitura. O 
livro traz o tema do luto, tão presente no cotidiano da 
pandemia.    
No fechamento desta edição, recebo de Wania Ci-
dade, diretora de Comunidade e Cultura da Febrapsi 
(Federação Brasileira de Psicanálise) a notícia da apro-
vação, por unanimidade, em Assembleia de Delega-
dos, da criação da Comissão de Estudos Psicanalíticos 
Sobre Racismo e Práticas Antirracistas. Mais detalhes 
serão enviados por e-mail pelo Departamento de Pu-
blicação e Divulgação.
É Wania, com seu espírito combativo e indispensável, 
que nos fala em texto recente:  “....tentamos pensar no 
nosso papel de desconstrução das lógicas racistas 
e excludentes e na Psicanálise como potência para 
descolonizar nossos modos de relação que mantêm 
estes grupos, formadores do Brasil, excluídos do nosso 
ambiente, da poltrona e do divã”.
Boa leitura!   

      // Sandra Gonzaga e Silva
sagon@globo.com

Projeto Racial Social, que amplia a Formação Psicana-
lítica incluindo pessoas negras, indígenas e refugiados, 
é um passo importante no enfrentamento da exclu-
são e, nos dois primeiros casos, de uma dívida secular. 
A discussão do projeto teve início em junho de 2020, 
quando foi constituída uma comissão composta por 
Ana Sabrosa, Fernanda Marinho, Gilberto Desiderio, 
Luiza Carolina Nabuco, Ney Marinho, Ruth Naidin e 
Wania Cidade, com a tarefa de aprofundar a discussão 
e apresentar a proposta. Falando desse dia célebre e 
de outras exigências do momento atual, que seguem 
nos convocando como psicanalistas e cidadãos, a pre-
sidente Lúcia Palazzo inaugura esta edição, que traz o 
tema incontornável,  Psicanálise e Política. Para tratar do 
assunto, Luciana Carvalho, diretora do  Conselho Cien-
tífico, e Cláudio Eizirik,  analista didata da SPPA, profes-
sor emérito de Psiquiatria da UFRGS e ex-presidente 
da IPA,  dialogam por meio de textos potentes e com-
plementares. Luciana aponta o campo comum entre 
a Política e a Psicanálise na medida em que elegem a 
palavra como atributo que suspende a violência e tra-
ta os conflitos, enquanto Cláudio fala sobre a confusão 
existente entre o que “significa ser analista no setting e 
ser um analista que também é cidadão.”
Ney Marinho, diretor do Instituto de Formação Psica-
nalítica, nos presenteia com um inspirado passeio pela 
Psicanálise, ressaltando a importância social e política 
do Instituto, numa forma sensível e acolhedora. Maria 
Inês Basto escreve no Espaço dos Membros Provisórios e 
usa o Cinema para pensar o papel libertador da Arte e 
da Psicanálise a partir do filme Central do Brasil.
Na coluna Psicanálise e Cia, Tiago Mussi entrevista Oc-
tavio Guedes, jornalista e comentarista da GloboNews. 
Uma conversa animada e à vontade sobre jornalismo, 
escolhas profissionais, literatura, política, desvãos da 
democracia e, porque não, Psicanálise.
Em Psicanálise e Cinema, História Imortal é apresentada 

É com alegria e grande senso de responsabilidade que 
retorno à editoria do Intervalo Analítico após tantos 
anos, tendo nesse tempo acompanhado como leitora 
e colaboradora os caminhos trilhados por nossa publi-
cação em seu aspecto visual, com nova paginação e 
seu conteúdo que contempla as atividades científicas 
e o movimento institucional, abrindo-se para o diálo-
go com a sociedade como um todo em seus aspectos 
sociopolíticos e culturais.
Para dividir alegrias e aflições desta retomada, conta-
rei com a participação de Tiago Mussi na coeditoria e 
com colaboradores queridos, além da retaguarda fun-
damental de Celyne Maués.
Vivemos tempos sombrios. Amigos e familiares que 
partem sem despedidas, lutos sem corpos e sem os 
rituais que contribuem para sua elaboração, um Real 
avassalador. Com o número de mortes pela Covid-19 
ultrapassando a passos largos os 250.000, enquanto 
escrevo estas palavras, e reféns de uma condução de-
sastrosa por parte do Governo Federal no combate à 
pandemia, como não se posicionar? Quando vemos 
que essas mortes atingem prioritariamente  pobres e 
negros e a população indígena, além de constatarmos 
a violência do Estado, que mata crianças brincando na 
rua, o aumento dos casos de feminicídio, como não se 
posicionar? Quando assistimos ao desmonte do Siste-
ma Único de Saúde e das iniciativas pioneiras e de aco-
lhimento na Saúde Mental, como não se posicionar? 
A constatação alarmante da falta de oxigênio e de va-
cinas. Como não se posicionar? A lista é interminável...
O atual Conselho Diretor, eleito em janeiro deste ano 
sob a batuta de Lúcia Palazzo, abraça em seu progra-
ma as ideias de Inclusão, Diversidade, Expansão e In-
venção (o vídeo com sua apresentação está disponível 
em nosso site: www.sbprj.org.br).
A aprovação por unanimidade em nossa primeira As-
sembleia Geral Extraordinária da regulamentação do 

Como não se posicionar?



In a u g u r a m o s  u m  n o v o  a n o ,  n o v o s  t e m p o s .  I n i c i a m o s  c o m  â n i m o  r e n o v a d o  n e s t e  e s -
p a ç o  d e  r e f l e x ã o  d o  I n t e r v a l o  A n a l í t i c o ,  p a r a  q u e  m e m b r o s  e  a m i g o s  d a  S B P R J  p o s -
s a m  c r i a r  e  d e s f r u t a r  c o n o s c o  d e  r e f l e x õ e s ,  s o n h o s  e  p a i x õ e s . 
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Em janei ro ,  rea l i zamos a  pr imei ra 
Assemble ia  Gera l  Ext raordinár ia  de 
2021 ,  que colocou em votação o 
texto  de regulamentação do Pro je-
to  Rac ia l /Soc ia l  –  Acesso ampl iado 
à  formação ps icanal í t ica  no Inst i tu-
to  de formação para  prof i ss ionais 
negros ,  indígenas  e  re fugiados . 
A  unanimidade do resul tado com 
a  aprovação do deta lhamento do 
projeto  nos  lançou no maior  desa-
f io  do ponto de v is ta  do resgate  de 
uma dív ida  h is tór ica .  T rata-se  de 
dar  voz  e  lugar  a  su je i tos  submet i -
dos  ao apagamento subjet ivo e  de 
seus  própr ios  corpos ,  uma vez  que 
negros  e  indígenas  são v í t imas  da 
v io lênc ia  e  do rac ismo est rutura l  há 
mais  de 300 anos . 

Certamente ,  a  unanimidade com-
part i lhada neste  d ia  cé lebre  se  deu 
no sent ido de ace i tarmos correr  r i s -
cos . . .  De ace i tarmos fazer  parte  de 
uma his tór ia  que a inda será  cons-
t ru ída  e  que não sabemos o  que 
está  por  v i r .  F icar  à  be i ra  do abismo 
ao ace i tar  d iv id i r  pr iv i lég ios ,  d iv id i r 
espaço ,  compart i lhar  emoções  in-
suspei tas .  Uma div isão em que to-
dos  perdem e todos  ganham.  Sent i r 
na  carne a  fer ida ,  a  marca  s i lenc iosa 
que não cessa  de sangrar .  (Pa lazzo , 
2021) . 

O processo de abertura  que es-
tamos constru indo será  a  ponte 
para  o  aprendizado mútuo e  para 
a  t ransformação de uma rea l idade 
em que as  inst i tu ições  ps icanal í t i -
cas  s i lenc iam f rente  à  ausência  gr i -
tante  de negros  e  indígenas ,  com 
as  suas  cul turas  e  saberes  negados 
e  atacados .  Segundo E l i zabeth Ann 
Danto ,  no seu l iv ro  A s  c l í n i c a s  p ú -
b l i c a s  d e  F r e u d ,  “a té  o  f ina l  da  v ida , 
F reud apoiou as  c l ín icas  ps icanal í -
t icas  gratu i tas ,  lutou por  honorá-

r ios  f lex íve is  e  defendeu a  prát ica 
da  anál i se  le iga ,  todos  e les  desv ios 
substancia is  de uma prát ica  de pr i -
v i lég io  dos  médicos  e  de depen-
dência  dos  seus  pac ientes” .  

O momento atua l  ex ige dos  ps ica-
na l i s tas  responsabi l idade soc ia l  e 
compromet imento com as  ra ízes 
que fundamentam a  nossa  prát ica , 
ét ica  na  escuta  c l ín ica  e  também na 
pól i s  como c idadãos  impl icados  no 
seu tempo.  A  lógica  neol ibera l  não 
contempla  um projeto  colet ivo de 
va lor ização da v ida  das  pessoas  nos 
d iversos  segmentos  soc ia is ,  pe lo 
contrár io ,  é  um projeto  exc luden-
te ,  que funciona para  manter  os 
pr iv i lég ios  de poucos  a fortunados , 
que tenta  incut i r  no imaginár io  po-
pular  a  fa l sa  ide ia  de igualdade de 
oportunidades ,  mer i tocrac ia ,  em-
preendedor ismo e  segurança .  Te-
mos muitos  exemplos  atua lmente , 
como a  exc lusão d ig i ta l  nas  escolas 
e  univers idades .  Supondo a  base 
da  p i râmide soc ia l  com c idadãos 
adoecidos ,  f í s ica  e  menta lmente , 
desva l idos ,  que prec isam de cui -
dado e  vac inas ,  aguardando a  boa 
vontade do poder  públ ico ,  é  fác i l 
constatar  a  pervers idade de um 
s is tema que concentra  o  poder  e 
o  d inhei ro  nas  mãos  de quem,  re-
conhecidamente ,  a l imentou-se  da 
escrav ização .  Uma soc iedade com 
parte  dos  indiv íduos  com mentes 
cer radas  em uma utopia  segrega-
c ionista ,  em que a  pro jeção da pró-
pr ia  v io lênc ia  é  a  mecânica  de uma 
engrenagem ret roa l imentada pela 
propaganda e  d isseminação do 
ódio ,  na  medida em que o  outro  é 
quem representa  o  mal  e ,  o  rac ismo 
est rutura l ,  a  sua  face mais  obscena . 

Na era  d ig i ta l ,  ver i f icamos outro  ce-
nár io  macabro de d iscr iminação e 

rac ismo,  onde pessoas  são atacadas 
e  canceladas  na  sua  subjet iv idade . 
As  emoções  descar regadas  l iv re-
mente nas  redes  soc ia is  reve lando 
manobras  do s i s tema econômico 
para  captação de a lmas  e  obtenção 
de lucro  pela  manipulação emocio-
na l  sem l imites .  T rabalhamos sem 
parar ,  mesmo nas  horas  de descan-
so .  São novas  formas  de contro le  e 
poder .  As  emoções  são capi ta l i za-
das  de forma l iv re  e  t ransparente 
em um projeto  de dominação sem 
precedentes .  “A  ps icopol í t ica  neo-
l ibera l  se  ocupa da emoção para 
in f luenciar  ações  sobre  esse  n íve l 
pré- ref lex ivo .  At ravés  da  emoção, 
as  pessoas  são profundamente 
at ingidas .  Ass im,  e la  representa  um 
meio muito  ef ic iente  de contro le 
ps icopol í t ico  do indiv íduo” ,  confor-
me disse  Byung-Chul  Han (2018) . 

Sabemos quem f ica  na  l inha de 
f rente  do prec ip íc io  da  indi ferença 
e  do abandono soc ia l .  Quem tem 
fome,  tem pressa ,  d iz ia  Bet inho. 
Quem sof re  ps iquicamente também 
tem fome de invest imento amoro-
so e  compreensão .  Em que r i tmo 
caminhamos na Ps icanál i se?  Quais 
são as  nossas  urgências ,  necess ida-
des  e  sonhos?  Os  acontec imentos 
do mundo não esperam por  nós ; 
ao  revés ,  a  rea l idade se  apresenta 
cada vez  mais  agravada por  tantos 
absurdos  humanitár ios .   Os  nossos 
consul tór ios  v i r tua is  estão repletos 
de angúst ia ,  medo e  sof r imento . 
Por  onde anda quem não tem essa 
poss ib i l idade de escuta?  Fa l ta  ar , 
fa l ta  empat ia ,  fa l ta  amor ,  fa l ta  a  ser .

/ /   Lúcia   Palazzo
luc iampalazzo@gmai l .com
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O Analista na Pólis

MATÉRIA DA CAPA

“Há colegas que mantêm a 
ideia de que o mundo que 
nos importa é o mundo 
interno, e que o habitat 
natural da Psicanálise e dos 
psicanalistas é o setting 
analítico."
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Há, na comunidade psicanalítica, ain-
da, uma certa controvérsia sobre qual 
seria a posição mais especificamen-
te psicanalítica face aos desafiadores 
problemas que enfrentamos, tanto 
em nosso país como no mundo. Há 
colegas que mantêm a ideia de que 
o mundo que nos importa é o mundo 
interno, e que o habitat natural da Psi-
canálise e dos psicanalistas é o setting 
analítico. Outros enfatizam que nosso 
habitat natural pode ser ampliado e 
incluir a pólis, o mundo, o espaço pú-
blico e as grandes questões que nos 
desafiam, provocam, indignam e esti-
mulam.

Em 1993, publiquei um trabalho so-
bre a neutralidade psicanalítica, do 
qual continuo gostando muito, e que 
destacava que se trata de um con-
ceito muito útil para nosso trabalho 
clínico, mas propunha que se fale de 
uma neutralidade possível, sempre 
ameaçada por situações internas e 
externas tanto do paciente quanto do 

analista, mas que, ainda assim, dada 
a inevitável assimetria da relação, era 
uma posição emocional e comporta-
mental que nos permitia aprofundar a 
relação analítica e acompanhar nossos 
pacientes em seus percursos pelo so-
frimento psíquico, pelo drama da exis-
tência humana, pelos ódios e amores 
inevitáveis e pelos paraísos possíveis 
a cada um ou uma de nós. Mais recen-
temente, convidado a revisitar o tema 
durante o Congresso da FEBRAPSI de 
Belo Horizonte, sugeri dois acréscimos 
à definição proposta no século passa-
do: que se pensasse no campo analí-
tico e não apenas na transferência e 
contratransferência, e que se incluísse 
a dimensão do analista como cidadão, 
com pleno direito do exercício da ci-
dadania em todos os aspectos que tal 
condição implica. 

Com isso, quero destacar que há uma 
confusão entre o que significa ser ana-
lista no setting e o que significa ser um 
analista que também é cidadão. Ao 

longo de 2020, tanto no Observatório 
Psicanalítico, quanto em vários outros 
espaços públicos, por meio de suces-
sivos webinars ,  do Brasil e do exterior, 
tive a oportunidade de expressar mi-
nha posição em relação às ameaças à 
democracia e  ao criminoso modo de 
enfrentar a pandemia no Brasil, às di-
versas expressões do preconceito, da 
intolerância e do racismo, à ameaça 
embutida na candidatura republicana 
à reeleição nos Estados Unidos e assim 
por diante. 

Penso, e respeito quem pensa dife-
rente, que a condição de psicanalista 
é uma das identidades que cada um 
ou uma de nós expressa e vive, e não 
vejo qualquer desconforto ou contra-
dição com a de cidadão. Mais ainda, 
vejo como uma responsabilidade das 
instituições psicanalíticas e dos psica-
nalistas, a partir e utilizando sua sen-
sibilidade para com o sofrimento hu-
mano e sua justa indignação com os 
que o produzem, erguer sua voz, pro-
por medidas, criticar desmandos e cri-
mes e fazer parte da comunidade de 
cientistas, artistas e pensadores que, 
historicamente, têm se colocado na 
vanguarda dos movimentos de resis-
tência contra as tiranias de diferentes 
latitudes e colorações.

A Psicanálise e os psicanalistas con-
vivem diariamente, em seus consul-
tórios e em muitos outros cenários, 
com as incontáveis expressões do 
sofrimento humano. A capacidade de 
empatia e a intensa identificação com 
os valores humanos e humanistas nos 
torna, naturalmente, uma voz que se 
ergue na pólis em defesa dos direitos 
humanos.

//  Cláudio Laks Eizirik
cleizirik@gmail.com



A Política 
da Psicanálise

Hieronymus Bosch.  As Tentações de Santo Antonio (1500).
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MATÉRIA DA CAPA

A política é a continuação da guerra por 
outros meios, afirmou Michel Foucault, 
invertendo a frase do general do reino 
da Prússia, Carl von Clausewitz, "a guer-
ra é a continuação da política por outros 
meios". A frase nos traz a agressividade 
humana em sua dimensão mais radical, 
a da destruição da diferença. Freud, em 
"O mal-estar", já tinha apontado na mes-
ma direção: "o ser humano não tem uma 
natureza pacata, ávida de amor e que,  
no máximo, até consegue defender-se 
quando atacado, mas que, ao contrário,  
a ele é dado o direito de também incluir 
entre as suas habilidades pulsionais  uma 
poderosa parcela de inclinação para a  
agressão".

Hanna Arendt define política como a 
"convivência entre diferentes", uma ten-
tativa de organizar o "caos absoluto 
das diferenças". Embora a política traga 
a ideia da convivência pacífica entre os 
diferentes, sempre foi vítima de precon-
ceitos que derivam de seu potencial para 
afastar-se de seus princípios e abrir espa-
ço para os "políticos profissionais", repre-
sentantes de grupos econômicos, que, 
com suas ideologias dominadoras,  se 
organizam de forma a defender seus in-
teresses e manter seus privilégios. Estão 
de costas para a sociedade e são capazes 
de assistir a toda a sorte de atrocidades 
cometidas contra ela, sem se manifestar. 
As últimas eleições para os presidentes 
da Câmara e do Senado ilustram mui-
to bem esse comportamento. Naquela 
oportunidade assistimos a uma espécie 
de  “banca de negócios”, na qual parte da 
esquerda, a direita e o presidente se uni-
ram em apoio ao mesmo candidato, com 
o intuito de salvar a própria pele.

A tentativa da política de organizar o caos 
das diferenças começa quando a violên-
cia é suspensa e os conflitos passam a ser 
tratados pela palavra, conflitos esses que 
expressam os mais variados desejos. Esse 

é o campo comum entre a Psicanálise e 
a política. Freud, ao dar a palavra às his-
téricas, por meio da associação livre, se 
depara com o caos absoluto das pulsões, 
com o fato de que o "eu não é o senhor 
em sua casa". A política da Psicanálise, 
desde Freud, é dar voz a este outro que 
mora em nós, é administrar uma espécie 
de "guerra civil psíquica", que surge do 
nosso desamparo estrutural e da incô-
moda dependência do outro, sem o qual 
não sobrevivemos. Somos forçados a 
desenvolver uma política particular para 
dar conta dessa fragilidade e nos servi-
mos para tal das mais variadas fantasias.

A Psicanálise, com seu instrumental, vai 
facilitar o aparecimento do sujeito do in-

consciente com os significantes que o re-
presentam e aprisionam, ou seja, a polí-
tica particular desenvolvida por cada um 
frente ao desamparo e à incompletude 
que a Psicanálise nomeia por castração.

Ao final de uma análise, é esperado que 
o sujeito faça a travessia da fantasia, que 
enfrente seus fantasmas se tornando me-
nos "ideológico" no sentido de se agarrar 
a verdades absolutas, e mais político, no 
sentido de lidar com as diferenças, com 
as pequenas diferenças, com os seus pró-
prios limites e com os dos outros.

//  Luciana Carvalho
lucianac@globo.com



nidades minoritárias, judeus/gregos/armê-
nios, segundo as características nacionais 
– anunciava a quebra dos nacionalismos e 
a realização do sonho internacionalista de 
uma única humanidade, com toda a sua 
rica diversidade; da mesma forma que o 
reconhecimento da igualdade de direitos 
entre homens e mulheres.
Nesta linha de pensamento, vemos a Psi-
canálise como, inevitavelmente, ligada à 
cultura e à política. Como diria um grande 
filósofo vienense: “...uma nova forma de ver 
as coisas” (Wittgenstein). Não seria uma 
ciência, como Freud muitas vezes pensou, 
mas algo mais próximo da estética – que 
também renascia, por meio do Cinema, do 
Impressionismo, e da nova Arquitetura – e, 
consequentemente, da ética. Política e ética 
são inseparáveis, sendo a primeira a privi-
legiada realização da segunda. Não existe 
uma ética individual, pessoal, particular. 
Ela surge quando “...o outro entra em cena” 
(Umberto Eco).

Entendemos que um Instituto de Formação 
Psicanalítica deva ser uma casa que abrigue 
todos aqueles que desejem se aproximar 
da loucura, forma mais cruel do sofrimen-
to humano, ao mesmo tempo que da es-
perança de reencontrar ou criar formas de 
relacionamento que nos permitam realizar 
nossa humanidade. A formação analítica é 
uma aventura, que acreditamos dar sentido 
à nossa breve existência. Certamente, há 
outros caminhos, como a Arte, a Filosofia, 
o amor e o trabalho, que não se excluem. 
Mas, aos que aqui vêm, diria que um dia 
descobrimos que estamos desenvolvendo 
uma  nova forma de ver o mundo – tornan-
do-nos psicanalistas. Novos prazeres, novas 
alegrias, tristezas e responsabilidades, um 
universo em expansão.

O Instituto é um convite à aventura psicana-
lítica. Sejam bem-vindos.

  
// Ney Marinho

neymarinho@globo.com

COLUNA DO INSTITUTO

A Psicanálise nasceu numa época de gran-
des esperanças. Não por acaso, a primeira 
década do século XX foi denominada de 
belle époque. O número de descobertas, 
do telefone ao avião, os então formidáveis 
avanços da Medicina, que permitiam, por 
exemplo, uma acentuada diminuição de 
mortes por parto! Tudo isso chegou a levar 
mentes brilhantes, como comenta John 
Maynard Keynes, a pensar que o progres-
so conduziria a humanidade ao seu feliz 
destino. Assim, uma teoria que estabelecia 

a sexualidade humana como fonte da vida 
psíquica, daí sua necessária liberdade e 
exercício; que afirmava que os sofrimentos 
mentais seriam universais, portanto, parti-
lhados por burgueses e proletários, pelas 
diversas etnias; que aproximava a loucura 
da sanidade, só poderia empolgar os reais 
aventureiros do pensamento! Os primeiros 
psicanalistas se permitiam pensar qualquer 
coisa! Não foi à toa que tantas mulheres e 
judeus procuraram Viena. A perspectiva 
do fim dos pogrons – massacres de comu-

Psicanálise, Cultura e Política

                      René Magritte. As férias de Hegel (1958). Coleção particular.
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ESPAÇO DOS MEMBROS PROVISÓRIOS

O Instituto, a Psicanálise e a Política

Um título, um artigo, uma convocação: como 
falar num curto espaço sobre tema tão vasto? 
Talvez o pouco que possamos fazer seja alguma 
coisa.
Há muitos anos, num intervalo de consultório 
(intervalo analítico?) fui ao cinema ver o recém-
-lançado “Central do Brasil”. Não havia lido nada 
sobre o filme e, ao final da sessão, sozinha, me vi 
completamente arrebatada e emocionada.
A personagem Dora (papel de Fernanda Mon-
tenegro) ganha a vida na Central do Brasil es-
crevendo cartas para pessoas analfabetas, que 
buscam contato com suas famílias e parentes 
distantes. Ela faz isso sem se envolver, embolsa 
o dinheiro e não posta as cartas. Um dia, uma 
de suas clientes é atropelada na frente da Cen-
tral e morre, deixando seu filho pequeno, Josué, 
desesperado e sozinho no Rio. A partir desse 
fato, Dora vive um turbilhão de sentimentos. Ela 
se mobiliza e traz o menino para sua casa. Mas, 
desacostumada a se envolver, age friamente 

e vende o menino. Só que ela já estava tocada 
pela história de Josué e fica mal com o que fez. 
Resolve procurar as cartas que nunca postou. 
Descobre a carta da mãe de Josué para seu pai, 
contando da sua existência. Ela se vê possuidora 
de um endereço. 
A partir daí, entende a importância do seu ofício 
e resolve resgatar Josué e partir com ele para o 
Nordeste para tentar encontrar seu pai. 
Penso que a emoção que senti foi por perceber 
que a Psicanálise tem este papel: o de ajudar as 
pessoas a reescreverem suas histórias, a refaze-
rem suas relações e a lidarem com as perdas e 
ganhos. Ao termos esse interesse pela história 
do outro também resgatamos a nós mesmos. 
Foi o que aconteceu com Dora, que, ao brigar 
por Josué, ao se  envolver com ele, ganha muito 
em humanidade, se torna mais viva e menos in-
diferente ao mundo que a cerca. 
Tanto emocionalmente, quanto por questões 
socioeconômicas, é enorme o número de pes-

soas que vivem à margem da vida e de si pró-
prias, abrigadas na ausência, numa vida sem 
perspectiva.
Ao meu ver, um Instituto de Formação de psi-
canalistas funciona como um laboratório, onde 
temos a chance de aprender a lidar com as di-
ferenças e de tomar posse do que pensamos e 
das nossas singularidades. E isso é de uma força 
muito grande.
A Psicanálise tem um efeito libertador.
Entendo a neurose como algo que faz com que 
o sujeito tenha sua terra ocupada, com diminui-
ção do seu potencial criativo. O resgate disso é 
uma abertura para o mundo. E nós, como sujei-
tos pertencentes ao Instituto, temos que fazer 
uso disso. Vivemos em uma pólis. Somos seres 
políticos (Política, palavra de origem grega, indi-
ca procedimento de determinados grupos em 
relação à pólis).

// Maria Inês Basto
inesgbasto@gmail.com

VAI ACONTECER

Palestra: "Branquitude"
Data: 18 de março, quinta-feira, 21h.
Convidada: Lia Vainer Shucman, psicóloga, 
professora da UFSC, doutora em Psicologia 
Social pela USP. Autora dos livros: "Famílias 
inter-raciais: tensões entre cor e amor" e "En-
tre o encardido, o branco e o branquíssimo: 
branquitude, hierarquia e poder na Cidade 
de São Paulo". Mediadora: Wania Cidade, 
psicanalista da SBPRJ, atual diretora de Co-
munidade e Cultura da FEBRAPSI.
Recomenda-se a leitura prévia do cap. 5 do 
livro sobre Branquitude.

Psicanálise & Cinema: "Femininos"
Data: 26/03, sexta-feira, às18h.
Debate sobre a série "8 em Istambul". Convi-
dadas: Marcia Zucchi, membro da EBP-AMP 
e doutora em Teoria Psicanalítica (UFRJ); 
Susana Schild, crítica de Cinema. Coorde-
nadora: Aida Ungier, psicanalista da SBPRJ, 
mestre em Teoria Psicanalítica (UFRJ). Su-
pervisão: Luiz Fernando Gallego. A série está 

disponível na plataforma Netflix.

Curso: "Pensadoras negras e o amor"
Com Deborah Medeiros, psicóloga e consul-
tora de Representações Raciais e de Gênero.
Datas: 23/03; 06 e 20/04; 04 e 18/05; 01, 15 e 
29/06. 8 aulas quinzenais, às terças-feiras, das 
20h às 21:30h. Contato: sbbrj@sbprj.org.br

Curso: Introdução à Psicanálise 
Datas: 9, 16, 23, 30/04 | 7 e 14 /05.
 Sextas-feiras, das 11h45 às 13h. 
Público: profissionais e universitários interes-
sados em Psicanálise. Coordenadoras: Ana Sa-
brosa, psicanalista de adultos, crianças e ado-
lescentes; membro efetivo SBPRJ; especialista 
em Psicologia Clínica e Hospitalar - IASERJ-
CRP,  mestre em Psicologia (FGV). Haydée 
Côrtes Piña Rodrigues, psicanalista, membro 
associado SBPRJ, especialista em Atenção 
Integral à Saúde Materno-infantil (UFRJ), 
psicoterapeuta de casal e família (PUC-RJ), 
Marcela Ouro Preto, psicanalista de adultos, cri-

anças e adolescentes, membro efetivo SBPRJ 
Contato: cursointropsi2020@gmail.com

Reunião Científica: "Estar em análise"
Datas: 8/04, 6/05 e 10/06, quintas-feiras, às 
21h. Com Denise Salomão e Daniel Kuperman.  

Conferência: Psicanálise e Política. Com 
Joel Birman
Data: 15/04, às 21h.
 
Fórum: "Violência e cultura"
Data: 27/04, terça-feira, às 21h. Palestrantes: 
Luiz Eduardo Soares e Jurandir Freire Costa.

Evento comemorativo dos 100 anos da 
Psicologia das Massas e Análise do Eu
Datas: 19 a 22 /05. 

Acesse www.sbprj.org.br, siga-nos no Ins-
tagram e no Facebook e fique por dentro 
da programação e de como fazer a sua in-
scrição nos eventos da SBPRJ.
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PSICANÁLISE & CIA

Octavio Guedes
Octavio Guedes, jornalista e comentarista de política da GloboNews, autor de Essa República 
vale uma nota – Histórias do Brasil na visão de um impagável colunista de jornal.

para lembrar que havia um rígido horário 
para entregar as reportagens e mandar o 
jornal para a máquina. E dali para as bancas 
de jornal. Ou seja, havia método e rigor na-
quele caos. Essa dualidade marcou minha 
alma. Na plenitude de minha sabedoria ju-
venil, também conhecida como ignorância 
ou arrogância, decretei: minha vida é o jornal 
impresso. Dois amigos dotados de menos 
certezas absolutas juraram que o futuro era a 
imagem, a TV, e não os jornais impressos. Fiz 
um piloto como repórter de vídeo para uma 
produtora local de notícias (todo esse enredo 
se desenrola em Niterói, cidade do Estado do 
Rio de Janeiro, onde cresci). O resultado no 
vídeo foi tão desastroso que nunca mais ar-
risquei. Mas como tudo é relativo nesta vida, 
principalmente o 'nunca mais', em março de 
2018, troquei a palavra escrita pela palavra 
falada. Arrisquei, aos 52, e recomecei a carrei-
ra como comentarista da GloboNews, com 
a mesma paixão com que pisei em 1986 na 
redação da Tribuna de Niterói. Mas, espero, 
com menos certezas absolutas e mais dúvi-
das. Porque só a experiência propicia isso. 

Você acabou de lançar "Essa República 
vale uma nota", em coautoria com Daniel 
Sousa, um livro saboroso sobre fatos da 
política, narrados em pequenas notas de 
jornal por um colunista que acompanha 
os 130 anos da nossa República. O que 
aprendemos com os nossos erros até 
aqui?
A suposta demência do colunista, ao com-
pletar 130 anos, é o momento de sua maior 
lucidez. Ele começa a confundir fatos, datas 
e nomes, revelando que o Brasil parece es-
tar acorrentado numa prisão temporal. O 
colunista troca as bolas e anuncia a eleição 
de Bolsonaro como sendo a de Floriano Pei-
xoto. Porque, quando jovem, testemunhou 

a ascensão de  Floriano e viu um presidente 
autoritário, grosseiro e hostil à Democracia 
que, inclusive, ameaçou prender ministros 
do STF. Nos governos de Deodoro-Floriano, 
o colunista registrou ameaças de fechamen-
to do Congresso, discussão sobre impeach-
ment, vice-presidente golpista, viu Executivo 
legislando por decretos e vivenciou pacotes 
econômicos... Enfim, um spoiler do que viria 
a ser nossa República. Por isso, outra perso-
nagem do livro, a vidente Cassandra, nunca 
trazia notícias novas. Ela via sempre o passa-
do. Como costumo dizer, o novo no Brasil é 
sempre o velho com botox. E nosso maior 
erro, talvez, seja este: acreditar que o velho é 
o novo. Porque nestas terras, o passado sem-
pre dá um jeito de se disfarçar de presente 
ou futuro.

Freud não considerava seu ensaio "Psico-
logia das massas e análise do eu" particu-
larmente bem-sucedido, mas disse que 
ele apontava o caminho que ia da análise 
do indivíduo para a compreensão da so-
ciedade. Como você vê o surgimento de 
governos de extrema-direita capitanea-
dos por líderes autoritários? O que isso 
diz sobre nós?
As palavras-chave, no meu entender, são 
medo e frustração. Esses líderes de extrema-
-direita, como Trump e Bolsonaro, consegui-
ram identificar esses sentimentos e se conec-
taram a uma grande parcela do eleitorado.
O medo está ligado a um mundo em perma-
nente transformação, em que nada mais está 
garantido, nada mais será como antes. Mu-
dou-se a forma de trabalhar, de estudar, de se 
comunicar, de se conviver com as diferenças.
A velha ordem está em ruínas e isso desperta 
o medo. E quando tudo em sua volta parece 
desmoronar, onde o cidadão se sente mais 
seguro? Na sua família. Esses líderes são ha-

Em que ponto você está?
Me sinto num ponto de virada, como gostam 
de chamar os roteiristas ao imaginar cenas 
carregadas de dramaticidade que marcam 
a reviravolta na vida de um personagem. 
Minha trajetória profissional sempre esteve 
ligada à palavra escrita. A primeira vez que 
pisei numa redação jornalística foi em julho 
de 1986. Tinha 19 anos e ainda era aluno do 
curso de Comunicação Social. O barulho das 
máquinas de escrever, o cheiro da tinta das 
rotativas e o berrar de telefones que nunca 
eram atendidos e só tocavam inútil e histeri-
camente davam a certeza do caos. Mas havia 
também o tic-tac de um enorme relógio de 
ponteiros (nada era digital naquele tempo) 

Livro de Octavio Guedes e Daniel Sousa. 
Editora Máquina de Livros, 2019.
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“Política: a arte de 
lutar e desmoralizar o 
impossível."

bilidosos ao passar a mensagem de que as 
famílias também estão ameaçadas. E se ven-
dem como salvadores, verdadeiros mitos ca-
pazes de proteger a última ilha de segurança, 
a família. E, de quebra, ainda vão  restaurar 
a segurança da velha ordem. Por isso, pro-
metem o passado e não o futuro. A principal 
promessa de Trump foi a recriação de uma 
suposta América grande e gloriosa. Bolso-
naro recriou no imaginário de seus eleitores 
a volta a uma idealizada ditadura militar, na 
qual políticos corruptos não teriam vez (mi-
litares competentes e incorruptíveis dariam 
conta do recado) e um líder forte protegeria 
a sociedade.
O segundo sentimento que entendo como 
explicação para a ascensão da extrema-di-
reita é a frustração. Por isso, esses líderes ali-
mentam a lógica do inimigo. É preciso acor-
dar e ir dormir odiando o inimigo. Eles são 
a explicação para as frustrações coletivas e 
individuais. O sentimento de odiar o respon-
sável por suas frustrações precisa ser alimen-
tado 24 horas, nem que seja com mentiras, 
as famosas fake news. E nisso as redes sociais 
ainda são uma ferramenta estratégica. O ato 
de votar tem, na minha visão, muito mais de 
emoção do que razão. A extrema-direita tem 
lidado muito habilmente com essas emo-
ções. 

Freud disse que educar, governar e psi-
canalisar eram trabalhos impossíveis. A 
política é uma tarefa impossível?
Sem me arriscar a entrar em conceitos psica-
nalíticos, entendo a política como a arte de 
lutar e desmoralizar o impossível. O maior 
exemplo dessa arte, testemunhada por mi-
nha geração, foi a reconstrução da Demo-
cracia. E seu maior símbolo, o palanque das 
Diretas Já. Estavam lá atores de todos os es-
pectros políticos, da direita à esquerda, como 

Tancredo, Ulysses, Fernando Henrique Car-
doso, Brizola e Lula. Lutavam pelo impossível 
e, naquele momento,  perderam. Perderam 
feio. A emenda das Diretas Já não passou 
no Congresso. Mas estava lançada a semen-
te da candidatura de Tancredo, que venceu 
uma eleição indireta e resultou no Governo 
Sarney. A partir de então, a transição demo-
crática se concretizou. O primeiro presidente 
finalmente eleito pelo voto direto foi um ex-
-governador da Arena, obviamente ausente 
da campanha das Diretas Já. Mas de todos 
os citados no palanque, três se elegeram 
presidente – Tancredo, Fernando Henrique e 
Lula. O resto da história todos conhecemos. 
O ponto é que o impossível é resistente e 
tinhoso. Cabe à política desmoralizá-lo. Mes-
mo que, à primeira vista, a política sinta o 
gosto de derrota.  

Qual o trabalho da política a fim de tor-
nar o Brasil e a nossa sociedade um lugar 
mais inclusivo, diverso, justo e com me-
nos desigualdades para se viver?
Voltarei a falar da experiência da Nova Re-
pública como marco importante nesta luta 
que, muitas vezes, parece inalcançável, im-
possível. A redemocratização se caracterizou 
como um período em que o país derrotou a 
hiperinflação, avançou no combate às desi-
gualdades e democratizou o acesso à edu-
cação. As  conquistas se deram por políticas 
públicas, algumas delas continuadas ou apri-
moradas durante os governos adversários do 
PSDB e PT. Considero o Governo Bolsonaro 
um hiato neste soluço democrático que vive-
mos a partir do final dos anos 80. A interrup-
ção de um processo. Fora isso, a pandemia 
colocou na mesa do governo demandas que 
não estavam nas prioridades da agenda da 
equipe econômica. O grande desafio da po-
lítica hoje é fazer o Brasil voltar a ter um pro-

jeto nacional de Estado, para enfrentamento 
dessas questões. Não vejo projetos neste 
sentido no governo atual. 

Entendemos o papel da imprensa como 
um trabalho de investigação e informa-
ção, que se assemelha ao trabalho do 
analista. Como você entende a respon-
sabilidade social dos cidadãos naquilo 
que lhes sucede, como a corrupção, por 
exemplo?
Vou aproveitar a pergunta para fazer um pa-
ralelo entre a profissão de jornalista e a de 
analista. Ambos são um trabalho de inves-
tigação e de informação, o que só é possí-
vel com uma boa escuta, mesmo que com 
técnicas diferentes. Mas, por incrível que pa-
reça, a qualidade de ser um bom ouvinte é  
pouco ou nada exaltada no jornalismo. Pelo 
senso comum, o  bom jornalista é alguém 
que escreve ou fala muito bem, quando, na 
verdade, deveria ser alguém que ouve bem, 
com atenção, paciência, curiosidade e, prin-
cipalmente, sem ideias pré-concebidas. Sou 
testemunha de que o autoconhecimento, 
proporcionado pela análise, me ajudou mui-
to a ser melhor ouvinte. Ou, pelo menos, a 
tentar sê-lo. Sobre a responsabilidade social 
do cidadão, vejo como um processo de au-
toconhecimento, para entender que nem 
sempre o problema está fora dele.

Qual o seu desejo enquanto jornalista?
Meu sonho é, no dia em que encerrar a car-
reira, olhar para trás e poder dizer: “Entrei 
numa redação de jornal quando a Democra-
cia brasileira engatinhava e deixo a redação 
com a Democracia consolidada”.  

//  Tiago Mussi
tiagofrancoh@gmail.com

  Octavio Guedes
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Em 1860 e tantos, numa cidade portuária da 
China, de colonização portuguesa, um ve-
lho rico e avarento não consegue dormir por 
estar sofrendo dores insuportáveis causadas 
pela gota. Numa noite em que um de seus 
empregados – o que é seu contador – ficou 
lendo sobre os muitos negócios da semana, 
entrando pela madrugada, o velho conseguiu 
adormecer e a noite lhe pareceu passar mais 
rapidamente. Resolveu, então, exigir que o em-
pregado ficasse lendo seus livros contábeis por 
todas as noites seguintes.
Depois de semanas ou meses já não havia mais 
números para ler ou reler, e o velho Sr. Clay per-
guntou ao contador se ele não conhecia outro 
tipo de livro ou relatos que não fossem negó-
cios nem transações financeiras.
Elishama era um judeu polonês que perdera 
os pais ainda criança num pogrom e que foi 
levado para outros países e cidades. Numa de-
las, aprendeu com um italiano a ler, escrever e 
escriturar, acabando por ser levado, já adulto, 
àquele porto chinês – um grande entrepos-
to comercial. Mas ele só conhecia uma outra 
leitura que se encontrava num papel antigo 
que um velho lhe dera antes de morrer e que 
ele havia guardado, nem sabia o porquê. Era a 
transcrição de uma profecia de Isaías.
O Sr. Clay não apreciava profecias, afinal, não 
falavam de coisas acontecidas, mas de eventos 
que ainda iriam se realizar – ou não. Lembrou-
-se, então, de uma história que havia escuta-
do casualmente, narrada por um marinheiro 
a seus colegas quando Clay viera de Londres 
para a China há muitos e muitos anos. Este ma-
rinheiro dizia que, numa grande cidade portuá-
ria, havia sido chamado por um homem velho 
que passara à noite numa carruagem, para ir à 
sua mansão. Lá, além de jantar bem, com bom 
vinho, recebeu cinco guinéus para dormir com 
a jovem esposa do velho.
Mas Elishama também conhecia essa história, 
só que contada por outro marinheiro. Sabia 
que era uma espécie de lenda que marinhei-

ros gostavam de contar uns para os outros, to-
dos gostando de fingir que acreditavam, mas 
sabendo que não era verdade. O Sr. Clay ficou 
muito zangado quando ouviu essa informação, 
sem entender por que as pessoas contavam 
coisas que nunca aconteceram (ou que ainda 
– talvez – viessem a acontecer, como nas pro-
fecias). O Sr. Clay só podia entender histórias 
que tratassem de FATOS, de coisas ocorridas “de 
verdade”.
Decide encarregar Elishama de fazer com que 
tal relato fantasioso pudesse se transformar em 
algo concreto. A mansão seria a sua, ele faria o 
convite a um marinheiro que ele mesmo es-
colheria e Elishama teria que encontrar uma 
moça para fazer o papel da jovem esposa ofe-
recida ao marinheiro...
Não serviria uma moça do bordel da cidade e, 
por ironia do destino, Elishama ofereceu 100 
guinéus à amante de um conhecido seu, que 
se chamava Virginie, de ser descendência fran-
cesa. Ele ainda não sabia que ela era filha de um 
ex-sócio do Sr. Clay que, bem antes do conta-
dor chegar a Macau, havia se suicidado porque 
o Sr. Clay não lhe perdoara uma dívida de 300 
guinéus quando os negócios particulares do 
sócio iam muito mal.
Na verdade, o Sr. Clay havia optado por não 
perdoar tal dívida porque, para ele, “amizade ou 
amor dissolvem os ossos de um homem”. Não 
iria, pois, “permitir que o sócio se tornasse seu 
amigo e dissolvesse seus ossos – enquanto o 
ouro, duro e sólido, é à prova de dissolução”.
Virginie rejeita a proposta inicialmente, mas 
acaba aceitando, desde que lhe sejam pagos 
300 guinéus. Assim, ela vai voltar a entrar na 
casa que havia sido de sua família, onde passa-
ra uma infância feliz antes de tantas desgraças. 
Ainda jovem, havia sido levada por um capitão 
para uma cidade japonesa na qual havia sido 
deflorada. No momento em que o capitão a 
penetrou, toda a cidade foi abalada por um ter-
remoto, mas o homem nem ligou. Este capitão 
também havia lhe contado que quando era 
um jovem marinheiro havia recebido cinco gui-
néus de ouro para dormir com a mulher de um 
velho rico e, com o tempo, ela percebeu que 
isso não passava de uma narrativa corriqueira 
de marinheiros que se divertiam imaginando 
que isso lhes pudesse acontecer. Depois, ela 
voltou para Macau, onde dependia de amantes 
mais ou menos eventuais para sobreviver.

Na noite combinada, enquanto ela era levada 
por Elishama ao mais belo quarto da casa, ape-
nas iluminado por poucas velas, o Sr. Clay saiu 
de carruagem e escolheu um marinheiro louro, 
como o da maioria das narrativas, que, embora 
muito alto e forte, contava apenas 17 anos. 
E que – ele contaria apenas para Virginie na inti-
midade do leito – ainda não havia estado com 
nenhuma mulher antes. Naquela penumbra, 
ele pergunta a idade de Virginie – que não res-
ponde – e refaz a pergunta atribuindo a ela a 
sua mesma idade, com a qual ela concordou, 
timidamente.
Ao penetrá-la, ela se assustou e disse: “Um ter-
remoto!” – mas ele a acalmou: “Não é um ter-
remoto! Sou eu”... E amaram-se muito durante 
toda a noite...
Antes do sol raiar, ela pede que ele se vá, te-
merosa que perceba que ela não tem mais 17 
anos. Ele quer levá-la para seu país (é dinamar-
quês), mas ela o adverte que ele recebeu os cin-
co guinéus para ir embora na manhã seguinte. 
Ele só consegue dizer: “Mas eu não sabia que...". 
Sem dinheiro algum, ele só poderá pegar o 
navio e voltar para casa se mantiver consigo os 
cinco guinéus, sem devolvê-los...
Quando, finalmente, ele aceita ir, ao sair do 
quarto e descer as escadas, encontra Elishama. 
Este lhe fala que, agora, o jovem poderá contar 
a antiga história que marinheiros contam, mas 
sendo o único com quem aquilo tudo aconte-
ceu de fato. O jovem marinheiro se surpreende 
e rebate dizendo que aquela história não tem 
nada a ver com o que aconteceu com ele na-
quela noite. E que ele não a contaria, jamais, 
para quem quer que fosse, “nem por cem vezes 
cinco guinéus”.
O Sr. Clay morre ao alvorecer e Elishama refle-
te: “É muito duro para as pessoas que querem 
tanto uma coisa a ponto de não poder passar 
sem elas: é duro se não conseguem obter essas 
coisas, e é muito duro quando as conseguem”.
Esta é apenas uma pequena sinopse do filme 
“História Imortal”, dirigido por Orson Welles, in-
cluído no box lançado em janeiro de 2021 pela 
Versátil Home Vídeo, que traz o filme “A Marca 
da Maldade”, do mesmo diretor, em Blu-ray e 
num DVD de extras. “História Imortal” foi feito 
em 1966 para a TV francesa, baseado num con-
to de Isak Dinesen (pseudônimo da baronesa 
Karen Blixen, 1885-1962), que também escre-
veu “A Festa de Babette”.

Uma História Imortal

10

"História imortal"

PSICANÁLISE & CINEMA



PSICANÁLISE & CINEMA

Tanto o filme (de apenas 57 minutos), como o 
conto permitem muitas compreensões ligadas 
a temas psicanalíticos, tais como os pensamen-
tos concretos (ou “operatórios”) e o caráter anal 
(no caso do Sr. Clay), sua tentativa de passar ao 
ato fantasias perversas (que acabam sendo não 
concretizadas pela “interferência” dos afetos 
amorosos que surgem no casal), além do cará-
ter onírico da narrativa.
Particularmente, me emociono quando o ra-
paz diz que nunca irá contar o que lhe acon-
teceu para quem quer que seja, dizendo que o 
que ele viveu não tem nada a ver com a "lenda 
urbana" (ou marítima) que traz uma conotação 
perversa prostituída pelo dinheiro que o supos-

to marinheiro da lenda receberia para ter sexo 
com a jovem mulher de um idoso.
A resistência dele em contar o que viveu soa 
o que, nos dias atuais, seria um raro chamado 
ao direito daquilo que é privativo, aquilo que é 
íntimo de apenas duas pessoas. E que, mesmo 
tendo sido uma ilusão (porque o virgem era 
apenas ele, e quem tem 17 anos é só ele e não 
a infeliz Virginie), só interessa a eles dois o que 
lhes aconteceu do modo como ele vivenciou. 
Para ela, não passou de uma fantasia que ele 
experimentou sobre ela e que ela sabe ser falsa; 
para ele, foi uma realidade – que só nós, leito-
res ou espectadores, sabemos que era falsa. 
Entretanto, para ele nada daquilo foi falseado. 

Daí, a importância da ficção sobre a realidade 
bruta. "Conte-se a lenda!" – já dizia um wes-
tern clássico do cineasta John Ford. Ou, como 
falou outro diretor, Pedro Almodóvar, quando 
descobriu que a mãe dele lia pequenos acrés-
cimos de coisas boas nas cartas que as vizinhas 
analfabetas recebiam, coisinhas boas, mas que 
não existiam nos textos das cartas: "Ali, aprendi 
a diferença entre a ficção e a realidade, pois a 
realidade carece da ficção para tornar mais fácil 
o viver".

// Luiz Fernando Gallego
luizgallego@gmail.com
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Entrevista com Antonio Quinet

Todos ainda perplexos no início da pandemia, afas-
tados dos consultórios, pensando alternativas para 
oferecer aos pacientes, Quinet saiu na frente colo-
cando-se inteiramente favorável aos atendimentos 
online. E fez isso de público, um público que che-
gou a mais de 1.500 interessados! Foi chamado de 
o Caetano Veloso das lives! Ele manteve, durante 8 
meses, todos os domingos, às 18h, lives sobre Psica-
nálise recheadas de política. Teve a função de figura 
de autoridade que aponta para um caminho e aju-
da a justificá-lo teórica e tecnicamente. Entre nós, 
Quinet também saiu na frente em direção a Lacan, 
ainda nos idos anos 70. E nos traz essa ideia original 
de que o inconsciente não é apenas estruturado 
como linguagem, mas como lugar de cenas. Ele 
respondeu a três perguntas que lhe propusemos. 
Esperamos que gostem.

Fale-nos sobre seu percurso até a Psicanálise e, 
depois, como psicanalista.
Fiz faculdade de Medicina na UFRJ. Durante os pri-
meiros anos, interessei-me por Biofísica e fui traba-
lhar no laboratório da faculdade. Ao mesmo tempo, 
me integrei ao TEU, Teatro Experimental Universitá-
rio. Mais adiante, voltei-me para a Cardiologia e a 
Psicologia médica. Foi durante a residência médica, 
no IPUB, que cheguei à Psicanálise, começando a 
acompanhar aulas sobre Lacan no Colégio Freudia-
no e a fazer grupos de estudo particulares sobre a 
obra de Freud. Depois de um ano de residência em 
Psiquiatria e mais um no curso de especialização, 
fui para a França decidido a fazer minha formação 

analítica na Escola de Lacan. Em setembro de 1979, 
desembarquei em Paris e acabei voltando só 10 
anos depois. Conheci uma Paris efervescente inte-
lectualmente: assisti ao final dos seminários de La-
can, participei de todo o movimento de dissolução 
da EFP, Escola Freudina de Paris, e da constituição da 
École de la Cause Freudienne, na qual me integrei ra-
pidamente. Assisti também aos seminários de Fou-
cault no Collège de France, às aulas de Deleuze em 
Paris 8-Vincennes e a inúmeras aulas e seminários de 
analistas famosos, como de Piera Aulagnier. Devido 
ao meu gosto por dar aulas e conferências e graças 
à minha facilidade com as línguas, em 4 anos eu 
me tornei conferencista internacional, tendo ido a 
vários países junto com colegas do Champ Freudien. 
Também fui convidado a traduzir Lacan para o por-
tuguês e ganhei  uma bolsa para ser professor assis-
tente no Departamento de Psicanálise da Universi-
dade Paris 8. Apesar de estar muito bem inserido, 
com consultório e emprego, eu sentia muita falta 
do Brasil e, pouco a pouco, foi ficando claro meu 
desejo de voltar e contribuir com a transmissão da 
Psicanálise lacaniana no meu país. Quando eu vol-
tei, já havia um grupo me aguardando para cons-
tituirmos uma instituição lacaniana. Organizamos, 
então, um movimento que culminou na criação do 
Corte Freudiano. Daí em diante começa outra lon-
ga história vivida já em solo brasileiro. Hoje em dia e 
há mais de 20 anos, eu pertenço à Escola de Psica-
nálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Em 2005, 
fundei minha Cia. Inconsciente em Cena, que se 
dedica a criar espetáculos que têm como objetivo 

a transmissão da Psicanálise. Até hoje venho dando 
minha contribuição a partir dos livros que escrevo 
ou organizo, por meio de aulas e seminários e lives, 
além do teatro.

Por que Lacan?
Desde cedo, minha opção dentro da Psicanálise foi 
por Lacan, pela sua elegância de estilo, por promo-
ver o retorno a Freud e ser rigoroso na oferta dos 
seus esquemas, grafos e matemas. Seu estilo difícil, 
longe de me afastar, só me atraía, por sua lingua-
gem poética, precisa e sofisticada, que nos leva a 
interpretar e a querer saber mais. Como jovem psi-
quiatra às voltas com os casos de psicose, o meu 
encontro com a teoria lacaniana sobre as psicoses 
foi um grande marco na minha formação. Foi esse 
encontro que me levou a fazer minha tese de mes-
trado, já na França, sobre o tema. Tem algo que é 

     Antonio Quinet



Kafka e a boneca viajante
Autor: Jordi Sierra i Fabra, editora Martins Fontes

“Agora era fatal 
Que o faz-de-conta terminasse assim
Pra lá desse quintal 
Era uma noite que não tem mais fim
Pois você sumiu no mundo sem me avisar
Agora eu era um louco a perguntar
O que é que a vida vai fazer de mim?” 
João e Maria – Chico Buarque, Nara Leão e Sivuca

Cerca de um ano antes de falecer em um sanató-
rio da Áustria, Kafka teria se dedicado a escrever 
cartas a uma garotinha que encontrara em um 
parque de Berlim. Ela chorava convulsivamente 
por ter perdido sua boneca. Capturado pela dor 
e solidão da menina, Kafka mostrou-se generoso 
e disponível para entrar em sintonia com suas 
necessidades e teve a criativa ideia de denomi-
nar-se o carteiro das bonecas. “Sua boneca não 
se perdeu, ela foi viajar” (p. 21). Aqueles segun-
dos eram decisivos: a garotinha poderia tomá-
-lo por louco. Mas também poderia ancorar-se 
à esperança e “a esperança era mais necessária 
que a realidade” (p. 24). Durante três semanas se 
encontrou com a garotinha no mesmo parque, 
sempre na mesma hora, para lhe entregar a an-
siada correspondência. 
As cartas da boneca Brigitte narravam suas des-
cobertas pelos lugares pelos quais passava – 
Londres, Paris, Veneza, Tanzânia – e declarava sua 
gratidão por Elsi – como uma filha que, com a 
reserva de amor que os pais lhe proporcionaram, 
sente-se capaz para enfrentar os reveses da vida. 
Kafka vai construindo com a menina uma narra-
tiva, preenchendo e satisfazendo a criança com 

possibilidades – o jogo simbólico se instaura. 
O carteiro das bonecas assume o lugar do orá-
culo intermediário entre o sonho e a realidade, 
alimentando a zona de ilusão e sustentando o 
sofrimento e a frustração advindos da perda do 
objeto amado. 
“Nosso primeiro encontro com a dor na vida ge-
ralmente é difícil e doloroso. Nosso primeiro cho-
que frontal com a realidade é um rude despertar. 
Elsi nunca esqueceria a perda da sua boneca, 
mas pelo menos agora ela estava começando a 
experimentar aquele sentimento duradouro de 
orgulho...” (p. 68).
Perdas ao longo da vida são inevitáveis: a perda 
de uma boneca, a perda de um encontro que 
não pôde ocorrer, a perda de uma amizade, a 
perda de um grande amor ou mesmo a perda 
pela morte de alguém. O luto vem ao nosso 
encontro e uma dor, muitas vezes inominável, 
toma conta do nosso aparelho psíquico.  Elsi 
chorava angustiada pela perda de sua boneca e 
Kafka, com a sensibilidade intrínseca aos poetas, 
segue significando para a criança a dor sentida. 
O uso da imaginação como um caminho por 
meio do qual ela pode chegar à elaboração do 
luto, dando um sentido ao que era inquietante. 
Todo o trajeto, todas as cartas tiveram a função 
de redirecionamento da energia amorosa – não 
se caminha apenas uma rota, a vida nos oferece 
muitas possibilidades. 
Da fantasia para a realidade, Elsi resgatou sua 
capacidade criativa e despediu-se para brincar 
com outras crianças no parque. O tempo para 
elaboração do luto é sempre um mistério, mas 

se temos um carteiro das bonecas esse processo 
pode ser transformador. Como nos ensinou Win-
nicott em "O brincar e a realidade", quando “Sou 
visto, logo, existo”. Elsi se viu refletida e reconheci-
da nos olhos do carteiro e, assim, pôde criar com 
ele um primeiro lugar para elaboração da dor. 
A Literatura sempre proporciona a possibilidade 
de elaborar algo que o senso comum e o dia a 
dia não conseguem dar conta. Todos nós, em 
certos momentos, precisamos de um “carteiro 
de bonecas”. A sensibilidade da simplicidade, o 
amor oferecido genuinamente. Esta narrativa 
deliciosa foi um presente para iniciar um novo 
ano, ainda com a sombra do objeto PANDEMIA 
pairando sobre nós. Um presente compartilhado 
por uma amiga e que pude usufruir lendo com 
aquele que sempre foi meu carteiro das bone-
cas: meu pai. 
Elsi, Brigitte e Kakfa e a brilhante e delicada cria-
ção do premiado Jordi Sierra i Fabra aguardam 
em algum banco de alguma praça. 

//  Marina Miranda
marinamag@yahoo.com
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curioso: uma vez aprendido o método de se ler  La-
can, não encontrei mais tanta dificuldade e acabei 
me dedicando a contribuir em destrinchá-lo. Por 
outro lado, eu também experimentei pessoalmen-
te uma análise lacaniana, que considerei extrema-
mente eficaz. Por isso também eu ter me disposto 
a transmitir e formalizar a clínica lacaniana. Inúmeros 
analistas se formaram no meu divã.

Concretamente, como você pensa que psicana-
listas possam e devam se inserir na pólis?

FAZENDO PARTE DA PSICANÁLISE

Considero que o psicanalista tem eticamente o de-
ver de estar do lado do sujeito e de seu mal-estar, 
assim como do mal-estar na civilização. Cada um, 
dessa forma, vai agir conforme achar importante e 
necessário. Em meu novo livro "A política do psica-
nalista – do divã para a pólis", proponho que o psica-
nalista possa contribuir não apenas como cidadão 
responsável por suas opções partidárias e políticas, 
mas a partir do que a prática e a técnica da Psicaná-
lise ensinam, isto é, utilizando as mesmas armas que 
usa na clínica: o ato e a interpretação. Temos que 

pensar em intersecções das instituições psicanalíti-
cas com a pólis, para que, assim, o psicanalista possa 
trazer suas contribuições para pensar e combater o 
mal-estar na civilização e para que o saber do psi-
canalista não fique restrito a uma casta de usuários 
e colegas. A ética da Psicanálise tem a sua própria 
política. Golda Meir, primeira-ministra de Israel nos 
anos 70, diz: “Não seja tão humilde. Você não é tão 
grande quanto imagina”.                                        

//  Ruth Naidin 
ruthnaidin@gmail.com
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