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RESUMO 

GOLDSTEIN, Thaís Seltzer. Psicologia e mundo contemporâneo: o que quer e o que pode 
essa clínica?. 2013. 213 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Psicologia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 

O objetivo deste trabalho é compreender e discutir alguns temas que atravessam o mundo 

contemporâneo para identificar elementos críticos e úteis à formação em psicologia, em 

especial, no campo das práticas clínicas. Por meio de uma metodologia qualitativa, fez-se um 

estudo teórico atrelado à análise de entrevistas concedidas por profissionais filiados a 

diferentes abordagens que atuam há pelo menos duas décadas no campo da clínica. Como 

questões ética e tecnicamente desafiadoras à clínica contemporânea, destacam-se a solidão, os 

processos de desenraizamento, a crise dos símbolos e papéis de autoridade, a banalização e a 

disseminação de violências (explícitas e sutis), a impaciência e a indiferença dos sujeitos, a 

perda da dignidade do sofrimento (que vem sendo sistematicamente patologizado e 

medicalizado), a mercantilização de valores, instituições, corpos e relações humanas, a 

terceirização de responsabilidades (a “especialistas”), a invasão da infância por valores e 

práticas do mundo adulto, os efeitos e as possibilidades da imersão no mundo virtual, o 

empobrecimento subjetivo associado à dificuldade de narrar e simbolizar experiências, o 

aumento de comportamentos compulsivos e irrefletidos, a privatização de bens e espaços 

públicos e a diminuição de experiências políticas e comunitárias. 

Palavras-chave: Psicologia. Clínica. Mundo contemporâneo. Pesquisa qualitativa. Ética.



ABSTRACT 

GOLDSTEIN, Thaís Seltzer. Psychology and the Contemporary World: What Does This 
Practice Strive For and What Can it Actually do?. 2013. 213 f. Tese (Doutorado) – Instituto 
de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

The main objective of this thesis is to comprehend and to discuss some topics in 

contemporary societies, in order to look for critical and useful elements for training and 

education in psychology, particularly regarding its clinical practices. Qualitative methods 

were used to carry out a theoretical study combined with the analysis of interviews made with 

professionals from different approaches, who have been working as psychologists for at least 

two decades. Ethical and technical issues which surfaced as particularly challenging to 

contemporary clinical psychology were: loneliness; uprooting processes; the crisis of 

authority symbols and roles; trivialization and spreading of violence (both explicit and 

subtle); people’s impatience and indifference; the loss of dignity to which suffering has been 

subjected (having been widely medicalized and pathologized); commercialization of values, 

institutions, bodies and human relations; outsourcing of responsibilities (to “experts”); 

takeover of childhood by adult values and practices; effects and possibilities of immersion in 

the virtual world; subjective impoverishment associated with the difficulties of symbolizing 

experiences and narrating them; increase in compulsive and unthinking behaviours; 

privatization of public assets and places; decrease in political and community experiences, 

among others. 

Key words: Psychology. Clinical Practices. Contemporary World. Qualitative Research. 

Ethics.  



RÉSUMÉ 

GOLDSTEIN, Thaís Seltzer. Psychologie et monde contemporain: que veut et que peut 
cette clinique?. 2013. 213 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Psicologia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 

Le but de ce travail est de comprendre et de discuter quelques thèmes présents dans le monde 

contemporain, tout en cherchant des éléments critiques et utiles à la formation du 

psychologue, en particulier dans le domaine des pratiques cliniques. Au moyen d’une 

méthodologie qualitative, on a  réalisé une étude théorique associée à l’analyse d’entretiens 

avec des psychologues de différentes lignes travaillant  depuis vingt ans en clinique 

psychologique. Il a été possible de dégager quelques questions qui portent un défi technique et 

étique à la clinique contemporaine: la solitude; les processus de déracinement; la crise des 

symboles et les rôles d’autorité; la banalisation et la dissémination de la violence (explicite ou 

subtile); l’impatience et l’indifférence des sujets; la perte de la dignité de la souffrance 

(souvent considérée comme une pathologie qu’il faut “médicaliser”); la commercialisation 

des valeurs, des institutions, des corps et des relations humaines; la délégation de 

responsabilités (aux “spécialistes”); l’invasion de l’enfance par des valeurs et des pratiques du 

monde adulte; les effets et les possibilités de l’immersion dans le monde virtuel; 

l’appauvrissement subjectif associé à la difficulté de raconter et de symboliser des 

expériences; l’augmentation des conduites compulsives et irréfléchies; la privatisation des 

biens et des espaces publics; la diminution des expériences politiques et communautaires, 

parmi d’autres. 

Mots clés: Psychologie. Clinique. Monde contemporain. Recherche qualitative. Etique. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa deita raízes num solo híbrido de experiências já compreendidas e outras 

ainda não. Para tornar fecundo esse terreno, evocarei algumas memórias de um percurso e 

seus percalços desde o início da pesquisa de doutorado, em 2009. Procurando ser didática, 

começo apresentando a conjuntura de fatores que a motivaram. 

 

1 O cruzamento de três planos: existencial, cultural e profissional 

1.1 A percepção de uma crise 

Em 2009, iniciando o doutorado aos 35 anos, minha sensação era de que a vida estava 

repleta de frustrações. Ilusões e vínculos se haviam quebrado e desfizeram-se também 

percepções de mundo e expectativas cultivadas desde há muito, quando eu nem sequer podia 

me imaginar no futuro, vivendo de forma tão corrida quanto incerta, preocupada com a 

sobrevivência numa cidade cara e hostil e sem experiências criativas ou coletivas. Tinha a 

sensação de estar desvitalizada e de ter perdido a fé não só em mim, mas na humanidade. 

 

1.2 Leituras e filmes 

Além desse descontentamento, havia uma inquietação, e, por meio de certas leituras e 

filmes, fui reconhecendo que ela não era só minha nem tão atual. Dentre eles, destaco 

Edmund Husserl, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre na fenomenologia e no 

existencialismo; Michel Foucault, Hannah Arendt, Simone Weil, Walter Benjamin, Paul 

Ricoeur, Boaventura de Sousa Santos, na filosofia; Ecléa Bosi, José Moura Gonçalves Filho e 

Maria Luisa Schmidt na psicologia social; Zygmunt Bauman e Anthony Giddens na 

sociologia; Marc Augé, Clifford Geertz e Roberto Cardoso de Oliveira na antropologia; 

Donald Winnicott, Gilberto Safra, Maria Rita Kehl e Pierre Benghozi na psicanálise; José 

Saramago, especialmente seu Ensaio sobre a cegueira, na literatura; e o documentário Janela 

da alma, de Walter Carvalho e João Jardim, de 2001, no cinema. 

Em comum, percebi uma perspectiva crítica, um rigor analítico e, muitas vezes, um 

traço poético no tratamento de determinados fenômenos que atravessam as relações do ser 
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humano consigo mesmo, com o outro e com o mundo, sobretudo algumas problemáticas que 

emergiram com a Modernidade e foram se intensificando e se transfigurando na 

Contemporaneidade. Além disso, há nesses autores uma preocupação (filosófica, sociológica, 

ético-política, clínica, estética) com a condição humana, o que leva a pensar sobre as formas 

emergentes de adoecimento e modos de viver, bem como sobre os futuros possíveis e 

desejáveis para o mundo. 

Essas referências ajudaram-me ainda a compor um olhar de complexidade para o ser 

humano, cuja existência acontece em meio a um entrecruzamento complexo e dinâmico de 

fatores históricos, sociais, geopolíticos, culturais, biológicos, ecológicos, psíquicos etc. frente 

aos quais ele se posiciona com menos ou mais consciência, liberdade e singularidade. 

Ao adentrar a multiplicidade e a complexidade de leituras do mundo contemporâneo e 

suas transformações, não há como ignorar o paradoxal abismo entre os desejáveis propósitos 

éticos do progresso científico-tecnológico e as profundas e sofisticadas formas de violência e 

dominação, para as quais se têm muitas explicações, mas não justificativas.  

Tomando, por exemplo, a história da psicologia no Brasil, é forçoso admitir que, 

durante boa parte do século XX e ainda hoje, no século XXI, muitos discursos e práticas ditas 

“científicas” tendem a abordar o sujeito psicológico como uma unidade constituída à parte do 

mundo social, ainda que influenciada por ele (que, no máximo, contaria como pano de fundo 

sobre o qual se desenrolariam os fenômenos psíquicos individuais). Essa psicologia acabou 

(re)produzindo “verdades” e “padrões de normalidade” de natureza puramente ideológica, 

justificando desigualdades políticas e sociais como se fossem diferenças individuais e/ou 

patologias. 

 

1.3 Inquietação profissional e memórias do percurso como pós-graduanda 

Quando morei na Bahia, a questão que pesquisei no mestrado em antropologia 

emergiu do meu trabalho como psicóloga e tenente de um hospital militar. Já havia então uma 

inquietação de cunho ético-político que incluía preocupações clínicas, mas não se limitava a 

elas. 

À época, chamou-me atenção o fato de minha clientela ser composta sobretudo por 

mulheres, em sua maioria esposas e viúvas de militares. Em geral, vinham diagnosticadas 
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como portadoras de depressão, transtorno bipolar, síndrome de pânico e transtorno obsessivo- 

-compulsivo, além de, muitas vezes, terem outras doenças “clínicas”. Costumavam tomar 

medicações crônicas, especialmente psicotrópicas.  

A recorrência de queixas ligadas à vida que levavam me fez pensar nas possíveis 

relações entre o mundo militar – que na dissertação chamei de “ethos militar”1 – e o 

sofrimento feminino. Na época, tive o privilégio (e o desafio) de fazer uma espécie de 

etnografia em situação clínica. 

Nesse período, procurei não só assegurar alguma escuta empática do sofrimento 

daquelas mulheres, mas também compreender as condições que as faziam sofrer e os 

possíveis modos de favorecer enfrentamentos, superações, reequilíbrios. Tratava-se, portanto, 

de buscar sentidos e possibilidades de um trabalho psicoterápico efetivo naquele contexto, o 

que me levou a criar e coordenar dois grupos psicoterápicos que duraram quase quatro anos.  

Investiguei os modos pelos quais o ethos militar se manifestava nas dinâmicas 

familiares, circunscrevendo determinados contextos de experiências vividas pelas mulheres 

que pudessem me ajudar a compreender sua condição. Cabe esclarecer que não estabeleci 

uma relação simplista ou ingênua – do tipo causal – entre o fato de uma mulher se casar com 

um militar e começar a ter determinados tipos de sofrimento. É certo que os dados colhidos 

revelaram que o ethos militar concorreu para aumentar a vulnerabilidade daquelas mulheres, 

mas não se pode dizer que ele tenha sido o único fator responsável e tampouco que não lhes 

tenha dado oportunidade para desenvolver posturas mais atentas e autônomas, capazes de 

fazer frente às dificuldades.  

Entrevistei oito mulheres de diferentes idades que participaram dos grupos semanais 

ao longo dos quatro anos. O trabalho de grupo se revelou riquíssimo em termos das 

transformações operadas nas/pelas participantes. Como resultado desse convívio, pude 

perceber que, além do alívio dos sintomas inicias e da redução do uso de medicações, aquelas 

mulheres construíram, aos poucos, laços de pertencimento que se sofisticavam à medida que 

cada uma delas alargava seu repertório de experiências, reflexões e interações sociais. Elas 

foram se encorajando mutuamente, de maneira que o coletivo semeou (transform)ações em 

outras esferas da vida de cada uma: afetiva, sexual, familiar, profissional, comunitária etc. 

Meu papel, muitas vezes, foi o de gerir a distribuição e a problematização da palavra, em 

                                                           

1 Conceito do antropólogo estadunidense Clifford Geertz (1973). 
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termos das necessidades e possibilidades do grupo, no interior de uma história coletiva 

partilhada e construída que supunha respeito a um determinado enquadre, fortalecedor da 

integração grupal. 

A experiência de grupo apoiou algumas dessas mulheres a pôr em curso 

transformações importantes na própria vida, sobretudo no que tangia a uma postura menos 

passiva, constrangida e vitimada diante dos acontecimentos, em direção a uma fala e a uma 

ação afinadas com cuidados e projetos pessoais, em geral esquecidos pela assunção dos papéis 

de esposa, mãe e dona de casa. Destoando da cultura patriarcal que também permeia o ethos 

militar, levantei a hipótese de que, no grupo, ter-se-ia criado a oportunidade de uma 

experiência emancipatória – no caso, de tendência feminista –, sustentada por uma incursão 

específica da mulher no universo extradoméstico. Testemunhei a partilha de experiências que 

suscitaram engajamentos (micro)políticos.2 

 

1.4 Aprendizagens e tropeços como doutoranda: reconhecimento a posteriori 

Ao ingressar no doutorado, mudei-me para São Paulo, deixando para trás uma vida 

repleta de trabalho e laços sociais construídos ao longo de quase uma década em Salvador: 

minhas responsabilidades passaram a se restringir ao novo projeto.  

Nos dois primeiros anos de doutorado, mudei o tema e o método de pesquisa pelo 

menos duas vezes, após duas difíceis imersões em campo. 

Certa feita, em meio a uma enxurrada de questionamentos e relatos dos incômodos 

vividos em campo, minha orientadora, inspirada por uma questão crucial às pesquisas 

antropológicas, interrompeu-me e perguntou, em tom de brincadeira: “Mas afinal, Thaís, 

quem são os seus ‘nativos’?”  

Essa resposta custou a se delinear. Dois anos se passaram até que eu decidi retomar a 

ideia inicial da pesquisa e colocá-la em curso, autorizando-me a empreender um método que 

contaria mais com um trabalho “de gabinete” do que com uma etnografia de imersão 

                                                           

2 Por exemplo, quando uma participante orientou minuciosamente as demais sobre como uma dona de casa podia 
conseguir junto ao INSS uma aposentadoria como trabalhadora autônoma, ou quando outra sugeriu que a 
companheira recorresse ao comandante do quartel do marido para expor publicamente seu comportamento 
inadequado dentro de casa; houve uma que detalhou os procedimentos para que algumas reivindicassem, junto 
ao Setor de Assistência Social, parte do salário do cônjuge, caso ele impedisse o acesso da mulher ao dinheiro, 
em geral gasto com “bebida e farra”. 
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prolongada em campo. Provavelmente – embora de modo não consciente –, eu atribuía maior 

legitimidade e valor ao método de estadia prolongada em campo como possibilidade de 

desenvolver uma pesquisa realmente séria e relevante. Ora, assim havia sido no mestrado e 

em quase tudo o que o sucedeu em termos de aprendizados profissionais: as questões foram se 

impondo nas e a partir das relações cotidianas no mundo do trabalho. O que não considerei, à 

época, foi o fato de que relações que suscitassem reflexão também podiam emergir de leituras 

e interlocuções pontuais, prescindindo de uma nova estadia em campo.  

Mas, no afã de ir a campo e preencher o vazio de não estar mais trabalhando depois de 

quase uma década de atividade profissional ininterrupta e de reflexões advindas do trabalho 

(em pequenas e grandes instituições, públicas e privadas), não tomei um cuidado elementar, 

sintetizado numa canção popular de Mestre Ambrósio: “Não fique de boca aberta, Zé, em 

cidade que for chegando! [...] Terra alheia, pisa no chão devagar! [...]” 

Assim, acabei vivendo duas experiências difíceis, cada qual à sua maneira, no período 

em que frequentei por alguns meses (em 2009 e 2010) espaços de grupo já instituídos, nos 

quais eu, como recém-chegada e sem ser convidada, por mais experiência que tivesse na área, 

deveria ter me mantido mais como observadora do que como participante (pelo menos por um 

tempo maior do que o que consegui). 

A primeira dessas experiências ocorreu logo que cheguei a São Paulo, em 2009, e 

durou cerca de quatro meses: foi num grupo de supervisão semanal oferecido a quintanistas 

da graduação do Instituto de Psicologia da USP. Partilhavam-se experiências e compreensões 

dos atendimentos realizados no plantão psicológico individual e nos encontros de 

acompanhamento psicológico que o sucediam, conduzidos por estudantes e supervisionados 

por uma das profissionais técnicas do Serviço de Aconselhamento Psicológico do IPUSP, 

criado há mais de 40 anos. Àquela altura, a resposta à pergunta sobre quem seriam meus 

“nativos” parecia ser: os estudantes. E/ou os supervisores. Mas, no decorrer da investigação, 

fui me envolvendo com questões ligadas aos modos de funcionamento grupal e à condução 

dos casos discutidos, de modo que, além de me desviar do foco inicial da pesquisa, perdi-me 

também do meu papel ali, que deveria ser o de observar e registrar, ao invés de problematizar 

questões in loco e opinar. Assim, no fim do semestre, percebi que sentia um desconforto (e 

possivelmente também a supervisora) e decidi mudar novamente o projeto, redirecionando 

minha imersão para outro campo: fui em busca de outros nativos. 
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Na segunda experiência, tentei aproveitar algo do meu repertório acadêmico e 

biográfico. Por indicação, soube de um equipamento de assistência à mulher coordenado por 

uma organização não governamental (ONG) conveniada3 à prefeitura de São Paulo e que 

pretendia fomentar a denúncia de diferentes formas de violência e discriminação contra a 

mulher, oferecendo orientação e atendimento multiprofissional, além de promover a 

autonomia na perspectiva de gênero. Em 2010, por aproximadamente três meses, me foi 

permitido frequentar um abrigo que acolhia mulheres vítimas de violência e que precisavam 

estar escondidas porque tinham denunciado seu agressor e corriam risco de vida. 

Também nesse caso percebi que minha forma de habitar o espaço (fazendo perguntas 

sobre o porquê das coisas) passou a incomodar a coordenação. Cheguei a ser “convidada a me 

retirar” de cena sem nenhuma explicação e nem sequer a possibilidade de me despedir das 

funcionárias e mulheres abrigadas com quem convivi durante aquele tempo. Assim, perdeu-se 

a possibilidade de vir a fazer daquelas mulheres minhas “nativas”. 

Nesse período, o contato com reflexões de Machado (2010) sobre a pesquisa-ação, 

sobretudo no que tange à entrada e permanência em campo de pesquisa, me valeram muito, 

pois vinham de práticas micropolíticas de intervenção em diversas instituições, em especial 

escolares, mas que, independentemente da área, apontam a importância do trabalho de 

bastidor, sem o qual não é possível estabelecer alianças. E, sem alianças, como empreender 

ações de sensibilização junto aos atores sociais rumo à ampliação das formas de perceber, 

pensar e agir sobre o que se faz? E ainda, se consideramos que instituições e grupos são 

atravessados por um campo de forças e relações de poder ora mais, ora menos enrijecidos, 

como abrir brechas capazes de combater a (re)produção de sofrimento e exclusão e suscitar 

potencialidades em pessoas e grupos? 

Embora não caiba aqui comentar as especificidades de cada experiência, o fato é que 

aprendi bastante nesse percurso. O aprendizado foi sofrido, mas revelador, principalmente 

sobre mim. Descobri minha imensa dificuldade de me calar diante do que eticamente me 

incomoda. É quase desnecessário dizer que, para tomar a palavra, é preciso amadurecer 

percepções, encontrar o momento oportuno para partilhá-las, construir vínculos de confiança, 

                                                           

3 A questão dos convênios entre serviços públicos e privados é muito relevante e complexa, mas foge ao escopo 
deste trabalho. Cabe lembrar que, em São Paulo, na gestão Gilberto Kassab, uma série de serviços sociais 
básicos sofre a influência de uma lógica que visa a produzir estatísticas favoráveis, e não a qualidade de 
atendimento. São comuns práticas que naturalizam desigualdades sociais, ignoram ou terceirizam 
responsabilidades que deveriam ser assumidas pelo poder público. 
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espantar fantasias persecutórias e reações raivosas irrefletidas, suscitar no outro interesse pelo 

que se tem a dizer etc. Mas isso se constrói ao longo do tempo, quando se constrói. E eu não 

tinha esse tempo. Nem essa prioridade. 

Pude perceber, depois, que estava fazendo confusão entre minha necessidade de 

engajamento profissional e a pesquisa, tornando o campo de investigação um espaço de 

trabalho, a serviço de necessidades e anseios que ultrapassavam meu lugar de pesquisadora. 

Também por isso essas experiências se encerraram de maneira difícil, levando-me a 

descaminhos. 

Só dois anos depois de entrar no doutorado tomei um caminho fluente: foi quando 

decidi retomar a escolha da temática delineada na versão inicial do projeto que, por várias 

razões, foi ficando esquecida – talvez algo relacionado ao que Paul Ricoeur (2007) chama de 

“esquecimento de reserva”, pois que se preserva. Penso que tampouco foi irrelevante o fato de 

essa “reviravolta” ter se completado depois da retomada da atividade clínica e docente,4 em 

2011. Antes disso, mesmo frequentando as aulas de pós-graduação e os grupos de orientação, 

sentia-me isolada do mundo do trabalho, o que ora punha em xeque minha segurança e 

competência profissional, ora me levava a ocupar um espaço maior do que me cabia nos 

lugares onde tentei pesquisar. 

Curiosamente, ainda que a questão do doutorado pareça distante da que desenvolvi no 

mestrado, acabei percebendo que ela se estrutura sobre uma mesma lógica: se no mestrado me 

debrucei sobre as múltiplas interfaces entre adoecimento, formas de superação, gênero e ethos 

militar, por meio da experiência de mulheres em grupo, no doutorado minha proposta se volta 

para esse mesmo tipo de inter-relação (contexto socioantropológico, adoecimento, modos de 

os sujeitos enfrentarem-no), mas não mais em regime de imersão etnográfica: o campo, agora, 

é mais complexo e abstrato. E inclui também a mim, e não só como pesquisadora. 

Assim, lograr algum êxito no doutorado significará não só vencer uma etapa 

acadêmica importante, mas ainda a possibilidade autobiográfica de criar uma espécie de 

                                                           

4 Em 16 de julho de 2010, o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e a Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) publicaram uma Portaria pela qual os pós-
graduandos bolsistas passavam a estar autorizados a desenvolver atividades remuneradas “relacionadas à área” e 
“de interesse para formação”. Assim, em 2011, aceitei uma paciente e, concomitantemente, fui admitida numa 
faculdade particular de São Paulo, onde passei a atuar como professora e supervisora de Psicologia Social e 
outras disciplinas. 
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tapeçaria conceitual composta por questões que vêm me afetando como ser singular, como 

psicóloga, como formadora de futuros psicólogos e como ser humano. 

Os fios que tecem essa tapeçaria são discussões entremeadas à teia discursiva de certos 

psicanalistas, filósofos e outros pensadores da condição humana no mundo atual. Nesta 

tessitura, devo proceder analiticamente, em busca de tendências convergentes, contrastes, 

dinâmicas de organização de sentido e saídas capazes de apontar outras paisagens, que 

possam incitar o combate à inércia pela iniciativa, ao naturalizado pela problematização 

criativa, ao uníssono pela polifonia. 

Como pesquisadora, proponho-me a tentar compreender esses respeitados “nativos” e 

colocá-los em diálogo, apostando que desse processo resultará um aporte teórico relevante 

para a formação em psicologia no mundo contemporâneo.  

 

2 Considerações teóricas e metodológicas 

Esta tese fundamenta-se em contribuições teórico-metodológicas da psicologia social, 

da fenomenologia, da psicanálise, da filosofia, da sociologia e da antropologia. Decerto essa 

circunvisão que supõe complementariedade inclui o desafio de fazê-las dialogarem, exercendo 

o (re)conhecimento e o esfumaçamento das supostas fronteiras a partir de determinados 

recortes. Seguem-se, pois, algumas ideias de autores cuja contribuição me pareceu 

fundamental à construção do objeto de estudo.  

 

2.1 A questão de base: o adoecimento ético e as possíveis intervenções 

O sofrimento e o adoecimento humano têm aparecido nos dias de hoje por meio de 

uma gama de expressões e demandas que chegam – ou não – ao campo profissional da 

psicologia clínica e da psicanálise. São ansiedades, medos, crises de pânico, aflições ligadas à 

dependência (química, de consumo, videogame etc.), perturbações ligadas à imagem corporal, 

apatia, tédio e sentimento de solidão, entre outros.  

Considerando a expressão “dias de hoje” um momento histórico específico do 

capitalismo, parto de uma visão de base marxista que desvela, na ordem social vigente, a 
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presença de diversos tipos de violência contra a dignidade humana: aumento do contraste 

entre a riqueza concentrada e a pobreza disseminada, aumento da vulnerabilidade social, 

precarização das condições de trabalho, perda de direitos conquistados, criminalização de 

movimentos sociais, privatização crescente de bens e direitos públicos etc. Também parto de 

uma visão de ser humano que, mesmo submisso, alienado ou resignado, ainda tem potencial 

criativo para fazer enfrentamentos, agir e inventar outras possibilidades de viver. Nesse 

sentido, cabe retomar um dos traços que Hannah Arendt atribui à ação política em seu poder 

de iniciar o novo.  

Sem a ação, sem a capacidade de iniciar algo novo e assim articular o novo 
começo que entra no mundo com o nascimento de cada ser humano, a vida 
do homem, despendida entre o nascimento e a morte, estaria de fato 
irremediavelmente condenada. A própria duração da vida, seguindo em 
direção à morte, conduziria inevitavelmente toda coisa humana à ruína e à 
destruição. A ação, com todas as suas incertezas, é como um lembrete 
sempre presente de que os homens, embora tenham de morrer, não nasceram 
para morrer, mas para iniciar algo novo (Arendt, 2000, p. 36). 

No que concerne à visão da produção de subjetividades imbricadas às relações de 

poder e saber que atravessam diferentes épocas e esferas da vida social, as contribuições de 

Foucault são fundamentais. Também na psicanálise e na psicologia social se vem refletindo 

sobre problemáticas subjetivas que se produzem nos modos de viver cotidianos em diferentes 

contextos e períodos. No caso das transformações que se operaram nas sociedades ocidentais 

a partir da Modernidade, vêm sendo discutidos temas como a temporalidade acelerada, o 

rápido crescimento da produção e do consumo irrestrito, a banalização do mal, a 

patologização do sofrimento, o isolamento individual em meio à perda de vínculos de 

pertença coletiva e a produção social da pressa e da descartabilidade, entre outros. 

Nas últimas décadas, diversas produções acadêmicas nas áreas da psicologia, 

psicanálise, ciências sociais e da saúde vêm se dedicando a refletir sobre os aspectos 

envolvidos no processo saúde/doença, e essa discussão se desdobra na problematização do 

que é realmente doença e do que são os modos de viver cotidianos, ou um (in)evitável “mal- 

-estar da civilização”. No campo da psicanálise, foi particularmente significativo o contato 

com três autores contemporâneos: Gilberto Safra, Pierre Benghozi e Maria Rita Kehl. 

Safra (2004; 2006) é inspirador como psicanalista e teórico da clínica, atento ao 

entrecruzamento de dimensões ontológicas, psíquicas, históricas e éticas na produção do 

adoecimento humano e seus enfrentamentos. Preocupa-se há alguns anos com a construção de 
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novas possibilidades clínicas frente ao que reconhece como modos de adoecimento 

contemporâneo. Sustenta que a clínica psicanalítica precisa se transformar para melhor 

compreender as formas de adoecimento na/da contemporaneidade e nelas intervir. Segundo 

ele, para além das dinâmicas psíquicas individuais tradicionalmente consideradas pela 

psicologia e pela psicanálise, as práticas clínicas deveriam considerar um arranjo complexo de 

dimensões biológicas, históricas, psicossociais, antropológicas, existenciais, éticas e estéticas 

que também participam dos processos de subjetivação e adoecimento humano. 

Safra reflete sobre o fenômeno do adoecimento humano por meio de três grandes 

eixos que, articulados, desenham uma problemática inescapável à psicologia nos tempos 

atuais. 

O primeiro eixo é uma reflexão de caráter ontológico, abordando necessidades, 

desafios e dificuldades vividas nos processos de maturação subjetiva e adoecimento ao longo 

da vida. Reflete sobre vivências originárias que fundam e perpassam toda a existência. Entre 

os aspectos fundamentais atrelados à condição humana, o autor destaca: a possibilidade de 

lucidez acerca da nossa precariedade; as angústias ligadas ao sentimento de finitude; a 

corporeidade como campo de presentificação biográfica; a busca originária de comunicação 

afetiva com o outro; a procura de sentido(s) para as experiências vividas; o anseio por laços 

afetivos e sociais significativos e a busca de sentido(s) para a própria existência.  

Para Safra, não há como compreender o adoecimento sem compreender a condição 

humana. Por isso, ele se dedica à reflexão sobre o que é fundamental para que o ser humano 

venha a se desenvolver e ter saúde nas diferentes etapas de sua vida. Em sua concepção, a 

saúde está relacionada à possibilidade de um equilíbrio de dimensões existenciais que se 

traduzem em termos de tarefas ao longo da vida, como a aquisição da experiência de si 

mesmo como uma unidade integrada, com pessoalidade, com vínculos afetivos e sociais 

significativos, com uma inserção na vida sociocomunitária, e, na maturidade, com a 

possibilidade de dar algum sentido(s) ao que se viveu até ali. 

O que se evidencia nessa teoria é que a intersubjetividade seria matriz dos processos 

subjetivos e de maturação: sem experiências intersubjetivas “suficientemente boas” 

(Winnicott, 1998), o ser humano adoece ou não consegue se recuperar de um adoecimento. 

Mas, assim como a não compreensão da complexidade da condição humana, a não 

compreensão do mundo em que o homem vive também compromete a noção de adoecimento.  
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Aí se insere o segundo eixo de análise, de caráter histórico e socioantropológico. 

Como as experiências humanas estão sempre ligadas a um lugar e a uma época, para pensar 

nas aflições atuais, há que perguntar o que elas presentificam em termos de traços que 

predominam no mundo, traços esses que, de diversos modos, denunciam a globalização de um 

“imperialismo” nos discursos, nas produções culturais, nas práticas sociais, nos valores 

hegemônicos e nos modos de viver e adoecer.  

Ora, além de acentuar imensos contrastes socioeconômicos em meio a um notável 

desenvolvimento de aparatos técnicos, o momento histórico atual tem características e modos 

de funcionamento bastante complexos. Não é à toa que inúmeros intelectuais, das ciências e 

da filosofia, assim como artistas e escritores, vêm se debruçando sobre o tema da 

contemporaneidade. Por sua complexidade, ela pede interdisciplinaridade. Discorreremos 

mais adiante sobre algumas características do mundo contemporâneo que nos parecem 

fundamentais em termos da proposição deste estudo.  

Por ora, o importante é salientar que dessa reflexão emerge o terceiro eixo de análise, 

que, por sua vez, se articula com os demais: trata-se do eixo ético. Safra especifica um tipo de 

adoecimento próprio do mundo contemporâneo que, para ele, corresponderia a uma “fratura 

ética”, pois o mundo atual tem colocado em questão não só a aquisição de uma experiência de 

pessoalidade (singularidade), como o próprio senso de dignidade dos sujeitos. De acordo com 

o autor, esse fenômeno pode ser visto no registro psíquico (em ansiedades, representações, 

crenças e intenções relatadas por pacientes), mas sobretudo no registro ético (experiências de 

agonia profunda, compulsões variadas, somatizações, sentimentos de humilhação e 

indignidade ligados ao fato de o ser humano ser recorrentemente tratado como coisa 

descartável do/no mundo social). Safra afirma ainda que, diante de uma aflição de ordem 

ética, não cabe interpretação, mas presença. O fato de o psicoterapeuta testemunhar essa 

vivência pode vir a favorecer ao paciente o resgate de uma experiência de dignidade perdida. 

A clínica contemporânea demanda posições e manejos do analista, referidos 
ao ethos humano. Ao mesmo tempo em que conduzimos um processo 
psicanalítico ou psicoterápico, somos informados do mal-estar de nosso 
tempo e das condições fundamentais para o emergir do sentido de si (Safra, 
2004, p. 28). 

Em A pó-ética na clínica contemporânea, Safra (2004) discute ética lembrando que, 

etimologicamente, a palavra tem dois sentidos: o de práxis ou costume, ligada portanto aos 

princípios que orientam as ações das pessoas, e o de morada ou pátria, sentido a que ele se 
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refere para teorizar sobre a clínica contemporânea. Mais adiante, relaciona a vivência da ética 

como condição para uma experiência de qualidade estética. 

Decorre que a fragmentação do ethos-morada leva a um tipo de sofrimento 
que, apesar de alcançar o registro psíquico, não tem sua origem no psíquico. 
São os sofrimentos que acontecem em registro ontológico! [...] O encontro 
do cuidado ético que permite o surgir de si mesmo é reconhecido como uma 
experiência de qualidade estética: é uma experiência de encanto, de júbilo, 
de sagrado. A ética desvela-se como beleza, como verdade, como dignidade, 
como presença de si e do outro (Safra, 2004, p. 27). 

Apoiado em Winnicott, Safra também aponta o poder da criatividade como condição 

de saúde psíquica e motor existencial. Contudo, a criatividade tende a ser atrofiada pelo 

excesso de mesmice e pela banalização das experiências, inclusive da violência. Será que ela 

pode ser (re)ativada? Safra aponta caminhos e, com eles, a certeza de que, para percorrê-los, é 

preciso saber e suportar o tempo das coisas, além de ter um sentimento do mundo que 

nenhuma técnica fornece.  

A criatividade originária jamais se perde, o que ocorre é que às vezes ela se 
encontra em um registro que nos é surpreendente. Podemos levar anos para 
localizar a maneira como a criatividade originária de alguém está 
posicionada. Essa possibilidade depende não só de podermos observar o 
paciente, mas sim de estarmos com ele em comunidade de destino,5 para que 
possamos compreender [comprehensor – chegar] sua maneira de colocar-se 
e de significar sua existência. [...] Na situação clínica, estamos em 
comunidade de destino com alguém quando nos posicionamos 
solidariamente com nosso paciente frente às grandes questões existenciais 
peculiares ao destino humano: a instabilidade, a necessidade do outro, a 
ignorância frente ao futuro, o sofrimento decorrente do viver, a 
incompletude da condição humana, a solidão essencial, a mortalidade, entre 
outras. Comunidade é nossa condição originária. Só nascemos em 
comunidade, somos em comunidade e morremos em comunidade (Safra, 
2004, p. 73). 

Em sentido convergente, encontramos o pensamento e a clínica de Pierre Benhgozi 

(2008), apoiados sobre um tripé: a antropologia, uma psicanalítica grupal e sistêmica e uma 

epistemologia de complexidade. Ao buscar compreender os contextos de emergência do 

sofrimento, o autor aponta caminhos para a construção de uma clínica que ele denomina 

“clínica dos laços sociais”, através da qual gere terapeuticamente a transmissão de 

experiências tão drásticas quanto inomináveis (como a humilhação e a vergonha, por 

exemplo), que tendem a ser transmitidas pelo “negativo”, ou seja, de modo silencioso, pouco 

                                                           

5 Cabe lembrar que o conceito de “comunidade de destino”, cunhado por Jacques Loew, foi retomado e discutido 
com profundidade no campo da psicologia social por Ecléa Bosi (1979, p. 2). 
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ou nada elaborado, por vezes drástico, tanto para os que são vítimas diretas como para outros 

com os quais constituem vínculos.6 

Para Benhghozi (2008), essas experiências traumáticas relacionam-se a situações de 

ataque à dignidade humana, resultando em rompimentos na “malha” que perfaz o tecido 

social (chamada pelo autor de “continente genealógico”). Dependendo do tamanho dessa 

ruptura, pode se produzir uma espécie de assassinato da capacidade simbólica e criativa do ser 

humano, com prejuízos que atingem não só as vítimas diretas, mas também sua família, sua 

comunidade e até mesmo os descendentes que ainda não nasceram. 

Ora, a ideia de que o sofrimento de um está constitutivamente enlaçado ao sofrimento 

de outros está nos fundamentos do pensamento de Pierre Benghozi, que, por sua vez, 

converge para o que Safra chama de “adoecimento ético”.  

Cabe lembrar ainda que, no campo da psicologia social, Gonçalves Filho (2007, p. 27) 

traz uma grande contribuição, ao tratar a humilhação social como “sofrimento político”. 

Sofrimentos políticos não são enfrentados apenas politicamente, uma vez 
que são políticos. Mas enfrentá-los politicamente inclui enfrentá-los 
psicologicamente. A cura da humilhação social pede remédio por dois lados. 
Exige participação no governo, do trabalho e da cidade. E exige um trabalho 
interior, uma espécie de digestão, um trabalho que não é apenas pensar e não 
é solitário: é pensar sentido em companhia de alguém que aceite pensarmos 
juntos. 

 Tal como entendo, as ideias desses autores respaldam uma metodologia de 

intervenção psicossocial baseada em experiências intersubjetivas e/ou coletivas 

potencialmente capazes de reduzir ou mesmo reparar danos éticos e psíquicos de indivíduos e 

grupos, em geral expressos mais visivelmente por meio do sintoma ou do adoecimento de 

alguns. 

Ora, esse modo de pensar assemelha-se muito ao que em São Paulo se convencionou 

chamar de “clínica ampliada”, desde a época da reforma psiquiátrica (anos 1980). Focavam-se 

menos o diagnóstico do paciente e as possíveis origens de seu transtorno do que as 

possibilidades de minimizar seu sofrimento e promover sua saúde como algo necessariamente 

atrelado ao exercício da cidadania. Por isso, reconhecemos que a clínica psicossocial supõe, 

                                                           

6 Ele fala de dois tipos de vínculo: de “filiação” (laços biológicos, verticais, que incluem ancestrais e 
descendentes) e de “afiliação” (laços sociais, comunitários, horizontais). Sua teoria é aprofundada no capítulo 
IV, em que se analisa sua entrevista. 
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em seu cerne, um posicionamento ético-político na medida em que o enfrentamento dos 

problemas (passados e/ou atuais) depende da garantia da interação cooperativa entre os 

diferentes e do diálogo.  

Como terceira referência teórica nesta temática, destaco as contribuições de Maria Rita 

Kehl, sobretudo em 18 Crônicas e mais algumas (2012) e O tempo e o cão: a atualidade das 

depressões (2009). Nessa obra, a autora dedica-se a compreender como as condições sociais 

da depressão – relacionadas ao aumento da velocidade na regulação social do tempo, à perda 

do valor da experiência, à predominância dos imperativos de gozo sobre as interdições 

tradicionais e à fragilidade das referências identificatórias, entre outros fatores – participam da 

constituição dos sujeitos desde o início da vida psíquica, para produzir não só neuróticos que 

se deprimem, mas também sujeitos propensos a se constituir numa estrutura depressiva (p. 

274). Ao lado de outros autores como Pierre Fédidá (que concebe o cerne da depressão 

atrelado a uma questão do sujeito com o tempo), a aposta da psicanalista é justamente ouvir e 

aprender com os depressivos. 

Ela acrescenta que o mundo contemporâneo tratou de demonizar a depressão, fazendo 

crer que os mais diversos estados ligados à dor de viver seriam fruto de algum tipo de déficit. 

Desse modo, as depressões foram circunscritas em discursos e dispositivos psiquiátricos que, 

além de aumentar sensivelmente o lucro da indústria farmacêutica nas últimas décadas, 

produzem nas pessoas um “bem-estar” que “alivia” as tensões cotidianas, ao mesmo tempo 

em que as alienam da consciência crítica em meio à ordem imposta. 

Ao patologizar a tristeza, perde-se um importante saber sobre a dor de viver. 
Aos que sofreram o abalo de uma morte importante, de uma doença, de um 
acidente grave, a medicalização da tristeza ou do luto rouba ao sujeito o 
tempo necessário para superar o abalo e construir novas referências, e até 
mesmo outras normas de vida, mais compatíveis com a perda ou com a 
eventual incapacitação (Kehl, 2009, p. 31). 

Entre os discursos hegemônicos, há pouca ou nenhuma referência valorativa a esses 

estados, assim como aos possíveis saberes a que eles podem conduzir, quando oferecidas as 

devidas condições que permitam à pessoa elaborar sentidos para o abatimento.  

No material analisado – entrevistas com clínicos e textos teóricos –, possivelmente 

haja outros fenômenos clínicos que não só (os referidos como) depressões. De todo modo, a 

maneira como Kehl descreve a depressão no mundo de hoje é particularmente fecunda: ela 

articula dimensões psíquicas, sociais e éticas na produção de modos de viver e adoecer 
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próprios de uma temporalidade vivida em suspenso, a qual a psicanálise pode vir a ancorar, 

sem pressa, em direção a alguma representação mais esperançosa do devir. 

É preciso convidar o depressivo a ter coragem de apostar em alguma 
construção de sentido para contrapor ao vazio de sentido que o abate. Isso 
equivale a construir uma via que o represente como sujeito desejante. Só ele 
pode ser o autor de novas combinações de significantes capazes de dar um 
sentido positivo à castração, como motor do desejo [...] o sofrimento dos 
depressivos funciona como sinal de alarme contra aquilo que faz água na 
grande nau da sociedade maníaca em que vivemos (Kehl, 2009, p. 19/31). 

Cuidadosamente, Kehl faz uma abordagem psicanalítica que põe em diálogo 

dimensões individuais e sociais, não sem as devidas mediações. Afirma, por exemplo, que, 

para a psicanálise, as formações do inconsciente são sempre singulares, mas que a experiência 

clínica pode, sim, contribuir, a exemplo de Freud, para esclarecer o sofrimento que se 

expressa pela vida social. Assim, ela vê a depressão como sintoma social porque desfaz, lenta 

e silenciosamente, a teia de sentidos e crenças que sustenta e ordena a vida social desta 

primeira década do século XXI. 

Na companhia (e perplexidade) de outros filósofos como Benjamin e Gagnebin, Kehl 

analisa os traumas que destroem a rede de representações da vida psíquica e também da vida 

em sociedade, referindo-se aos efeitos sintomáticos da repetição e do “esquecimento”. Esse 

fenômeno se dá a ver não apenas nas formações sintomáticas individuais, mas também em 

âmbito coletivo. Como exemplo emblemático, menciona o bloqueio ao processo de luto que 

as sociedades europeias deveriam ter vivido na década de 1960, em função dos traumas da 

guerra e do genocídio. No entanto, como mostra a autora, elas responderam com uma espécie 

de recalcamento do passado e negação da culpa. 

Lembrar episódios e períodos dolorosos pode ser insuportável. Ao discutir memória e 

história, Kehl recorre a Benjamin (1962), que pensara sobre esse fenômeno pelo vértice da 

impossibilidade narrativa por parte de pessoas que viveram situações traumáticas. Benjamin 

toma como exemplo os combatentes que sobreviveram aos horrores da Primeira Grande 

Guerra: eles perderam parceiros, líderes e tropas inteiras, e isso independeu de seu preparo 

estratégico militar. Como vítimas e testemunhas do uso de novas tecnologias de guerra, 

defrontaram-se com a radicalidade do “progresso”: a capacidade humana de devastação em 

massa. 
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Kehl problematiza a adesão irrefletida do homem moderno ao que parece novo. Refere 

que, nas primeiras décadas do século XX, e suponho que a publicidade tenha tido um papel 

importante aí, cresce a pressão para que os sujeitos estejam disponíveis para acolher o novo, 

fosse ele qual fosse. Contudo, essa disponibilidade das pessoas diante das inovações técnicas, 

bem como das mudanças que elas impuseram à vida cotidiana, prescindiu – e ainda prescinde 

–, do juízo crítico correspondente: “Quando uma sociedade não consegue elaborar os efeitos 

de um trauma e opta por tentar apagar a memória do evento traumático, esse simulacro de 

recalque coletivo tende a produzir repetições sinistras” (Kehl, 2009, p. 27). 

Isso leva a pensar que só pela elaboração (rememoração, narração) do acontecimento 

vivido e na companhia de outro(s) é que o sujeito (ou a coletividade) pode se reposicionar em 

relação a seu percurso biográfico (e histórico). Seres apartados de um passado partilhado 

coletivamente, por doloroso que tenha sido, tendem a enfraquecer a reflexão, a amortecer a 

sensibilidade, a carecer de imaginação e a enrijecer o pensamento, para não sucumbir à 

pressão social do momento. E assim se banalizam – e se perpetuam, mesmo que disfarçadas 

de superação – violências as mais diversas.7 

Ao defender a importância da experiência de narrar, Safra (2006) afirma que, hoje, 

muitos analisandos chegam à clínica com uma agonia sem contornos nem referências: como 

se já não tivessem a capacidade de narrar. Nesses casos, ele contrapõe a narrativa à 

interpretação, indicando que ela pode ser uma boa intervenção clínica, uma vez que, ao se 

apresentar como narrador de uma experiência própria, o analista dá à pessoa a possibilidade 

de se apossar das próprias experiências como um saber sobre a condição humana; saber que, 

pelas experiências narradas, atravessa gerações.8 

Em termos estéticos, o autor afirma ainda que a narrativa contempla as etapas da 

existência humana: a origem, o caminho e o fim. Muitas vezes, na clínica, a possibilidade de 

iniciar uma narrativa pessoal é justamente pelo contato com a própria dor. Sem um trabalho 

de memória e partilha, ainda que depois de muito tempo da ocorrência de uma dor ou de um 

trauma (ou período traumático), há perdas significativas – para os sujeitos vitimados, para 

seus pares e seus descendentes, enfim, para a humanidade.  

                                                           

7 Hannah Arendt discute esse tema em “Eichmann em Jerusalém: informe sobre a banalidade do mal” (1963). 
8 Na clínica de grupos, a partilha de narrativas é prática corrente. 
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Quando não é elaborada, a crueldade de um ato pode também ficar confundida com o 

autor. Assim, perde-se a capacidade de ver o ser humano em sua complexidade: com facetas 

obscuras, agressivas, alienadas, eventualmente sádicas, mas também com potencial para 

refletir, compreender, redimir-se, perdoar. Não se trata de advogar a anistia de nazistas e 

torturadores – ao contrário, em assuntos de tortura e crime, posiciono-me junto àqueles que 

lutam pela apuração da verdade e pela condenação justa dos criminosos –, mas de lembrar 

que, em certa medida, eles também são uma produção da sociedade de que fazemos parte. 

A pequenez que facilmente reconhecemos em torturadores e em atos praticados em 

regimes totalitários remete à própria pequenez humana, já que a violência poderia ser 

perpetrada e cultivada por muitas outras pessoas que porventura ocupassem o mesmo lugar. 

Essa discussão será retomada e aprofundada no capítulo IV. Por ora, o que me parece 

fundamental no modo de Benghozi conceber a clínica de grupos é a ideia de que o sofrimento 

de um está constitutivamente enlaçado ao sofrimento do(s) outro(s) e de que, quando isso se 

perde, estamos provavelmente diante do fenômeno que Simone Weil (1996) nomeou 

“desenraizamento”, considerando-o a mais perigosa doença que atinge não apenas o 

indivíduo, mas a cultura. 

Para a filósofa, o desenraizamento pode se dar de muitas formas, que têm em comum a 

experiência de submissão-domínio. Dentre as modalidades de desenraizamento, há desde as 

mais explícitas (como conquista de território, expulsão/escravização de povos nativos, 

captura, tortura e assassinato) até as menos visíveis, amortecidas pela ideologia dominante e 

marcadas por algum traço de alienação (trabalho mecânico, desemprego etc.). O trauma, aí, 

vai corroendo o sujeito e seu grupo de pertença silenciosamente, diluindo-se no cotidiano. 

Segundo Bosi (2004), quando duas culturas se defrontam, isso raramente ocorre como 

uma experiência de revelação, ou seja, como um encontro de duas formas diferentes de 

existir. Mais comum é que haja uma experiência de dominação, na qual há um predador e 

uma presa. Assim, as formas de luta e resistência de um povo não servem apenas para 

preservar um patrimônio cultural do passado, mas são precisamente parte preciosa desse 

patrimônio. 

No campo da psicanálise, também Safra (2004; 2006) discute o fenômeno do 

desenraizamento como produtor de adoecimento no mundo contemporâneo. Para ele, 

predominam três modalidades: desenraizamento étnico (perda de referências ancestrais), ético 
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(perda do senso de solidariedade e responsabilidade mútua no âmbito das relações humanas) e 

estético (perdas vividas no eixo do tempo e do espaço).9 Na clínica contemporânea, eles se 

dão a ver por meio de sofrimentos ligados a modos peculiares de solidão, pelo sentimento de 

não pertencimento, por um mal-estar incessante, pelo pânico e pelo anseio de encontro com o 

Outro – grafado com maiúscula por representar a comunidade, a cultura, a história e o elo que 

singulariza, por meio de uma existência única, aspectos concernentes à condição humana. 

Da virada do século XX para o XXI, sucessivas e vertiginosas inovações técnicas e 

tecnológicas vêm levando as sociedades a mudanças tão rápidas quanto generalizadas: 

mudaram as formas de lidarmos com o tempo e com o espaço; mudaram as relações entre os 

sujeitos e as deles com o prazer, a culpa, o medo, a morte, o gozo, os símbolos de autoridade 

etc.; mudaram os modos de habitar a esfera pública e privada, assim como os valores e as 

práticas sociais cotidianas, cada vez mais receptivas a inovações que supostamente geram 

praticidade, comodidade, produtividade e eficiência. Ao mesmo tempo, foram se produzindo 

desenraizamentos diversos.  

Segundo Kehl (2009), que retoma Bergson (1959) e Benjamin (1962), estamos cada 

vez mais imersos em “vivências”, experiências não comunicáveis marcadas por uma 

temporalidade encolhida e pelo uso repetitivo de funções primárias da consciência. A 

“vivência” (Erlebnis) se distingue do que Benjamin chama de “experiência” (Erfahrung), na 

medida em que, nesta, a temporalidade acolhe a duração, estimula o uso de funções subjetivas 

sofisticadas (memória, devaneio, imaginação, criação) e permite que ela seja comunicável. 

Kehl sustenta que sintomas psíquicos e sofrimentos atuais – em especial as depressões – 

denunciam esse empobrecimento psíquico relacionado aos modos de vida atuais. 

Note-se que, ao mencionar a discussão sobre o trauma (seja em âmbito intersubjetivo 

ou coletivo) e os modos de lidar com ele na vida cotidiana10, defendo também a necessidade 

de a psicologia se debruçar não apenas sobre as formas individuais e visíveis de 

desenraizamento e adoecimento no mundo contemporâneo – as sociais e ocultas são 

igualmente deletérias. 

                                                           

9 Vivências aceleradas, fugazes, encolhidas, pouco acolhedoras das necessidades humanas e, muitas vezes, 
impeditivas da experiência de duração, partilha e elaboração de sentidos para o que se vive. 
10 Em Elementos para uma clínica contemporânea, há uma interessante discussão acerca da compreensão do 
trauma não só como evento pontual, mas como evento cumulativo, crônico e recorrente, relacionado ao próprio 
mundo moderno. A tentativa de unir e compreender corpo e mente traz à tona os afetos, o pático, a essência 
paradoxal, ambígua, ambivalente e por vezes impensável do ser humano, que em nada combinam com o projeto 
moderno cartesiano (Figueiredo, 2008, p. 14). 
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3 Hipótese ou justificativa 

Aceitar a desgraça alheia padecendo-a. Aceitar algo 
não é mais que reconhecer que existe. Sofrer não é algo 

mais que pensar na desgraça. Pensar que a desgraça 
existe: nisso se enraízam a aceitação e o sofrimento. Em 

certo sentido, a realidade necessita de nossa adesão. 

Ivan Karamazov: a fuga para o irreal. Sem dúvida, não 
é esse um passo dado por amor. A criança que chora 

não deseja que se pense que ela não existe. Dar de 
comer ao faminto: o ato de lhe dar de comer não é mais 
que uma prova do reconhecimento de sua existência. A 
esse eu irredutível que constitui o fundo irredutível do 

meu sofrimento, fazê-lo universal. 

Simone Weil 

Nessa epígrafe, há um saber sobre a face precária e finita da existência. Um saber 

difícil de suportar, porque vertiginoso e ameaçador. Talvez um saber que requeira coragem e 

disposição de quem se aproxima com o corpo de outro corpo vivo e o reconhece.  

Freud abordou a impossibilidade de determinados reconhecimentos pela via dos 

mecanismos de defesa inconscientes e da psicopatologia; a sociologia marxista valeu-se de 

conceitos como “ideologia” e “alienação” para abordar os interesses de classe ligados à 

produção de tal impossibilidade. Kehl (2009) recorre a Benjamin e Bergson para discutir a 

restrita atividade consciente (voltada para estímulos imediatos) e os limites da memória, da 

imaginação e da narrativa quando os sujeitos são impactados por traumas que desfazem 

sentidos até então estabelecidos. Ricouer (2007) aborda também a questão, apresentando uma 

fenomenologia e uma pragmática da relação memória-esquecimento. Sugere, por exemplo, 

que há diferentes graus de esquecimento: do mais superficial, “ou esquecimento de reserva”, 

ao mais profundo, por “apagamento de rastros”; há ainda diferentes modos de esquecimento: 

na sua expressão mais passiva, há algum déficit no trabalho da memória; numa expressão 

antagônica, há o que ele chama de “esquecimento ativo”, que é como uma negligência ou uma 

esquiva da responsabilidade de ter que intervir em determinada situação. 

Ora, como seres sociais constituídos e constituintes de linguagem, temos sido, desde a 

modernidade e hoje cada vez mais, levados a justificar, negar ou mesmo esquecer que, em 

contraste com os incríveis avanços tecnológicos, existam ainda realidades vergonhosas e 

humilhantes entre os humanos e nas relações predatórias que estabelecem com a natureza 
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(matéria-prima desses avanços). Essas são realidades de cuja produção participamos, ainda 

que pela via da ignorância e do esquecimento. 

Há ainda que considerar os mecanismos individuais de defesa psíquica frente à 

inescapável angústia existencial que emerge da simples constatação de que o jogo da vida 

acaba inapelavelmente na morte. Acredito que, acompanhado da memória e da partilha de 

experiências de luto, perdão e superação, esse reconhecimento pode vir a potencializar no ser 

humano uma ética da ação e da solidariedade. 

É claro que essa lucidez acerca da precariedade e da finitude humana pode também 

conduzir-nos a posturas lamentosas, resignadas e não propositivas. Por outro lado, suponho 

que só ela pode impulsionar o potencial criativo e político do humano, cujas raízes se 

espraiam no solo úmido da transmissão de experiências, valores, crenças e conhecimentos: de 

nossos ancestrais e de outras culturas. O aporte ancestral e coletivo é o que pode dar 

existência à diversidade e servir de base para o enfrentamento dos desafios que se impõem no 

presente, sejam eles conhecidos ou não.  

Dar de comer ao faminto é reconhecê-lo. E, muitas vezes, a fome começou há muito 

tempo. Simone Weil fala desse “fundo irredutível de sofrimento” como algo que, sendo 

ativado em cada um, deveria se estender a todos.  

A hipótese deste trabalho é que, no mundo atual, talvez não estejamos sabendo 

reconhecer e cultivar a semente de transformação implícita no sofrimento humano, pela via do 

reconhecimento do outro. 

Ao invés disso, parece que estamos epidemicamente contaminados por uma espécie de 

cegueira (metáfora de Saramago), ou engendrando um esquecimento ardiloso (como propõe 

Paul Ricoeur), ou vivendo processos de desenraizamento (Weil apud Safra) que tendem, entre 

outras coisas, a nos empobrecer espiritualmente e a nos distanciar da possibilidade de 

reconhecermos e superarmos os (efeitos dos) violentos ataques à dignidade humana e à 

própria humanidade. 
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4 Objetivos e metodologia 

A filosofia é uma prática discursiva (ela procede por discursos e 
raciocínios) que tem a vida por objeto, a razão por meio, e a felicidade por 
fim. [...] Trata-se de pensar não o que me torna feliz, mas o que me parece 
verdadeiro – e fica a meu encargo tentar encontrar, diante dessa verdade, 

seja ela triste ou angustiante, o máximo de felicidade possível. 

André Comte-Sponville 

4.1 Objetivos gerais 

O objetivo desta pesquisa é mapear discussões teóricas acerca do adoecimento e de 

outras formas de viver contemporâneas, que tenham em comum uma perspectiva crítica, 

eticamente comprometida com a busca de saídas para o que não vai bem, e uma epistemologia 

de complexidade na compreensão do ser humano e do mundo em que vivemos, além de 

oferecer um material útil à reflexão e à formação/atuação de (futuros) psicólogos. 

 

4.2 Pergunta norteadora 

A partir de uma compreensão crítica do ser humano e do mundo em sua complexidade 

e, ainda, considerando o compromisso ético-político de a psicologia somar forças na luta pela 

preservação e promoção da dignidade humana, o que pode a clínica hoje? 

 

4.3 Perguntas derivadas 

Como as pessoas vivem e adoecem atualmente? São modos específicos destes tempos? 

Em caso afirmativo, que aspectos do mundo contemporâneo vêm participando desses 

processos? O que profissionais que vêm atuando na clínica e na formação de outros 

profissionais têm percebido e experimentado na prática clínica? Serão necessárias outras 

formas de a psicologia compreender e fazer frente a esses adoecimentos e modos de viver 

contemporâneos? Como beneficiar a formação e o campo das práticas psicológicas hoje? 

Como reorientar o compromisso ético-político da psicologia no sentido de somar forças na 

luta pela preservação e promoção da dignidade humana? 
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4.4 Referências teórico-metodológicas 

A metodologia deste estudo é qualitativa e articula perspectivas de análise da 

psicologia social, da antropologia, da fenomenologia e da psicanálise. Como pressuposto 

comum a essas referências teóricas, destaco a concepção da narrativa como instrumento que 

enseja a produção de conhecimento imersa em contextos de ação. 

Logo, a narrativa de que se trata aqui não é mera representação de uma suposta 

realidade dada, exterior ao sujeito e para a qual ele se volta, com maior ou menor 

fidedignidade, ao narrar os fatos. Segundo Rabelo, Alves e Souza (1999), justamente em 

função dessa preocupação e por pretender certificar-se da veracidade das informações dadas, 

muitos pesquisadores em antropologia médica acabaram por simplificar a relação do narrador 

com sua fala. De forma semelhante, estudos orientados pela semiótica estrutural também 

esvaziaram essa relação, embora nesse caso estivesse em jogo não a confiabilidade dos dados 

fornecidos pela narrativa, mas o fato de que a fala do narrador só atualizaria códigos mais 

profundos, que estruturariam as formas de pensar de sua cultura. Em ambos os casos, a 

consequência é que “o significado é imobilizado, quer como referência a uma realidade 

passada (portanto congelada, imutável), quer como indicativo de uma estrutura subjacente 

(também ela fixa)” (p. 76). 

Ao discutir a narrativa como construção social da realidade, Rabelo, Alves e Souza 

(1999) se contrapõem a essas perspectivas teóricas recorrendo a autores que concebem 

discurso e ação como indissociáveis.11 Argumentam que há uma construção envolvida nos 

relatos e que estes supõem uma cumplicidade pela qual os narradores encontram: 

[...] um meio significativo pelo qual organizam sua experiência no convívio 
com os outros. Narrando eventos vividos, os indivíduos criam um campo 
para a ação coletiva: os eventos tal qual narrados postulam certas identidades 
e impelem os atores participantes da situação da fala a tomarem posições 
condizentes com o estado de coisas apresentado (Rabelo; Alves; Souza, 
1999, p. 78).  

Assim, a narrativa é uma possibilidade de criação, organização e manobra de sentidos 

a partir das experiências vividas: os significados emergem atrelados ao contexto de sua 

produção. Para os autores, a narrativa deve ser considerada fala e o narrador, um “sujeito que 

tece uma história à luz de um projeto presente”. Ao falar, o narrador dirige-se a alguém, e sua 

                                                           

11 Rabelo (1999) cita Goffman (1974) e Good (1991) e autores de orientação etnometodológica, como Garfinkel 
(1967), Sacks (1974), Turner (1974) e Lee (1991). 
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fala “é uma resposta situada em relação a eventos, pessoas e outras falas” (Rabelo; Alves; 

Souza, 1999, p. 76); aí, “outras” não se refere apenas às falas enunciadas em dado contexto, 

mas também às que circulam no imaginário social e na memória individual. Portanto, o 

exercício narrativo se dá necessariamente num contexto específico de interlocução, com 

aberturas, sentidos e desdobramentos nem sempre previsíveis. 

Esse caráter aberto deve se revelar no modo como se empreende a análise: aqui, das 

narrativas dos entrevistados, selecionei não só passagens que permitiam discutir sua visão dos 

temas de interesse da tese, mas também as que continham possíveis significados disparados 

por falas, hesitações, silêncios e tons de voz, valendo-me da gama de articulações teóricas que 

pareceram proveitosas para tanto. 

Na tessitura das análises, faço travessias entre narrativas e tempos, entre depoimentos 

e textos teóricos; entre circunstâncias particulares a temas universais. Estou ciente de que, 

mesmo me servindo de mediações e contextualizações, certas hipóteses construídas ao longo 

das análises nem sempre se farão ver imediatamente ao leitor, apoiadas que estão em uma 

visão de conjunto. 

Também foram inestimáveis as contribuições de Ecleá Bosi (2004) para fundamentar 

metodologicamente a pesquisa por meio de entrevistas, das quais se falará mais adiante. 

Antes, cabe dizer que a autora concebe a percepção não só como fenômeno de recepção, mas 

como construção ou tarefa sobre o mundo. Ela destaca os processos de inércia e estereotipia, 

que muitas vezes podem se apoderar da vida mental, “facilitando” a “colheita perceptiva” por 

meio de mediações impostas, o que afasta o depoente da “aventura da percepção”. Nesse 

sentido, aponta a necessidade de se recuperar uma espécie de simpatia pelas coisas e pelo 

mundo, de modo a habitá-los sem a preocupação de descrevê-los ou classificá-los. Isso supõe 

um exercício que lembra a epoché husserliana, uma vez que propõe a volta à vida pré-

categorial e pré-reflexiva pela recusa do estabelecido.  

Inspirada no trabalho de Asch12 (1967), Bosi (2004) se pergunta como escapar à 

influência dos preconceitos penetrantes que governam os processos perceptivos e à tendência 

de abraçarmos noções simplificadas, que recobrem elementos destoantes do real e imunes à 

experiência. 

                                                           

12 ASCH, Salomon. Psicologia social. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966. 
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Para enfrentar essa questão, Bosi discute o “medo do conhecimento” como o efeito de 

uma socialização marcada pela adoção acrítica de normas e valores. Ora, considerando que o 

processo de socialização de um ser humano (e a produção de crenças e atitudes) começa 

justamente na confiança que a criança deposita nos pais, em professores e em pares, 

constatamos que há, na base dos processos de inserção social, uma submissão. Posto isso, é 

forçoso concluir que a mudança de atitude para uma compreensão mais livre e aberta ao 

desconhecido acarreta alguma desordem nas relações sociais e, eventualmente, rompimento 

de vínculos. Não são raras as ocasiões em que o ser humano limita o pensamento e a 

imaginação para se defender da desagregação. 

Uma vez que as pessoas necessariamente operam no mundo social com opiniões e que 

nem sempre temos condições verificá-las, Bosi sublinha seu caráter arriscado, justamente 

porque, para produzir conhecimento, o sujeito que opina precisa se abrir na relação com o 

objeto, sentir estranheza e espanto e reconhecer diferenças com liberdade suficiente para não 

ceder à confortável tentação de (re)produzir discursos orientados para obter aprovação do 

grupo, segurança e repouso no que está dado. 

Como diz Platão na República, a opinião é apenas o meio do caminho entre a 

ignorância e o conhecimento. A verdade das coisas requer um pouco mais de esforço: para 

além da luta contra o falso e da busca pela congruência interna de fatos, é preciso confrontar 

sistematicamente cada asserção com a experiência e voltar às coisas. Em outras palavras, a 

verdade depende da força para uma síntese racional. Mas, como afirma Bosi (2004, p. 125), 

“só merece de nós um esforço aquilo que amamos”: o sujeito da ação e da percepção deve ter 

uma afinidade ou uma simpatia pelo objeto. 

É preciso que o psicólogo busque simpatizar para que possa voltar às coisas 
e às pessoas; e que ele trate, como queria Bergson, a vida como camarada. 
Mas essa atitude não é uma técnica, é uma conversão (Bosi, 2004, p. 126). 

“Conversão” é uma palavra que pode também designar o ato de mudar a direção, 

como no tráfego. Nessa virada de sentido metafórica, a aposta é a de que este trabalho faça 

com que minhas inquietações (que não são apenas acadêmicas) mudem meu caminhar, de 

pessimista e impotente a possível e fecundo, seja profissional, seja pessoalmente. 

Em “Sugestões para um jovem pesquisador”, Bosi (2004) afirma que a entrevista ideal 

é aquela que, além de se apoiar num estudo exploratório que permita (re)elaborar um roteiro 

prévio, permite a formação de laços de amizade; noutros termos, um vínculo de qualidade. 
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5 Sobre os entrevistados  

Dos nove profissionais que entrevistei, dois eu não conhecia pessoalmente. Com os 

demais, já tinha conversado teórica e/ou socialmente. De saída, respeitava-os por sua 

orientação ética, assim como pelos anos que dedicaram à clínica, e parece-me que havia 

também uma simpatia que me parecia mútua.  

Antes de redigir o texto final, me ocorreu vê-los novamente para partilhar as análises 

que fizera e seus impactos. Creio que teria sido ainda mais rico se eu tivesse logrado reuni-los 

todos para partilharmos as entrevistas. Ressalte-se que os próprios entrevistados manifestaram 

curiosidade acerca do que pensam seus colegas sobre os temas levantados, que levam a uma 

reflexão sobre os modos de viver e fazer desejáveis e possíveis frente aos inúmeros obstáculos 

que se interpõem à ação no mundo em que vivemos.  

Falando sobre pesquisa participante, Schmidt (2006) parte da premissa de que a vida 

social e cultural de um “outro” – no caso desta pesquisa, um próximo, um colega de profissão 

– é parte do próprio campo de investigação, de modo que ele pode ser convocado a participar 

da investigação na qualidade de informante, colaborador ou mesmo interlocutor. A autora 

lembra que há, inevitavelmente, uma negociação envolvida no encontro com o outro, bem 

como a necessária apreensão de si mesmo na relação com o outro – essa questão é central nas 

diversas linhas de pesquisa qualitativas, em diferentes áreas, e isso também respalda a 

interdisciplinaridade na fundamentação teórica deste trabalho. 

A constituição de sentidos da alteridade, na prática da pesquisa participante, 
como se viu, encontra-se, na atualidade, muito mais explicitamente definida 
como resultado do diálogo, da interlocução e da negociação cultural e 
interpessoal entre pesquisadores e pesquisados. A composição desses campos 
de pesquisa inclui alteridades próximas e/ou distantes e pesquisadores da 
Antropologia, mas também de áreas envolvidas com a pesquisa qualitativa 
como a Geografia, a História Oral, a Sociologia, a Terapia Ocupacional, a 
Economia, a Psicologia Social, a Psicologia Clínica Social, entre outras. O 
encontro etnográfico é, ainda, encontro de diferenças de classe ou posição 
social, étnicas, de gêneros, geracionais, de pertencimento sociocultural, de 
especialidades e saberes (Schmidt, 2006, p. 30). 
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5.1 Critérios de escolha da amostra 

Os profissionais escolhidos: 

• são filiados a diferentes abordagens teóricas; 

• atuam, ou já atuaram, em contextos diversos: consultório particular, equipe clínica 

multiprofissional, serviço público, formação e supervisão clínica etc.;  

• trabalham com indivíduos e/ou grupos; 

• lidam com pessoas de faixas etárias variadas e diferentes classes sociais;  

• não se esquivam de assumir um posicionamento cidadão a partir do lugar de 

clínicos. 

Fiz cinco entrevistas, sendo quatro individuais e uma em grupo, com cinco 

profissionais reunidas, o que perfaz nove pessoas. Desses encontros, três foram filmados e 

dois registrados somente em áudio, evidentemente com o consentimento dos entrevistados. As 

entrevistas têm, aproximadamente, de uma hora e meia a duas horas de duração. 

Com exceção da entrevista com Pierre Benghozi, que aconteceu em meu consultório,13 

as demais aconteceram no consultório de cada entrevistado. Um deles reside e atende na 

capital paulista: é Gilberto Labate, psicólogo junguiano de 74 anos, cujo percurso profissional 

é plural e sui generis. Há também Susana Palacios, psicanalista lacaniana de 

aproximadamente 60 anos, natural de Buenos Aires, que vive no Rio de Janeiro há décadas, 

desde que fugiu da ditadura argentina. Ela trabalha também em São Paulo, em atendimento 

clínico, aulas e a coordenação de um instituto de formação em psicanálise. As outras duas 

entrevistas aconteceram em Salvador, BA, sendo uma delas com Marcelo Veras, psicanalista 

lacaniano que ainda não completou 50 anos, mas vem atuando à frente de importantes 

instituições de assistência, formação clínica e pesquisa acadêmica na Bahia, e a última, única 

realizada em grupo, foi com uma equipe de quatro psicanalistas e uma psicopedagoga, 

participante eventual de reuniões clínicas que estava presente no dia. Com idades entre 40 e 

80 anos, são elas Ana Regina Lisboa Bitencourt, Denise Sampaio Nobre Martins, Maria 

Cecília de Souza Biglia, Mary Laranjeiras Sampaio e a psicopedagoga Teresa Sampaio, que 

trabalham juntas há mais de dez anos, desde que se associaram para montar uma clínica de 

psicanálise que oferecesse atendimentos em grupo a crianças, adolescentes e pais/cuidadores. 

                                                           

13 Em agosto de 2011, quando o autor veio ministrar um curso promovido pelo Lapso-USP, de capacitação a 
profissionais da rede pública de saúde mental. 
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Com exceção de Susana Palacios (indicada por um amigo psicanalista), os demais 

foram escolhidos por mim e contactados com base em vínculo prévio. Quando lhes expliquei 

a pesquisa, interessaram-se em participar, respondendo ao convite que lhes fiz por email. 

Nas entrevistas, pedi-lhes que narrassem sua trajetória profissional até os dias de hoje, 

deixando-os à vontade para que contassem suas experiências, percepções e desafios vividos 

na formação e na atuação clínica. Também procurei saber alguma coisa sobre sua visão de 

homem e de mundo nos dias de hoje, abrindo espaço para temas da atualidade, quando 

surgiam oportunidades na conversa. 

Apoiada em Bosi (2004), para quem a memória é trabalho sobre o tempo vivido, optei 

por levar um roteiro prévio de questões, mas também por manter a exploração aberta, dando 

liberdade aos entrevistados para que contassem passagens biográficas e profissionais de modo 

a encadear e compor com liberdade os momentos significativos de seu passado com suas 

posições atuais. 

Dentre os temas abordados nas entrevistas, destaco a trajetória de formação e atuação 

profissional de cada um e os modos pelos quais certas questões têm aparecido em sua clínica 

e em nossa sociedade: corpo, internet, sofrimento, uso de medicação psicotrópica, relações 

amorosas, papéis de gênero e geração, questões de trabalho, classe social, fé e religião etc. 

Além disso, no decorrer do processo, me percebi curiosa sobre se tinham e como cultivavam a 

dita “fé da vida” ou na humanidade. Cheguei a perguntar a quase todos se eram otimistas e se 

tinham religião. Inconscientemente, talvez eu procurasse através deles – que me parecem 

pessoas sábias e críticas – encontrar novos sentidos e esperanças para o fazer clínico e o 

mundo. 
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CAPÍTULO I  

Os desafios e a potência de uma clínica psicanalítica grupal 

Ao testar e contestar a autoridade de pais reais, a frátria produz a 
orfandade simbólica dos seus membros ao mesmo tempo em que lhes 

fornece algum amparo, alguma pertinência extrafamiliar. Até que o próprio 
trato com a liberdade possa conduzir os sujeitos, marcados pelas 

identificações fraternas, para outros campos da experiência, fora da frátria. 

Maria Rita Kehl 

Tomei conhecimento do trabalho da Agrupar quando, em 2001, recém-chegada a 

Salvador, conheci uma psicóloga baiana graduada na PUC-SP, que anos antes voltara à 

cidade. Eu rodava o bairro procurando trabalho, quando tive a sorte de avistar sua porta, no 

primeiro andar de um pequeno centro comercial. Diante da plaquinha que dizia “pode bater”, 

tomei fôlego e bati. Maria Cecília de Souza Biglia abriu e foi muito receptiva. A conversa 

fluiu tão bem, que ali nasceram uma parceria profissional e uma amizade que, com o tempo, 

só cresceram. 

Naquela época, já ouvia Cecília falar com entusiasmo sobre a Agrupar, clínica da qual 

fazia parte, cuja marca era o trabalho de psicanálise em grupo, com suporte em estudos 

teóricos, discussões clínicas e supervisões periódicas. Essa equipe sempre foi pequena. 

Formada por quatro pessoas, está também perpassada por laços de amizade e parentesco: 

Mary Laranjeiras Sampaio é mãe de Denise Sampaio Nobre Martins; Ana Regina Lisboa 

Bitencourt e Cecília são cunhadas. 

Há 12 anos, a Agrupar vem realizando atendimentos psicanalíticos grupais com 

crianças, adolescentes, jovens adultos e pais/cuidadores. Há alguns meses, conta também com 

o acompanhamento de uma psicopedagoga nas reuniões clínicas, Teresa Sampaio, que esteve 

presente na entrevista, realizada em julho de 2011, na sede na Agrupar, em Salvador, na 

Bahia. Com duração aproximada de duas horas, a entrevista fluiu bem, assumindo o tom 

informal de uma conversa ao mesmo tempo instigante e descontraída. Neste capítulo, misturo 

dados e impressões da entrevista com reflexões minhas e referências teóricas. 

Denise e Ana Regina têm formação em psiquiatria infantil e estudam psicanálise há 

quase 30 anos. Em 1989, Denise chegou a coordenar a clínica de psiquiatria infantil de um 

hospital público de referência na Bahia. Cecília tem formação em psicologia, com 
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significativa incursão nos campos da psicanálise e da educação. Mary também é formada em 

medicina: muito observadora, tem registros escritos do cotidiano da clínica desde o seu início. 

Os volumes desses manuscritos provavelmente compõem um riquíssimo material de análise 

antropológica e clínica. 

Boa parte das influências que levaram à criação da Agrupar vem da trajetória dessas 

mulheres, seja no que tange à formação ou à clínica. Em meados dos anos 2000, Denise e 

Regina trabalhavam no setor de psiquiatria infantil do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal da Bahia. Juntas, conduziam grupos de atendimento a crianças e adolescentes. Nesse 

período, perceberam a ansiedade e a angústia dos pais na sala de espera, pois, ao fim das 

sessões, eles sempre tinham alguma coisa a perguntar ou dizer. Assim, elas propuseram – a 

princípio mensalmente – um grupo de escuta a esses pais, buscando, ao mesmo tempo, 

embasamento teórico para questão dos grupos. Algum tempo depois, quando passaram a 

trabalhar no Hospital Juliano Moreira (a maior referência psiquiátrica do estado), o grupo de 

pais começou concomitantemente ao de filhos. Isso se deu graças à chegada de Mary, que 

mesmo não tendo vínculo empregatício com o Estado, assumiu voluntariamente a escuta dos 

pais. A experiência foi tão interessante que, com o tempo, surgiu a ideia de desenvolverem 

um trabalho na perspectiva dos grupos também fora dali. E assim veio a nascer a Agrupar. 

Pouco tempo depois, Cecília juntou-se à equipe, que conhecia por terem participado todas do 

mesmo grupo de estudos sobre psicanálise e infância, em que discutiam autores como Maud 

Mannoni e Françoise Dolto. 

Durante sua residência em psiquiatria infantil, na Unicamp, Denise teve contato com 

um professor que partilhava sua experiência com grupos de crianças na França. Segundo ela, 

naquela época, vigorava no ambiente acadêmico a convicção de que os grupos só seriam 

indicados para os casos menos graves, cabendo aos mais graves, como psicoses e autismos, o 

acompanhamento individual. Hoje, ela não pensa mais assim. Ao contrário, declara-se 

encantada com o trabalho de grupo, o qual a surpreende, pois permite que muitas coisas 

circulem e sejam ditas. 

Desde o princípio, uma das singularidades da proposta da Agrupar foi oferecer esses 

dois grupos simultâneos: um para crianças e adolescentes, outro para pais e cuidadores. A 

produção teórica do psicanalista Ricardo Rodolfo (1990) foi citada entre as mais importantes 

para respaldar e valorizar a clínica de grupos. Segundo Denise, o autor discute o “mito 

familiar” e os “feixes de mito que se decantam ao longo do tempo”, que não aparecem na 
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queixa ou na história contada, mas desvelam-se na novela familiar não dita, atuada e vivida. 

Nesse sentido, o grupo com os pais acabou possibilitando que esse fenômeno se apresentasse 

à equipe de modo mais claro, o que fortaleceu a decisão pela continuidade da proposta. 

É interessante perceber a emergência de situações relacionadas a memórias, culpas e 

segredos familiares, que vêm à tona ao mesmo tempo nos dois grupos, cada qual a seu modo. 

Isso leva a equipe a se perguntar sobre o tecido e a rede que se constroem ao longo do 

trabalho. Por exemplo, durante uma conversa sobre sexualidade, um pai disse que pouco sabia 

sobre a filha e declarou que tinha uma fantasia de que ela poderia ser homossexual. Esse tema 

o levou a lembrar-se do irmão homossexual, já falecido, e também da dificuldade de aceitação 

por parte da família. No mesmo dia, sua filha contou no grupo que uma amiga dela se 

assumira homossexual e que sua reação foi abraçá-la e lhe oferecer todo o apoio necessário. 

Enquanto, num grupo, um pai compartilhava a dor da saudade do irmão e da percepção da 

homofobia familiar com que fora conivente (possivelmente sentindo pesar, culpa e receio de 

uma situação semelhante com sua filha), no grupo das crianças, o mesmo tema aparecia por 

meio da própria menina, que reconhecia não no tio, nem em si, mas numa amiga, a 

possibilidade do sofrimento da segregação e se solidarizava com ela. Apesar dos valores 

sociais dominantes, a amizade e o respeito à diferença falaram mais alto na atitude da filha. A 

simultaneidade das situações faz esse gesto parecer uma forma de redenção familiar 

transgeracional e inconsciente, por meio do qual o sentimento de culpa individual do pai 

(quiçá também dos avós) pôde se transformar em reparação. No caso, a ação reparatória era a 

afirmação e o acolhimento da diferença no cenário grupal. 

 

I.1 Sobre os grupos 

A possibilidade de separar o Outro das figuras que encarnam 
a autoridade, produzida pelas experiências com os limites 
praticados com o respaldo dos semelhantes, é condição do 

quinhão de liberdade a que temos direito nessa vida. 

 Maria Rita Kehl 

Cecília comenta que, um de seus professores da graduação dizia que psicólogos 

tinham que (saber) trabalhar com grupos e lamenta que, na formação acadêmica, isso tenda a 

ocorrer de maneira superficial e teoricamente frágil: as disciplinas de grupo costumam estar 

atreladas a dinâmicas de grupo, jogos e trabalhos organizacionais pouco definidos, o que lhe 
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parece insuficiente para compreender o que é, de fato, trabalhar com um grupo. Ela sabia que 

o dispositivo grupal também se prestava a atender casos graves. Na própria PUC, havia um 

núcleo de atendimento psicológico em grupo com crianças psicóticas. No entanto, em termos 

teóricos, os modelos de psicanálise grupal e institucional que se aplicavam eram mais 

relacionados à clínica das psicoses e condiziam mais com a realidade europeia do que com a 

brasileira. Até hoje, ela tem dificuldade para distinguir um grupo mais operativo de um mais 

psicoterapêutico.  

A Agrupar também faz clínica individual, de onde provém boa parte dos 

encaminhamentos feitos aos grupos. No início, a equipe procurou adequar-se à lógica e às 

exigências dos convênios, o que limitava o projeto de promover saúde mental de maneira 

ampla e autoral. Depois, mesmo tendo conseguido formalizar novas parcerias com convênios 

e aumentar o fluxo de atendimentos, a receita era insuficiente para cobrir todos os impostos 

que incidiam sobre a pessoa jurídica, e sobrava pouco para as profissionais. Com os anos e 

por sugestão do já falecido supervisor da equipe, Emilio Rodrigué, um psicanalista argentino 

que teve um papel importante na difusão da psicanálise na Bahia e também na história da 

Agrupar, elas passaram a atuar como pessoa física e de maneira mais autônoma, inclusive 

porque essa não era sua principal fonte de renda. 

 

I.1.1 Composição dos grupos 

Uma das questões que se colocaram desde o início do projeto foi a composição dos 

grupos. Ana Regina lembra que se preocupavam com o limite do número de psicóticos por 

grupo, bem como com o equilíbrio entre o número de meninos e meninas. Também havia o 

cuidado de não se colocarem no mesmo grupo crianças da mesma idade que porventura se 

conhecessem, pois isso prejudicaria o andamento do trabalho. 

No impasse entre heterogeneidade e homogeneidade, posicionam-se em favor daquela. 

A equipe aposta no grupo como espaço que acolhe a diversidade e possibilita a construção de 

vínculos sociais de rede. No caso de uma pessoa psicótica, por exemplo, o grupo lhe dá a 

oportunidade de construir um lugar para si que, a princípio, pode se parecer com o que ela 

ocupa em outros grupos (na família, na escola etc.), mas que pode mudar com o tempo. Ao 

contrário, um grupo homogêneo – por exemplo, de pessoas com um mesmo diagnóstico – não 

interessa à equipe. 
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Defendendo a heterogeneidade, Denise lembra que, certa vez, com a chegada de um 

novo participante, as crianças expressaram seus laços de pertença pelo reconhecimento da 

diferença de um dos membros do grupo. Havia ali uma menina psicótica que não se 

comportava como os demais: no princípio, não falava, parecia ser autista. (Hoje, ela fala 

bastante e interage bem mais). Naquele dia, ela estava brincando num canto da sala com 

algumas bonecas. A chegada do novo membro implicava que todos parassem para se 

apresentar e lhe explicar como funcionava o grupo; quando finalmente a maioria – que estava 

inquieta – ficou em silêncio, alguém perguntou: “Por que a M. está podendo brincar e a gente 

não?” Nesse momento, Denise conta que M. olhou bem séria e fez com a cabeça que não. 

Apesar de não estar parada como os demais, ela estava quieta, manuseando as bonecas e 

arrumando-as em círculo. Só quando se encerrou a recepção ao novato é que M. começou a 

falar. Nesse momento, alguém disse: “Ah, agora que ela começou a brincar... É que ela não 

consegue ficar ouvindo se não estiver fazendo alguma coisa, porque ela é diferente da gente”. 

O que parecia brincadeira – para um olhar desavisado de fora – pôde ser reconhecido 

como o modo próprio de M. estar presente na apresentação: não parada, mas fazendo alguma 

coisa. É significativo que o colega tenha percebido e enunciado a sutil diferença de 

comportamento de M. na recepção do novato: ele não se referiu a M. como um caso de 

anomalia ou de quebra de regra, mas sim como outra possibilidade de pertencimento. Nessa 

enunciação, promoveu o reconhecimento coletivo e respeitoso da diferença. Cabe ainda notar 

que, a seu modo, M. também reiterou seu laço social de pertencimento: ficou em silêncio 

durante a apresentação. Essa cena alude a uma teorização de Pierre Benghozi acerca dos 

“processos recíprocos de subjetivação”, por meio dos quais se estruturam acordos de 

pertencimento grupal, discussão que será retomada no capítulo IV. 

Denise problematiza um tipo de discurso que, talvez próximo do que se costuma 

chamar de “politicamente correto”, poderia acusar o reconhecimento dessa diferença como 

índice de preconceito. Ao contrário, ela argumenta que a diferença era, sim, significativa e 

que o grupo é rico justamente porque nele se pode reconhecê-la, nomeá-la e acolhê-la, ao 

invés de negá-la.  

Nesse sentido, a heterogeneidade é precisamente a condição para que um grupo possa 

dar suporte à exceção, sendo capaz de reconhecê-la não como um ataque às regras ou à coesão 

grupal (diante do que caberia algum tipo de reação), mas como um modo próprio de um 

sujeito estar ali. 
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Veremos mais adiante como, quando não há espaço para o acolhimento da diferença, o 

grupo engendra tendências alienantes e violentas. 

 

I.1.2 O contorno dos grupos 

Com os anos de estudo e prática, a equipe foi estipulando condições para os 

participantes dos grupos, porque entendeu que a formação de alianças tende a gerar 

desconfianças e controvérsias e podia pôr em risco tanto o sigilo quanto o caráter terapêutico 

do grupo. Para evitá-lo, estipularam algumas regras: os participantes não podem se encontrar 

nem se falar fora da clínica; não podem dar carona nem convidar uns aos outros para 

aniversários; não podem ser da mesma sala, embora possam ser da mesma escola; não podem 

se agredir fisicamente; não podem falar sobre o grupo fora do grupo. Durante as sessões, 

podem dizer e fazer o que quiserem, com liberdade para usar qualquer material ali disponível 

(bonecos, jogos, materiais gráficos, tintas, brinquedos, livros etc.) e também para ler e deixar 

registros no “livro do grupo”. Cada grupo tem seu livro, onde se registram os principais 

acontecimentos e falas das sessões, configurando uma espécie de diário ou de memória 

grupal. Em geral, o livro fica com uma das terapeutas durante as sessões, mas todos os 

participantes têm livre acesso a ele. Imagino que esse suporte material tenha uma função 

simbólica importante, seja pela perspectiva histórica dada pelo registro dos encontros ao 

longo do tempo, seja pela possibilidade de se convocarem responsabilidades pelo que ali se 

faz e se diz.  

Segundo Teresa, a psicopedagoga que atende casos comuns, eles não só não contam 

aos pais o que acontece no grupo, como também não o contam a ela. 

 

I.2 Demandas e terceirização de responsabilidades 

Segundo Denise e Regina, é cada vez mais frequente que pais, em geral orientados 

pela escola, peçam avaliação psiquiátrica e prescrição medicamentosa para os filhos. De 

modo geral, as demandas já vêm nomeadas como “transtorno”. 
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Embora isso ocorra desde a Modernidade, como mostra Foucault, no jogo de forças 

sociais da atualidade, os discursos e os dispositivos da medicina e do direito (exames, laudos, 

remédios etc.) têm um valor de verdade e possibilitam certos “apaziguamentos” sociais.  

A equipe refere que boa parte dos pedidos que hoje chegam à clínica – seja por parte 

dos pais ou das escolas – é para que a criança se reconcilie com a escola, onde prevalecem 

inibição no aprendizado e agressividade excessiva entre os colegas.  

Nesse sentido, quando procuram a Agrupar, tanto pais quanto escola já sabem o que 

procuram: soluções objetivas, rápidas e eficientes para diagnosticar o problema da criança e 

readaptá-la o mais rápido possível ao meio. Problematizar esse meio parece estar fora da 

pauta, até porque – lembra Cecília – os pais são vistos como clientes, consumidores. Essa 

relação dificulta que se fale e pense sobre saúde mental e institucional; a dinâmica que 

prevalece é a indicação dos casos-problema a especialistas, com a solicitação de que façam 

um relatório das dificuldades da criança por escrito, sem o qual não se pode assegurar sua 

inclusão na escola. Instaura-se, assim, uma triangulação, em que se percebe que a escola e a 

família esperam que os profissionais assumam responsabilidades que seriam suas (dos pais ou 

da escola). 

Também a terceirização de responsabilidades para os chamados “especialistas” é um 

traço de nossos tempos. No campo da saúde e educação, por exemplo, dezenas de 

pesquisadores vêm problematizando, desde a década de 1990, a questão do fracasso escolar e 

da medicalização de crianças e adolescentes saudáveis que apresentam dificuldades no 

processo de escolarização e/ou no modo de se comportar: esses estudo denunciam que, ao 

invés de se mirar a questão pelo viés da complexidade dos aspectos envolvidos – políticas 

públicas e programas educacionais, projeto pedagógico escolar, práticas sociais no cotidiano 

escolar, questões ligadas a classe, gênero, etnia, família etc. –, o problema é rapidamente 

explicado pelos “especialistas” como um transtorno individual da criança, que destoaria de 

um padrão de “normalidade” esperado e que, portanto, nada tem a ver com pais, escola ou 

sociedade. 

Esses pesquisadores examinam as contradições das práticas e dos discursos ditos 

“competentes”, descortinando os interesses escusos e os perigos da tendência de se reduzirem 

questões sociais a patologias individuais (Conselho Regional de Psicologia, 2010), além da 

crescente judicialização e burocratização das relações sociais. No que tange à medicalização, 
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dados levantados por Collares e Moysés (2010) revelam uma realidade assombrosa: no Brasil, 

as vendas de metilfenidato (a droga mais usada para pessoas rotuladas como portadoras de 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH) cresceram 940% entre 2000 e 

2004. Moynihan e Cassels (2007) sugerem ainda que, nos últimos anos, a indústria 

farmacêutica vem patrocinando a criação de novas doenças, uma vez que isso significa um 

faturamento anual de bilhões de dólares. Pensando a produção de diagnósticos e de doenças 

em larga escala na atualidade, o psicanalista Alfredo Jerusalinsky reflete sobre o poder das 

terminologias: 

Nos últimos trinta anos, tem havido um deslocamento das categorias 
nosográficas (de descrição das doenças) para o terreno dos dados. Não se 
questiona o que quer dizer esse ponto, essa palavra ou esse gesto fora do 
lugar. [...] Na trajetória que estamos descrevendo, foi se apagando esse 
esforço por ver e escutar um sujeito, com todas as dificuldades que ele 
tivesse, no que tivesse para dizer, e foi-se substituindo o dado ordenado 
segundo uma nosografia (descrição das doenças) que apaga o sujeito. [...] É 
assim que os problemas deixam de ser problemas para ser transtorno. É uma 
transformação epistemológica importante, e não uma mera transformação 
terminológica. Um problema é algo para ser decifrado, interpretado, 
resolvido; um transtorno é algo a ser eliminado, suprimido porque molesta. 
Os nomes das categorias não são inocentes (Jerusalinsky, 200514 apud Brum, 
20011). 

 

I.3 O perfil dos usuários e o funcionamento da clínica 

A Agrupar difere da maior parte das clínicas e dos institutos de referência no país que 

também fazem atendimentos psicanalíticos de grupo, especialmente no estado de São Paulo. 

Esses atendem crianças e adolescentes psicóticos, com distúrbios de desenvolvimento, 

autismo ou mesmo com lesões neurológicas graves, que passam boa parte do dia na 

instituição. Diferentemente, na Agrupar, os grupos são pontuais, heterogêneos, e as crianças, 

adolescentes e pais não ficam na clínica nem antes, nem depois das sessões, a menos que 

estejam em atendimento individual. O número de psicóticos é menor que o de neuróticos, o 

que não quer dizer que não caibam psicóticos, mas as classificações canônicas da psicanálise 

– que identificam estruturas diferentes na psicose, na neurose e na perversão – parecem 

insuficientes para diagnosticar os casos que a equipe reconhece como fronteiriços, cada vez 

mais comuns. 

                                                           

14 JERUSALINSKY, Alfredo. Uma psicopatologia pós-moderna para a infância. Textura – Revista de 
Psicanálise, v. 5, n. 5, p. 4-11, 2005. 
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I.4 Patologias narcísicas, debilidade dos laços sociais e empobrecimento subjetivo 

Se Freud fundou a psicanálise ao vislumbrar, no horizonte de sua época, as 
razões da insatisfação histérica, é nossa vez de tentar escutar o que mudou 

desde então, à medida que a norma produtiva/repressiva foi sendo 
substituída pela norma do gozo e do consumo. 

Maria Rita Kehl 

A formação psicanalítica e socialmente crítica permite que as psiquiatras da Agrupar 

problematizem as nosografias médicas e procurem compreender as queixas, demandas e 

sintomas que permeiam o cotidiano da clínica por meio de ferramentas conceituais de uma 

psicanálise que não dispensa um olhar transversal e macro. Nesse sentido, pode-se estabelecer 

um paralelo entre as manifestações patológicas individuais e sociais, e disso resulta o 

reconhecimento dos limites do fazer clínico individual e, por outro lado, sua 

complementariedade em relação à clínica grupal. 

A expressão com que Denise se refere aos casos que têm chegado à clínica atualmente 

é “patologia narcísica”, e o modo como a descreve inclui questões que transcendem o 

indivíduo, envolvendo valores e práticas sociais. Segundo ela, a patologia narcísica pode ser 

observada de modos diferentes, mas sempre espelhando alguma faceta da cultura. Ora, sendo 

esta narcísica e fútil, pautada na supervalorização da aparência (um certo tipo físico, certos 

comportamentos estereotípicos, posses etc.), Denise destaca três aspectos que lhe parecem 

marcantes: a perda da dignidade da tristeza, o pouco espaço para a dúvida e, finalmente, a 

facilidade com que se passa do impulso/ideia ao ato. 

Talvez por serem de difícil compreensão, chegam-lhes com frequência casos que já 

passaram por uma série de outros profissionais e que mesmo as psicanalistas da Agrupar 

tampouco concordariam em atender sozinhas.  

De modo geral, esses casos chegam às psiquiatras, pois vêm com o pedido de que se 

medicalize o sofrimento psíquico. Denise suspeita que, entre médicos, pouco se cogite que a 

neurose possa ser uma patologia do conflito ou que essa seja uma dimensão constituinte da 

vida psíquica, porque o conflito é logo compreendido como sintoma de depressão, 

hiperatividade ou algum outro transtorno que envolva desequilíbrio bioquímico e requeira uso 

de medicamentos. O termo que o designa muitas vezes se sobrepõe a outros traços 

identitários: “Ele é bipolar” é uma expressão muito comum no meio médico, mas não só. 



 49 

Outra coisa que Denise percebe ser comum – e que ela se pergunta se estaria ou não 

associado à patologia narcísica – é a impossibilidade de as pessoas lidarem com a falta, com a 

dúvida, com a impotência e com tudo aquilo que humaniza. Nas demandas que chegam à 

Agrupar, é comum a expectativa de que o profissional venha a consertar ou a remediar o que 

lhes parece ser um desvio em relação a um ideal de normalidade: esse tamponamento costuma 

ser chamado “transtorno”. De acordo com o que a equipe observa, na patologia narcísica, 

expressões de fragilidade coexistem com as de onipotência, vividas por pessoas atormentadas 

por um “ideal do eu” que reduz as possibilidades de diálogo com o futuro e o cultivo da 

esperança, coisas que um trabalho de grupo pode promover. 

 

I.5 Privatização de valores 

Uma das discussões propostas por Kehl (2011) em “Qual preço você pagaria?” diz 

respeito à privatização da vida de tal maneira, que a família parece ter se tornado o único 

valor indiscutível aos olhos da maioria. Nessa crônica, a autora examina a posição daqueles 

judeus que, no conforto moral de pensar “isso não é comigo” e na busca de proteger a si 

próprios e sua família, deixaram de prestar ajuda a seus concidadãos perseguidos antes e 

durante a Segunda Guerra. 

Kehl (2011) retoma dados de uma pesquisa apresentada por Luis Felipe Pondé, 

colunista da Folha de S.Paulo, em que se afirma que pessoas que pertenceram a famílias 

alemãs que esconderam judeus disseram ter imaginado que seus pais não as amavam, pois as 

puseram em risco por causa de “estranhos”. O cerne dessa lógica é a crença de ser o filho o 

único ideal de seus pais, que nada teriam a lhe transmitir, a não ser o “seja feliz” (a qualquer 

preço), independentemente do que ocorre à sua volta.  

Kehl aponta as consequências dessa dinâmica que esvazia a importância da história e 

das crises públicas de modo que, enquanto acontecem (e se repetem) injustiças e violências na 

sociedade e no entorno da família, a posição assumida pelos pais, na maioria das vezes, é a de 

uma “neutralidade” que, em verdade, fomenta o egoísmo e a indiferença.  

Só se pode julgar a história pela lente da história, sabemos hoje que a 
indiferença pelo destino dos não familiares e a escolha de cuidar da própria 
vida e ignorar a dos outros hoje têm um nome: cumplicidade criminosa. Foi 
essa pretensa neutralidade, ao preço de uma brutal desidentificação com a 
condição humana, que instalou na Alemanha o que Hannah Arendt chamou 
de “banalidade do mal” (Kehl, 2011, p. 140). 
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É oportuno aproveitar a menção à filósofa Hannah Arendt para lembrar que ela 

relaciona a crise na educação no período que sucedeu as ditaduras europeias à destituição do 

papel de autoridade até então assumido pelos adultos. Em “Os desafios da educação no século 

XXI”, Viégas (2011) discute a hipótese de que, pelo temor de recair em posturas autoritárias, 

os atuais adultos foram se desinvestindo do papel de autoridade. A história recente sobre a 

relação de pais e educadores com o papel de autoridade é ilustrada por Viégas como um 

movimento “pendular” – ora pelo excesso/abuso de autoridade (palmatórias, castigos, 

humilhações públicas), ora pela falta da autoridade, que deixa seu lugar aberto a todo tipo de 

manifestação humana, inclusive o mal e sua banalização.  

Voltaremos à questão no capítulo III, em que se analisa a entrevista de Susana 

Palacios. Por ora, cabe apenas ressaltar que o mundo das relações sociais, afetivas e familiares 

vem sendo cada vez mais atravessado pela linguagem e pela lógica da eficiência comercial, e 

os sujeitos, identificados com mercadorias, temem não agradar. 

O self-made man dos primórdios do capitalismo deixou de ser o trabalhador 
esforçado e econômico para se tornar o gestor de seu próprio “perfil do 
consumidor” a partir de modelos de oferta no mercado. Cada um tem o 
direito e o dever de compor a seu gosto um campo próprio de referências, de 
estilo, de ideais. Aparentemente, não devemos mais nada ao Pai e ao grupo 
social a que pertencemos, dos quais imaginamos prescindir para saber quem 
somos (Kehl, 2011, p. 143). 

A composição desse estilo de referências de que fala Kehl levanta a questão da 

autonomia das escolhas individuais no mundo atual, bem como da força da dimensão social 

sobre os indivíduos em circunstâncias experimentais de relativo isolamento. Para aprofundar 

essa discussão, recorremos a alguns estudos clássicos da psicologia social. 

 

I.6 O peso da pressão social 

Em 1955, Salomon Asch (1955) já demonstrava experimentalmente a poderosa 

influência que a pressão social pode exercer sobre os indivíduos. Sua pesquisa conclui que a 

maior parte dos sujeitos pesquisados – universitários que se ofereciam como voluntários de 
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um experimento em grupo – tendiam a se posicionar em concordância com a maioria, mesmo 

quando ela estava visivelmente equivocada.15 Asch demonstra que, em situações 

grupais/sociais, os indivíduos tendem a ignorar os dados da própria percepção, agindo de 

modo a não destoar do padrão coletivo de comportamento e ainda que a autonomia individual 

aumenta quando o sujeito tem aliados que, como ele, se posicionam diferentemente do resto 

do grupo. 

Ora, imaginando esse fenômeno fora da esfera de um experimento controlado, mas 

numa sociedade marcada pelo furor da produção, da propaganda e do consumo, podemos 

compreender por que tantas pessoas agem em função do que podem exibir, comprar ou 

desfrutar. 

Em menos de uma década, a ditadura foi substituída por uma forma mais 
eficiente de dominação; a economia de mercado, que se expandiu quase sem 
restrições a partir dos anos 1980, alimentou-se das moções de desejo e dos 
impulsos liberados pelas movimentações sociais do período anterior. [...] A 
indústria cultural em expansão nos anos 60/70 se transformou na 
poderosíssima indústria da comunicação, que de seu jovem mercado 
aproveita tudo, até o berro. Ou principalmente o berro: a palavra 
contestadora deu o mote para a mensagem publicitária, a contracultura 
orientou a produção de novos modismos, os impulsos sexuais recém- 
-liberados forneceram a base imaginária dos desejos que movem, hoje, a 
sociedade de consumo (Kehl, 2001, p. 31). 

Em tempo neoliberais, a excessiva valorização da liberdade individual – que 

desconhece limites e responsabilidades – respalda o individualismo e até mesmo a 

impunidade. São diversos os exemplos que apontam na direção de um empobrecimento do 

potencial reflexivo, criador e solidário do ser humano. Ao mesmo tempo, a experiência púbica 

se esvazia de sentido: propagam-se práticas sociais /institucionais que, a passos largos, fazem 

vista grossa a fenômenos graves disseminados como coisas naturais ou problemas individuais. 

Afinal, o capitalismo precisa produzir consumidores: inclusive dos antídotos para os males 

que ele perversamente produz. 

 

                                                           

15 Sem o conhecimento dos voluntários, o pesquisador e o resto do grupo tinham combinado que, a certa altura, a 
maioria dos presentes daria respostas erradas. 
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I.7 Da concha às moscas: o narcisismo como patologia social da razão 

A massa não é confiável. 

Sigmund Freud, 1920 

Considerando o papel da civilização na formação do ser humano, é oportuno lembrar o 

livro O senhor das moscas, escrito por William Golding em 1953 e adaptado para o cinema 

por Peter Brook em 1963. Bastante conhecido, relata a história do convívio de um grupo de 

meninos ingleses que sobrevivem a um acidente aéreo e se encontram numa ilha deserta no 

Pacífico sem nenhum adulto. 

Em meio ao desamparo, parece haver dois modos de organização: o primeiro, o da 

razão, representado pelo personagem Ralph, menino mais velho cuja liderança se deve à 

lucidez com que fala e à apresentação de uma enorme concha cuja posse garante o direito à 

palavra e que se soprava para convocar uma reunião; essa concha simbolizava, portanto, a 

coesão do grupo e o direito à palavra. Assim, expressavam-se as diferentes opiniões no 

interior do grupo e todos eram igualmente responsáveis pela sobrevivência e pela boa 

convivência num lugar inóspito, sem nenhum indício de civilização. Ralph simboliza a 

racionalidade e os conhecimentos herdados. Sua proposta para saírem daquela situação era 

manterem uma fogueira permanentemente acesa, para que pudessem ser localizados. Podendo 

driblar a fome colhendo frutos, ele defendia a prioridade de se manter o fogo aceso e visível 

aos aviões que porventura cruzassem o céu. 

Contudo, a maioria dos meninos acaba aderindo a uma segunda liderança, Jack, que se 

rebela contra Ralph impondo-se por sua virilidade e força física. Em certo momento, ao se 

aventurar em busca de caça, Jack e outros meninos negligenciam o cuidado com o fogo, que 

estava sob sua responsabilidade. Deixam-no apagar-se e, na volta, envaidecidos com o próprio 

feito, cortam a cabeça do animal caçado e espetam-na em um pau: esse é o “Senhor das 

Moscas”. A oferta da carne aos demais, naquelas condições de fome e fadiga, reveste o gesto 

de uma aura de superioridade humana sobre a natureza selvagem. A comilança parece 

suavizar a impotência dos meninos frente à situação, e a liderança de Jack se fortalece: 

parecem esquecer que a decisão acarretou a perda da oportunidade de um provável resgate, já 

que um avião sobrevoara a ilha enquanto isso acontecia. Com o tempo, o grupo comandado 

por Jack vai crescendo em número e apresentando um padrão de comportamentos: os meninos 

passam a andar em bando, com o corpo e o rosto pintados, aludindo às “sociedades tribais”. 

Antes, entoavam cânticos religiosos aprendidos na Inglaterra; com o passar do tempo, passam 
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a cantar músicas repetitivas, com ritmos bem demarcados e letras que enaltecem a própria 

vida e o prazer imediato da dominação, da natureza e de supostos inimigos. Certa noite, 

enquanto os meninos pintados dançavam, empunhavam tochas, lançavam fogo ao mar e 

corriam gritando ao redor do fogo – como numa catarse coletiva –, eles escutam um barulho 

na mata. Comandados pelo líder, atacam impiedosamente o suposto inimigo, que em meio à 

escuridão, foi confundido com um animal, mas era um deles. A situação vai se agravando na 

medida em que a prática da violência, que a princípio parecia dirigida à caça, começa se 

propagar e a se tornar natural como tratamento dispensado àqueles que agem ou pensam 

diferentemente do padrão. Essa intolerância com a diferença16 vai sendo gradativamente 

absorvida como necessária à coesão grupal e, para justificá-la, cultiva-se o medo do que vem 

de fora (sejam as criaturas bestiais, sejam os inimigos dissidentes). Trata-se de uma metáfora 

aos regimes totalitários nazifascistas. 

Os indivíduos que participam de uma formação coletiva sob o comando do 
representante de algum ideal comum são capazes de atos que, se estivessem 
sozinhos, não se atreveriam a cometer. O superego individual tira uma folga 
em favor do superego coletivo. Em nome deste, o sujeito dissolvido na 
massa se precipita em atos extremos que jamais – ou sempre, em segredo – 
sonhara praticar (Kehl, 2011, p. 146). 

Pode parecer excessivo comparar o mundo contemporâneo à história fictícia que se 

passa numa ilha perdida, onde um grupo de crianças age selvagemente, mas muitos de nós 

temos vivido como seres ilhados (ainda que virtualmente conectados), resignados a sofrer 

e/ou testemunhar situações de violência, recorrendo a atenuantes individuais que, ao menos 

por um tempo, driblam a percepção do vazio e da irracionalidade de nossos tempos. 

Segundo o filósofo suíço contemporâneo Alain de Botton (2011), a mídia passou a ser 

a principal maneira de “sabermos” como são os outros: os golpistas, os pedófilos, os 

assassinos, os heróis etc. Ficamos à espera de que governo ou alguma ONG resolva esses 

problemas ou já nem acreditamos mais que tenham solução, afundados que estamos na 

descrença e na impotência. Passamos reto pelo mendigo tanto quanto pelo vizinho carregado 

com sacolas de compras e, de braços cruzados, vamos maldizendo, estereotipando, 

justificando e esquecendo, enclausurados em nossos “casulos privados” (Botton, 2011, p. 24). 

                                                           

16 Sublinho aí uma semelhança com aquilo que um dos entrevistados, Pierre Benghozi, chama de “ataque à 
diferença”. Fica a questão se ele é anterior à civilização (educação da natureza selvagem) ou seu produto 
patológico (patologia narcísica). 
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De fato, subutilizamos nossa inteligência quando deixamos de cultivar a solidariedade 

e a coragem necessárias para o enfrentamento do que verdadeiramente ameaça e aliena: senão 

a nós diretamente, a nossos próximos e descendentes, herdeiros de nossa in-capacidade de 

reconhecer e lidar respeitosamente com a diferença. 

Como afirma Bosi (2004), o conformismo é o traço de comportamento mais comum 

da organização do mal no mundo moderno. Ora, se a ação só encontra tolerância quando 

consonante ao líder e ao grupo, os sujeitos tendem a se omitir, mesmo quando não estão de 

acordo. Por medo do rechaço ou por condicionamento social, acabam legitimando práticas de 

dominação, repressão e mesmo de aniquilação do diferente. 

Para Botton (2011), a perda que a sociedade moderna sente de forma mais aguda é a 

do sentimento de comunidade, talvez algo próximo ao que Simone Weil chamou de 

“desenraizamento”. Botton afirma ainda que a sociabilidade parece ter uma relação inversa à 

densidade da população. De fato, os espaços públicos em que geralmente encontramos outras 

pessoas – calçadas, saguões, filas, trens lotados – conspiram para projetar uma representação 

desfavorável de nossa identidade, o que “enfraquece a capacidade de nos apegarmos à ideia 

de que cada pessoa é necessariamente o centro de uma individualidade complexa e preciosa” 

(Botton, 2011, p. 23). 

Afirma ainda que, no passado, as conexões (ao menos entre os vizinhos) eram 

estimuladas por empreendimentos comunitários, voltados para um bem comum, e a caridade 

era parte fundamental da vida pré-moderna.  

A abordagem na rua por parte de uma pessoa doente, frágil, confusa ou 
desabrigada não fazia com que os passantes imediatamente olhassem para o 
outro lado e presumissem que uma agência governamental se encarregaria 
do problema (Botton, 2011, p. 23). 

O capitalismo desencoraja o encontro entre as pessoas, que é visto como um prejuízo à 

produtividade de cada um, e há pouca paciência para a produção local e para 

microempreendimentos. 

Trancados em nossos casulos privados, a mídia passou a ser a principal 
maneira de imaginar como são as outras pessoas e, como consequência, 
esperamos que todos os estranhos sejam assassinos, golpistas ou pedófilos – 
o que reforça o impulso de confiar apenas nos poucos indivíduos que já 
foram selecionados por redes familiares e de classe (Botton, 2011, p. 24). 
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Botton faz ressalvas ao sentimento de amor que predomina no sujeito moderno: não se 

trata daquele amor pregado pelas religiões (amor à humanidade) ou do que se volta para uma 

causa mais importante que a própria vida (o amor de Antígona, por exemplo), mas sim de um 

amor romântico mesquinho, que busca na pessoa amada o preenchimento de todas as suas 

necessidades afetivas.17 

Mas não se pode dizer que o anseio de pertencer a uma comunidade tenha 

desaparecido; o que mudou foi o senso de comunidade, que hoje está centrado no sucesso 

profissional. O autor lembra as inúmeras ocasiões sociais em que a resposta à pergunta “O 

que você faz?” determina modos diferentes de acolhimento e abandono da conversa.  

Com esse nível de discriminação, não causa surpresa que muitos de nós 
decidam se atirar com tudo à carreira. Focar a vida profissional em 
detrimento de quase todo o resto é uma estratégia bastante plausível em um 
mundo que aceita as conquistas no ambiente de trabalho como a principal 
moeda para assegurar não apenas os meios financeiros de sobreviver 
fisicamente, mas a atenção de que necessitamos para ter êxito do ponto de 
vista psicológico (Botton, 2011, p. 26). 

Parece-me que o narcisismo tende a se tornar patologia à medida que a necessidade de 

autoafirmação individual vai pouco a pouco corroendo a razão e a sensibilidade e levando a 

desenraizamentos diversos, além de nos debilitar na lida com o prazer e com a agressividade, 

marcas do ser humano. Se não podemos exercer civilizadamente nossa humanidade, então 

também nos tornaremos moscas: regidas por instinto, competindo por um pedaço da carne, 

sem pensar em quem está ao lado, sem pensar no amanhã. Fica a questão: nosso mundo está 

mais povoado de moscas ou de pessoas? Façamos um recuo teórico. 

 

I.8 Sobre o narcisismo das pequenas diferenças 

Há discursos na atualidade que negam que estejamos vivendo uma crise das 

alteridades/identidades alegando, por exemplo, que a globalização teria permitido o 

multiculturalismo. Entretanto, cabe distinguir o reconhecimento do outro daquilo que se 

convencionou chamar “multiculturalismo”, e que, como denuncia Zizek18 (2008 apud Reino; 

Endo, 2012, p. 17), “é efeito de massa no qual a condição para que a diferença do outro seja 

reconhecida é a de que perca a sua alteridade”. 
                                                           

17 Nesse sentido, sites ditos “de relacionamento” seriam interessantes campos de investigação. 
18 ZIZEK, Slavoj. En defesa de la intolerancia. Madrid: Sequitur, 2008. 
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Mas, para além dos problemas concretos ligados às condições de vida no mundo 

capitalista contemporâneo, fica a questão sobre o exame da natureza humana.  

A equipe da Agrupar tematiza a “patologia narcísica” como fenômeno próprio da 

atualidade. Paralelamente, por leituras teóricas de autores críticos do mundo contemporâneo, 

cheguei ao “narcisismo das pequenas diferenças”, conceito cunhado por Freud em 1930 que, 

segundo Reino e Endo (2012), sofreu algumas mudanças ao longo do pensamento de Freud, 

colocando em pauta o conceito de pulsão de morte. Penso que agora é oportuno convocá-lo, 

para iluminarmos o exame dessa questão tão enigmática quanto importante.  

No artigo “Três versões do narcisismo das pequenas diferenças em Freud” (2012), os 

autores afirmam que a aceitação imediata da alteridade é metapsicologicamente impossível, 

pois uma série de obstáculos que se opõe ao reconhecimento do outro. Por isso, consideram 

mais importante responder por que a alteridade é vivida como uma ameaça e recorrem à 

oposição entre narcisismo e diferença. 

A princípio, Freud trata o reconhecimento da diferença como algo que se confunde ao 

reconhecimento da castração. A diferença trazida ao menino pela anatomia feminina (signo 

exemplar da alteridade) põe em xeque os contornos da imagem corporal. Contudo, o 

pensamento se desenvolve de modo a revelar que não é só a sexual, mas qualquer diferença 

parece ameaçar a integridade narcísica do eu. É como se o narcisismo se opusesse ao 

reconhecimento da diferença na medida em que tudo o que difere de mim me ameaça. Para 

que o outro seja reconhecido como tal, há de haver necessariamente alterações no psiquismo. 

Um segundo sentido associado ao narcisismo das pequenas diferenças é o 

reconhecimento de uma inerente hostilidade nos vínculos humanos (com a exceção da relação 

mãe-filho, Freud faz a ressalva). Essa hostilidade originária, proposta por Freud em O mal- 

-estar na civilização, desmonta um mito científico de que o homem teria uma natureza boa, 

sendo corrompido pela sociedade. Nesse sentido, parece impossível obedecer ao mandamento 

cristão de “amar o próximo como a si mesmo”, e Freud aborda a questão retomando uma 

parábola de Schopenhauer. 

Em um gelado dia de inverno, os membros da sociedade de porcos-espinhos 
se juntaram para obter calor e não morrer de frio. Mas logo sentiram os 
espinhos dos outros e tiveram de tomar distância. Quando a necessidade de 
aquecerem-se os fez voltarem a juntar-se, se repetiu aquele segundo mal, e 
assim se viram levados e trazidos entre ambas as desgraças, até que 
encontraram um distanciamento moderado que lhes permitia passar o melhor 
possível (Schopenhauer, 200919 apud Reino; Endo, 2012, p. 22). 

                                                           

19 SCHOPENHAUER, Arthur. (1851). Parerga y paralipómena II. Madrid: Trotta, 2009, p. 665. 
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Com essa parábola, Freud introduz dois elementos para refletir sobre o tabu que 

restringe nossa aproximação uns dos outros: a hostilidade e o apego exagerado às pequenas 

diferenças. O distanciamento moderado que os porcos-espinhos encontram entre avanços e 

recuos será sempre uma solução parcialmente satisfatória, pois “a necessidade de esquentar-se 

mutuamente não se satisfaz por completo, em compensação, não se sente o espetar dos 

espinhos” (Schopenhauer, 200920 apud Reino; Endo, 2012, p. 22). Assim, Freud fala sobre como 

se comportam afetivamente os homens, mas também enfatiza que – exceto na relação mãe-

bebê – há uma impossibilidade de aproximação mais íntima do outro: as relações têm sempre 

seus espinhos. 

O que me parece importante sublinhar aqui é que esses espinhos (a hostilidade, a 

aversão, a intolerância) podem se expressar pelos pormenores da diferenciação, ou seja, às 

pequenas diferenças. Entre os integrantes de uma massa, o narcisismo das pequenas 

diferenças tende a se diluir, mas pode voltar depois, mais intenso, nas oposições que se 

estabelecem quando se formam grupos, partidos, facções, gangues etc. 

Assim, da mesma forma em que no âmbito individual o narcisismo das pequenas 

diferenças serviria para garantir uma unidade do Eu, no âmbito de uma psicologia de grupos 

ele garante coesão e diferenciação a uma massa: “somem os espinhos interpessoais, para 

retornarem mais pontiagudos nas relações intergrupais (Reino; Endo, 2012, p. 22).  

Segundo Freud, em situações limite (por exemplo, um grupo de indivíduos passando 

fome), a imperiosa necessidade de se alimentar faria se apagarem as diferenças individuais, 

“emergindo em seu lugar as uniformes exteriorizações dessa única e não saciada pulsão” 

(2011, p. 181). As pulsões destrutivas tendem a se expressar nos lugares em que o outro não 

figura apenas como um possível colaborador ou um objeto sexual que chama à atualização a 

tendência humana à agressão. No âmbito social, elas se expressam de múltiplas formas: por 

exemplo, por meio da exploração do trabalhador, do abuso sexual, da humilhação social, da 

dominação política, da usurpação patrimonial, das diferentes modalidades de 

desenraizamento, da tortura e do assassinato.  

Considerando o caráter predatório do capitalismo moderno e seus complexos 

desdobramentos no mundo contemporâneo, parece que as forças que desumanizam podem 

operar não só por meio da dominação explícita e duradoura – envolvendo menosprezo, rotinas 

                                                           

20 SCHOPENHAUER, Arthur. (1851). Parerga y paralipómena II. Madrid: Trotta, 2009, p. 665. 
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mecânicas, violência física e/ou psicológica, padronização de comportamentos –, mas também 

por meio de variantes mais sutis – mas nem por isso menos graves –, diluídas no cotidiano e 

nos modos de lidar com o outro e com a diferença. A desumanização ligada às relações de 

dominação comparece não só no campo do trabalho, mas em outras esferas da existência, 

muitas delas invisíveis para uma grande maioria de pessoas, que aderem irrefletidamente a 

determinados valores, estéticas, rotinas e práticas sociais.  

Analisando o contundente conto de Machado de Assis sobre relações de dominação, 

intitulado “O caso da vara”, Gonçalves Filho (2008) nos lembra que, quando as instituições e 

molas sociais estão assentadas sobre a desigualdade política, predomina uma atitude 

conformista. Afinal, na medida em que, sem nos darmos conta, vamos aqui e ali compondo 

forças com patrões, patroas e patrõzinhos, nossa visão se limita àquilo que “deve” ser 

oficialmente visto: 

A distribuição da luz e das sombras sobre os objetos, ambientes e corpos, 
não é coisa que deveríamos tomar meramente como coisa física, o 
corriqueiro espetáculo de como o sol ou a lâmpada faz figurar certos lados, 
deixando outros sob a penumbra, arquitetando o que vai brilhar e o que vai 
ficar escuro. A iluminação é coisa também social. O que vemos e o que 
deixamos de ver, o regime de nossa atenção, é decidido segundo o modo 
como fomos colocados em companhia dos outros, segundo o modo como 
também nos colocamos e como eventualmente nos recolocamos em 
companhia (Gonçalves Filho, 2008, p. 18). 

Para Freud, a propriedade privada e o narcisismo das pequenas diferenças seriam 

maneiras “cômodas e relativamente inócuas” de satisfação da agressividade humana, 

facilitando a coesão entre os membros de uma comunidade. Um de seus argumentos centrais 

em O mal-estar na cultura é a submissão do homem, no interior da cultura, a uma dupla 

renúncia: primeiramente, à realização imediata das pulsões sexuais (prepondera a pulsão de 

vida, e portanto, o princípio da realidade sobre o do prazer); depois, a renúncia às pulsões 

destrutivas (pulsões de morte). 

Afirma-se que cada um desses sacrifícios tem um preço: a renúncia às pulsões sexuais 

gera sintoma, enquanto a renúncia à pulsão de morte gera sentimento de culpa. Daí decorre 

que, “se a cultura impõe sacrifícios não apenas à sexualidade, mas também ao pendor 

destrutivo do homem, compreendemos melhor por que para ele é difícil ser feliz nela” (Freud, 

2010, p. 82).  
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Se, em 1921, em Psicologia das massas e análise do Eu, Freud enfatizou a unificação 

de um grupo, em 1930, em O mal-estar na civilização, valeu-se do narcisismo das pequenas 

diferenças para retomar o tema pelo ângulo da exclusão, da rejeição, da intolerância, ou seja, 

da pulsão destrutiva destinada ao outro: “Sempre é possível ligar um grande número de 

pessoas pelo amor, desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade” (Freud, 

2010, p. 80-81). O outro passa a ser receptáculo da pulsão de morte. 

A leitura freudiana permite dizer que, estando relacionado ao conceito de narcisismo, 

o narcisismo das pequenas diferenças favorece a constituição de uma unidade (do eu, ou de 

uma massa); por outro lado, atrela-se à pulsão de morte, uma vez que essa unidade só se 

mantém quando há um destinatário para a pulsão mortífera. Assim, coesão e ruptura (pulsão 

destrutiva) são dois polos da mesma noção: como fenômeno social, o narcisismo das 

pequenas diferenças pode ser a própria miséria psicológica da massa (miséria perceptiva, 

sensibilidade estereotipada), assim como pode ser a possibilidade de coesão de um exército 

que se prepara para uma luta. 

Derivam daí algumas questões: será que a constituição do Eu propiciada pelo 

narcisismo, o qual empenha alguma espécie de destruição, independe da época e das 

condições materiais em que vivem os homens? Será que a pulsão destrutiva pode verter-se em 

algo construtivo? Se sim, como? Será que a pulsão de morte poderia não ser destinada para 

fora, mas integrada e voltada para fins de (auto)transformação? Será que a morte de uma 

condição não permite o nascimento de outra? E ainda, que papel pode ter o outro na 

construção da possibilidade de uma relação não destrutiva com a alteridade? Como enfrentar 

esses desafios no mundo atual? 

Talvez, a proposta de um trabalho psicanalítico grupal caminhe nessa direção. 

Buscando subsídios teóricos, retomo algumas contribuições de Maria Rita Kehl (2000), do 

artigo “Existe uma função fraterna?”, que integra o livro Função fraterna. 

 

I.9 Da horda à frátria: uma travessia pela via do simbólico 

No mito freudiano das origens, apresentado em Totem e tabu, de 1913, uma horda 

primitiva decide assassinar o pai (líder) e, assim, tem a chance de se transformar numa frátria 

(coletividade civilizada). Nesse sentido, o crime configura uma operação simbólica capaz de 
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ampliar a consciência coletiva e individual. Morre a autoridade encarnada – do pai vivo, com 

suas arbitrariedades, limitações e finitude – para nascer a Lei, que regula as relações em 

sociedade. Esse discernimento entre o real e o simbólico, entre a manifestação e a essência 

(entre o ôntico e o ontológico?), deu aos membros do clã mais liberdade, mas também mais 

responsabilidade. 

Ao discutir a existência de uma possível função fraterna, Maria Rita Kehl (2000) 

pondera que, primeiramente, o semelhante tende a despertar interesse e identificação, assim 

como ódio e ciúme. Num segundo momento, o outro nos ajuda a constatar a semelhança na 

diferença: concorre para relativizar o papel de verdade absoluta da palavra paterna (da 

tradição) e possibilita ao sujeito reconhecer-se como capaz de iniciar algo novo, agir e falar 

por si. A circulação da palavra e dos relatos de vivências autoriza os sujeitos a serem 

diferentes de um ideal pressuposto. 

A leitura de Kehl (200) nos permite arrolar as seguintes características dos laços 

fraternos: 

� promovem o desenvolvimento de traços identificatórios secundários, que fazem 

suplência à identificação fundadora; 

� por meio deles, a linguagem se modifica e atualiza, visando expressar as demandas 

emergentes que as sanções paternas não permitem satisfazer, mas tampouco são 

capazes de calar; 

� permitem que se produzam e confessem transgressões: não necessariamente à Lei, 

mas a arbitrariedades limitadoras impingidas pelas autoridades que representam a 

Lei via poder disciplinar; 

� aludem à experiência democrática, na qual todos os indivíduos de um coletivo têm 

igual acesso à palavra, participando das decisões coletivas e respondendo 

publicamente por sua posição, inclusive quando se omitem. 

 Nesse sentido, a transgressão não é necessariamente uma perversão:  

A desobediência civil coletiva, organizada e atuada em nome de ideais 
alternativos aos vigentes (sustentados pelo pai/pela tradição), pode ser 
transformadora da cultura e se tornar legítima se for capaz de renovar os 
termos do pacto civilizatório. Nesses casos, o pai se mantém como função 
viva e operante, que continua a exigir dos membros da frátria a renúncia a 
certas satisfações pulsionais em nome do amparo que a coletividade deve 
oferecer a todos. Mas os termos vigentes da Lei podem ser alterados para 
melhor contemplar a diversidade entre os irmãos, já que a Lei existe para 
sustentar a vida social, e não para beneficiar o pai real (Kehl, 2000, p. 44). 
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Assim, fica claro que a desobediência civil coletiva pode instituir uma nova ordem. Já 

a submissão (marcada pela heteronomia), como revelam alguns tristes episódios da nossa 

história,21 pode causar mais estragos do que a rebeldia. 

Para Kehl, a possibilidade de separar o Outro das figuras que encarnam a autoridade é 

produzida pelas experiências com os limites, praticadas com o respaldo dos semelhantes: “eis 

o quinhão de liberdade a que temos direito nessa vida”, afirma a autora.  

Entretanto, a autora reconhece que o tempo de vida útil da frátria é restrito: enquanto 

for criadora de linguagem e enquanto respaldar a experiência dos limites, ela é pertinente. 

Quando isso não mais acontece, tende a haver um esgarçamento ou uma dissolução 

espontânea. Por isso, a autora diz que as frátrias se formam e desfazem ao longo de uma vida: 

como campos de experimentação, dão a seus membros cumplicidade, proteção afetiva contra 

os rigores do super-eu e um campo fértil de reflexões sobre o vivido.  

Mas há sempre o perigo de cristalização das frátrias, ou seja, a tentativa de transformá- 

-las de campo de experimentação em campo de produção de certezas, o que fatalmente leva a 

fenômenos como a segregação e a intolerância, em nome do “narcisismo das pequenas 

diferenças”. 

Talvez o filme O Senhor das Moscas tenha me parecido contundente justamente pelo 

sentimento de uma promessa social que não se cumpriu. Também entre nós, mesmo sem 

estarmos presos numa na ilha, falta a consideração do outro e a boa lida com a diferença, 

inclusive dentro de nós mesmos.  

Como a situação limite dos meninos ilhados, o mundo atual nos cerca com um mar de 

apelos a nossos impulsos eróticos e destrutivos. Resistindo a isso, a Agrupar aposta no 

(registro do) trabalho psicanalítico grupal continuado, com pessoas de diferentes gerações, 

como forma de cultivar e constituir “símbolos-concha” que resgatem nossa humanidade em 

meio à crise ética que nos assola. 

 

                                                           

21 Em seu ensaio “Submissão e rebeldia em O capote de Gogol”, Ecleá Bosi (2003, p. 127-149) cita dois 
funcionários exemplares que, sem pensar, obedeceram ordens que eram atos genocidas. Dentre eles, o piloto que 
lançou a bomba de Hiroshima (obedecendo às ordens do presidente Truman) e o militar da SS Eichmann, que 
incinerou milhares de judeus a mando de seu superior. 
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I.10 Gozar, verbo imperativo 

Alguns psicanalistas22 vêm discutindo o imperativo social do gozo como valor 

supremo no mundo de hoje. Segundo Kehl (2011), a busca desenfreada por gozar (sempre e 

cada vez mais) pode acarretar culpa, depressão, ansiedade e até crises de pânico entre aqueles 

que não conseguem gozar “o suficiente” e, ao tomar contato com suas fragilidades e limites, 

sentem-se deslocados de um mundo onde os todos os outros parecem estar gozando: 

Alguém disse uma vez: “É como se em algum lugar estivesse acontecendo 
uma festa espetacular, onde todos estão se divertindo além de todos os 
limites, só que eu não tenho o endereço”. O neurótico, hoje, não se sente um 
pecador, um impuro, como no início do século XX: sente-se um otário. 
Barrado no baile (Kehl, 2011, p. 83). 

Seria a psicanálise a cura para os otários? 

Talvez sim, só que o psicanalista não oferece o endereço da tal festa a 
ninguém. Ele nem sabe o endereço. No máximo, o analista sabe que o cara 
que se imagina otário não está perdendo festa nenhuma; a festa do gozo 
permanente não é proibida nem restrita aos mais espertos. Ela é 
simplesmente impossível de se realizar. Mas isso o analisando vai descobrir 
por ele mesmo – se quiser deixar de ser otário. [...] As pessoas vivem 
culpadas por não conseguirem gozar tanto quanto lhes é exigido. Culpadas 
por não alcançar o sucesso e a popularidade instantâneos, por perder tempo 
em sessões de análise, – culpadas por sofrer. O sofrimento não tem mais o 
prestígio que lhe conferia o cristianismo. Sofrer não redime a dívida [refere- 
-se aqui à dívida simbólica, com o pai ou com o grupo de pertença]; ao 
contrário, reduplica os juros (Kehl, 2011, p. 83/144). 

Ao falar sobre a patologia narcísica, Denise menciona justamente a tendência atual de 

as pessoas se esforçarem para sustentar uma imagem de que são felizes, bem posicionadas, 

belas, magras, jovens, cheias de prestígio, donas de bens de última geração, bem casadas, com 

uma família perfeita etc. Nota-se, assim, uma notável pressão social se exercendo sobre os 

indivíduos, seus valores e escolhas, para que estejam (e pareçam estar) sempre bem, como se 

jamais sofressem. Sustenta-se o ideal de que a felicidade é ter determinadas coisas e jamais 

sofrer ou ser frágil. Mas o custo disso é alto: a vida se banaliza. 

A sociedade contemporânea tem algumas características as quais podemos, 
de modo genérico, qualificar de debilitamento do laço social. Um produto da 
evolução própria da modernidade, na qual passa a ocupar o centro da cena 
social não o semelhante, mas o objeto. [...] O fato de um objeto de tal 

                                                           

22 Por exemplo: Maria Rita Kehl, em O tempo e o cão: a atualidade das depressões (2009) e 18 crônicas e mais 
algumas (2011), Charles Melman, em O homem sem gravidade: gozar a qualquer preço (2003), e Marcelo Veras 
e Susana Palacios, nas entrevistas que nos concederam (Vide Anexos, em mídia eletrônica).  
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natureza ocupar o centro da cena social faz com que o destino fique ligado à 
posse desse objeto e que essa posse se constitua no objetivo central da vida 
de quase todo mundo. Há pessoas que hipotecam as suas vidas para comprar 
um carro ou eletrodomésticos. O sujeito é tomado por um destino já fixado. 
Se, na Idade Média, acreditava-se que o destino estava traçado pela 
divindade e pelo além, e que a vida de cada um já estava por obra da palavra 
divina, hoje em dia, nosso destino está traçado pela relação com esse objeto. 
Pode-se dizer, então, que nosso destino está escrito no consumo. O modo de 
consumirmos decide o nosso destino. Parece banal, mas é assim. Como algo 
tão importante como nossa vida pode estar ligado a tal banalidade? Mas é 
isso que se percebe na vida cotidiana: a banalização das vidas como se 
banaliza a morte (Jerusalinsky, 2004, p. 2). 

Parece importante lembrar que, diferentemente dos outros animais, cujo 

comportamento não ultrapassa um espectro limitado pelo instinto ou por uma aprendizagem 

simbolicamente restrita, o ser humano, em tese, é capaz de refletir, planejar, adiar uma 

satisfação imediata em nome de uma meta futura, criar mundos, encetar o novo. O homem é 

também capaz de amar e, se necessário, sacrificar a própria vida como estratégia de luta por 

uma causa que lhe pareça importante. Mas, para isso, o semelhante tem um papel 

fundamental. 

É precisamente na companhia daqueles que pretende tratar, e em contextos em que a 

liberdade e a sustentação de certos limites e responsabilidades são coletivamente acordadas, 

registradas e periodicamente revistas, que a equipe da Agrupar lança luz sobre a clínica 

contemporânea. 

 

I.11 O que a Agrupar destaca como desafios da clínica contemporânea 

São imensos os desafios à psicologia e à psicanálise atuais, uma vez que se constatam 

fenômenos de difícil intervenção como a redução da capacidade reflexiva dos indivíduos, a 

apatia, a hipererotização dos corpos de jovens de ambos os sexos, os tipos diversos de 

adicção, os transtornos alimentares, os comportamentos auto e heterodestrutivos, as 

depressões, o pânico, o tédio etc.  

Cecília ainda destaca a solidão existencial, remetendo-nos à solidão dos grandes 

centros urbanos, onde os espaços públicos de interação estão cada vez mais restritos. Lembra 

que, hoje em dia, são comuns o isolamento das crianças e sua dependência do computador. 

Para piorar, destaca que “a mecânica dos jogos é auto-referente” e que, muitas vezes, “o 

conflito transcorre somente na esfera virtual”, e não na esfera humana dos relacionamentos e 
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seus enfrentamentos, mas na mágica do jogo. É também notável a dificuldade que as crianças 

têm para esperar o outro acabar de falar.  

Também a indiferença chama a atenção das psicanalistas: elas têm observado crianças 

e adolescentes que, nas interações, assumem uma postura de que “tudo tanto faz”. Ana Regina 

acredita que, nesses casos, o trabalho de grupo é potencialmente capaz de sensibilizar esses 

sujeitos que estão apáticos, que não apresentam nenhuma demanda, porque podem se sentir 

tocados por uma questão levantada por um colega. Embora tenha um papel complementar 

importante, o trabalho analítico individual tem menos condições de produzir esse efeito. 

Denise acrescenta que a demanda mais estruturada no grupo pode surgir por meio de 

acontecimentos imprevistos, que suscitam uma questão enigmática a um sujeito que até então 

não (se) fazia perguntas. 

 

I.12 Os novos traços do brincar 

Dentre os temas que apareceram na entrevista, destaco o mergulho maciço das pessoas 

no mundo virtual, a falta de referências (históricas, coletivas, arquitetônicas, familiares) das 

novas gerações, concomitante à mesma falta nos jogos e videogames, a impaciência 

atravessando diversas esferas da vida, a crise de autoridade dos pais e da escola (que tendem a 

delegar responsabilidades aos chamados “especialistas”), a pouca experiência de convívio 

social em espaços públicos e os novos traços do brincar.  

Denise acredita que está havendo um empobrecimento enorme não só do simbólico 

como do imaginário, e se declara perplexa diante da normatização que hoje intervém até 

mesmo na esfera lúdica, no brincar. Por exemplo, em lojas de brinquedos, os vendedores 

perguntam a idade e o sexo do aniversariante, o que pressupõe que existam “brinquedos 

certos” para “idades certas”; além do mais, os brinquedos são assépticos, não sujam, não 

furam, não fazem marcas e, assim, vão perdendo sua condição essencial de brinquedos...  

Cecília observa que o jogo de bolas de gude – tão comum num passado não muito 

remoto – está desaparecendo e imagina que seja por ele acontecer em chão de terra, na grama 

ou até mesmo no chão de cimento e, portanto, levar as crianças a se sujarem. Ela lembra que 

esses tipos de chão, assim como a areia, têm sido substituídos pelo “piso limpo” dos 

playgrounds e por grama sintética. Teresa menciona outro jogo de bola que também parece 
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estar se extinguindo: chama-se “Capitão”, ou “Queimada”.23 Como no gude, nesse jogo as 

crianças também se sujam, e ficam marcas na roupa e, eventualmente, no corpo. A equipe 

percebe que a experiência de brincar, antes mais livre, vem sendo cada vez mais mediada. 

Denise dá o exemplo frisante das instruções que agora acompanham a massa de modelar: “Se 

você não quiser que misture, mantenha as cores separadas. Para amassar, você deve apertar a 

massa na sua mão”. Ao mesmo tempo, são cada vez mais vendidos jogos de computador que 

convocam crianças e adolescentes a uma hiperdimensão do imaginário. Mas, como lembra 

Denise, “não foi você que imaginou nada”. 

Ao discutir as principais características da sociedade contemporânea, o psicanalista 

Afredo Jerusalinky menciona a debilitação dos laços sociais, dando um exemplo que vai 

exatamente ao ponto destacado por Denise. 

Hoje em dia, os objetos chegam às nossas mãos já feitos, com um manual de 
instruções do qual não se depreende a essência de seu funcionamento, senão 
meramente as operações de superfície necessárias para fazê-lo funcionar. O 
menosprezo pela nossa inteligência é tamanho, que os manuais começam 
explicando que, se não for ligado na tomada, o objeto não funcionará. Esse é 
o objeto que ocupa o centro da cena social e que, além do mais, é oferecido 
com a promessa de que sua posse assegura a felicidade total (Jerusalinski, 
2004, p. 2). 

Agora, destaco outra questão levantada na entrevista e que me parece relevante para 

pensar o quanto os jogos hoje refletem e produzem algumas características de nossos tempos; 

por exemplo, o apagamento da diferença de gerações. De um lado, observa-se a antecipação 

de fenômenos que antes não ocorriam porque crianças e adolescentes não eram estimulados 

por um vasto e sedutor cardápio de objetos de consumo historicamente associados ao mundo 

adulto, e, de outro, há o anseio dos pais por uma “juventude infinita”, negando o 

envelhecimento e procurando ocupar o mesmo patamar social que os jovens. Nos jogos, isso 

também aparece: as personagens são imortais ou têm muitas vidas; têm poucas marcas 

identitárias, que não envolvem origem, gênero, geração, gostos ou modos de ser. Muitas se 

assemelham a monstros e se distinguem apenas por algum signo de valor, o qual revela sua 

potência ou seu grau de evolução – afinal, têm várias vidas. Ana Regina lembra que tampouco 

há a ideia de bem e de mal, e tudo parece uma anarquia. 

                                                           

23 Divididos em dois times, os participantes têm que acertar os jogadores da equipe adversária, e ganha o time 
que acertar (“queimar”) todos os oponentes. 
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Denise observa a semelhança entre a atmosfera dos jogos e a da vida real, na qual o 

sujeito também é convocado a ser “o mais bonito” ou “o que sabe tudo” etc. Mas que saber é 

esse? – Elas se perguntam. Denise percebe que as crianças sabem dos jogos que os amigos 

têm, da sandália que a colega comprou, da roupa que saiu de moda, mas não sabem a história 

do amigo. “Ficou tudo muito na ordem do ‘ter’ antes do ‘ser’” – quando deveria ser o 

contrário. Acrescenta que, nessa lógica do “eu tenho, eu tenho, eu tenho”, não há novela, não 

há história.  

Cecília já reparou que alguns frequentadores da Agrupar, inclusive meninos mais 

velhos, não sabiam a profissão do pai nem da mãe. Diante desse desconhecimento, as 

psicanalistas em geral perguntam: “Você não tem nenhuma pista?”, “Para onde ele vai?”, “O 

que ele faz?”, “Você nunca viu?”. Como essas, surgem no grupo outras questões, tanto 

explícitas quanto sutis, sobre assuntos que possivelmente nunca tenham sido colocadas ao 

sujeito. A possibilidade de essas questões circularem faz do grupo um espaço de troca que 

confronta o sujeito. 

 

I.13 O repúdio ao envelhecimento e à morte: apagando a diferença entre as gerações 

Denise contou uma vinheta clínica que me pareceu interessante para ilustrar essa 

discussão e, ao mesmo tempo, mostrar a importância dos avós na formação da criança. Certo 

dia, durante o atendimento individual a uma menina de quatro anos, Denise observou que, de 

tempos em tempos, ela queria mostrar a boneca à mãe, que estava na sala de espera. Ia até a 

mãe e lhe contava o que sua “filha” tinha feito. Então Denise perguntou: “E aí, o que a avó 

dela achou?” Imediatamente, a menina respondeu: “Ela não é avó, ela é tia! Você quer que ela 

morra, é?! Minha filha não vai ter avó, porque toda avó morre!” Denise conta que, a partir 

dali, a menina entrou num nível significativo de angústia.  

Cecília vem percebendo que, ao mesmo tempo em que as crianças se tornam precoces, 

os velhos parecem não poder mais envelhecer, tendo que ser cada vez mais jovens, do que 

resulta um grande desencontro. Ela acredita que os pais dão a medida da precocidade a seus 

filhos, muitas vezes com discursos que reconhecem uma ou outra dificuldade em algum 

aspecto, mas que em seguida afirmam ser o filho excelente, maravilhoso e muito à frente em 

algum outro aspecto.  
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Soma-se a isso o fato de que é comum, hoje, os pais quererem ser “ amigos” dos filhos, 

o que revela uma dificuldade para se colocarem no lugar de uma outra geração. Ao contrário, 

“ preferem se colocar no lugar de um igual”, afirma Teresa. Não raro, a equipe ouve pais 

dizerem dos filhos “A gente conversa tudo” ou “Ele é o meu melhor amigo”. Cecília acredita 

que essa postura dificulta aos pais se autorizarem a ocupar o lugar de autoridade – como 

educadores –, assim como aos filhos, sejam eles adolescentes ou não, que passam a não 

reconhecê-los como detentores de um saber adquirido pela experiência, ainda que depois 

venham a questionar esse saber, transgredi-lo. Mas, para isso, é preciso antes supor que o 

outro sabe alguma coisa.  

Lembram que, hoje em dia, a pergunta é invertida. Os pais perguntam: “Meu filho, 

você quer isso, isso ou isso?” E, muitas vezes, são as crianças que definem. Cecília supõe que 

a criança seja, na atualidade, uma espécie de reduto sagrado na família, no sentido de ocupar 

o lugar de uma entidade que tem que ser respeitada, satisfeita, saciada. Segundo ela, essa é 

uma expressão social da patologia narcísica. 

A negação do envelhecimento e da morte, tal como aparece na cena da menina 

descrita por Denise, é discutida também num recente artigo da jornalista, escritora e 

documentarista Eliane Brum (2012), que faz uma reflexão oportuna sobre uma informação 

que lhe foi dada durante o tratamento de um texto: a de que o termo “velha” teria caído em 

desuso, devendo ser substituído por “idosa”: 

Se testemunhamos uma epidemia de cirurgias plásticas na tentativa da 
juventude para sempre (até a morte), é óbvio esperar que a língua seja 
atingida pela mesma ânsia. Acho que “idoso” é uma palavra “fotoshopada” – 
ou talvez um lifting completo na palavra “velho”. E saio aqui em defesa do 
“velho” – a palavra e o ser/estar de um tempo que, se tivermos sorte, chegará 
para todos. Desde que a juventude virou não mais uma fase da vida, mas 
uma vida inteira, temos convivido com essas tentativas de tungar a velhice 
também no idioma. Vale tudo. Asilo virou casa de repouso, como se isso 
mudasse o significado do que é estar apartado do mundo. Velhice virou 
terceira idade e, a pior de todas, “melhor idade” (Brum, 2012).  

A autora lembra ainda que a velhice indica a proximidade da morte, experiência tão 

dura quanto profunda: negá-la é não só inútil, como uma escolha que nos rouba alguma coisa 

vital. 

Há uma bela expressão que precisamos resgatar, cujo autor não consegui 
localizar: “A morte não é o contrário da vida. A morte é o contrário do 
nascimento. A vida não tem contrários”. A vida, portanto, inclui a morte. Por 
que falo da morte aqui nesse texto? Porque a mesma lógica que nos roubou a 
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morte sequestrou a velhice. A velhice nos lembra da proximidade do fim, 
portanto, acharam por bem eliminá-la. Numa sociedade em que a juventude é 
não uma fase da vida, mas um valor, envelhecer é perder valor. Os 
eufemismos são a expressão dessa desvalorização na linguagem (Brum, 2012). 

Sua análise dos eufemismos ligados à velhice desvela a face excludente de nossa 

sociedade no trato com os velhos e com o próprio envelhecimento. Inúmeros são os 

dispositivos para negar, suavizar, distorcer ou infantilizar a velhice e o sofrimento a ela 

atrelado, do que resultam prejuízos existenciais. Ao defender o resgate do termo “velhice”, 

Eliane Brum recupera a potência do envelhecer, ignorada pela cosmética da linguagem.  

Chamar de idoso aquele que viveu mais é arrancar seus dentes na linguagem. 
Velho é uma palavra com caninos afiados – idoso é uma palavra banguela. 
Velho é letra forte. Idoso é fisicamente débil, palavra que diz de um corpo, 
não de um espírito. Idoso fala de uma condição efêmera, velho reivindica 
memória acumulada. Idoso pode ser apenas “ido”, aquele que já foi. Velho é 
– e está. Alguém vê um Boris Schnaiderman, uma Fernanda Montenegro e 
até um Fernando Henrique Cardoso como idosos? Ou um Clint Eastwood? 
Não. Eles são velhos. Idoso e palavras afins representam a domesticação da 
velhice pela língua, a domesticação que já se dá no lugar destinado a eles 
numa sociedade em que, como disse alguém, “nasce-se adolescente e morre- 
-se adolescente”, mesmo com 90 anos. Idosos são incômodos porque usam 
fraldas ou precisam de ajuda para andar. Velhos incomodam com suas 
ideias, mesmo que usem fraldas e precisem de ajuda para andar. Acredita-se 
que idosos necessitam de recreacionistas. Acredito que velhos desejam as 
recreacionistas. Idosos morrem de desistência, velhos morrem porque não 
desistiram de viver. [...] Envelhecer o espírito é engrandecê-lo. Alargá-lo 
com experiências. Apalpar o tamanho cada vez maior do que não sabemos24 
(Brum, 2012). 

 

I.14 Sexualidade sem rodeios 

A questão já referida sobre o esvaziamento de imaginação e da história nos jogos é 

também observada na sexualidade estimulada via computador. Às vezes, no grupo, as 

psicanalistas se dão conta de coisas que nem sequer sabiam que existiam. Por exemplo, em 

um dos grupos, surgiu uma conversa sobre uma cena de sexo explícito que de repente 

aparecia e travava a tela do computador. 

A equipe aponta ainda uma contradição: ao mesmo tempo em que os adolescentes 

revelam ter uma intimidade significativa com uma sexualidade avançada e promíscua, eles a 
                                                           

24 Pela maneira delicada, profunda e bem contextualizada como abordam a temática do envelhecimento, da 
debilidade corporal versus lucidez, bem como dos cuidados com o outro, dois filmes franceses recentes merecem 
destaque: Amor (2013), dirigido por Michael Haneke, e Intocáveis (2012), dirigido por Eric Toledano e Olivier 
Nakache.  
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vivem, sobretudo, à distância. Exibem-se na tela, comunicam-se por chats, mas quase não 

sabem como se aproximar ou o que dizer. Quando há a uma aproximação física, o que está em 

jogo é saber qual é a melhor tática para “pegar”.25 Regina lembra a falta da lei, pois há 

mangás (quadrinhos japoneses) em que os personagens – monstros, vampiros ou outros seres 

imortais construídos à base de onipotência –, mesmo sendo irmãos, fazem sexo sem 

impedimento. Isso nos conduz a questão da “incestualidade”, abordada por Susana Palácios, 

no capítulo III, e mais detidamente por Pierre Benghozi, no capítulo IV.  

Denise associa essa onipotência à questão do “eu ideal”, tratada na psicanálise, que 

difere do conceito de “ideal do eu”, que contemplaria o que ainda está por vir, o patamar ao 

qual se pretende chegar. Mas, para percorrer um caminho rumo a um ideal, é preciso que, no 

presente, que se reconheça uma falta: é ela que estimula o caminhar. O problema é que as 

instâncias supostamente encarregadas de apresentar esse limite – por exemplo, os pais e a 

escola – vêm se furtando a esse reconhecimento e, assim, ficam destituídos de autoridade. 

Nesse contexto, o trabalho de grupo com os adultos se configura como uma importante 

estratégia clínica complementar, por meio da qual se exercitam a escuta, a argumentação e a 

(recuper)ação de uma autoridade que precisa ser modulada, seja por desaparecer na 

“terceirização de responsabilidades”, seja por se transmutar em autoritarismo. 

 

I.15 A família como esfera de privatização da vida social 

Em tempos marcados por uma temporalidade acelerada, pela produção e pelo consumo 

desenfreados de mercadorias que logo se quebram ou se tornam obsoletas, pela escassez de 

experiências distendidas no tempo e pelo individualismo/corporativismo como marca das 

relações sociais e de poder, não é de estranhar que o envelhecimento esteja mais associado a 

um processo de decadência do que de ganho de sabedoria. E se tampouco têm enredo as 

brincadeiras eletrônicas (de que se ocupa hoje boa parte das crianças e dos adolescentes nos 

centros urbanos), os personagens com poderes crescentes e ilimitados não têm história, 

convívio social nem laços de pertença; então, de que vale ter memória, imaginação ou 

criatividade? De que valem o convívio social e a sabedoria dos ancestrais? Aliás, para que 

serve o outro? O que se vê comumente – talvez como compensação desse esvaziamento de 

valores – é o superinvestimento de certos ideais das novas gerações. 

                                                           

25 “Pegar” é a gíria que indica contato físico íntimo. 
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Denise comenta que, desde muito cedo, as crianças vêm sendo superestimuladas. 

Enquanto se dedicam a outras coisas, os pais colocam-nas para ver vídeos, fazer atividades, 

aprender coisas. Rapidamente, elas começam a repetir palavras, saber as cores, os animais, os 

carros, e não passam sem os programas de televisão. Dominam precocemente um repertório 

de expressões que mimetiza o universo de suas “preferências” – carros, princesas, monstros 

etc. –, que, por sua vez, é afetado por valores do mundo adulto. Mas o que chama a atenção 

das psicanalistas é que esse discurso das crianças parece mais uma repetição voraz voltada 

para o aumento de repertório do que propriamente uma expressão da riqueza imaginativa ou 

da qualidade no brincar: “tudo vira coleção, qualquer carro ou boneca tem que virar coleção”. 

Cecília aproveita para lembrar que mesmo os álbuns de figurinhas – que sempre foram um 

apelo ao consumismo infantil – estão ainda piores do que antes, porque apelam também para a 

pressa: agora, eles já vêm com um pacote de 50 figurinhas. É o chamado “combo” 

(combinado),26 o discurso que insinua a vantagem de levar mais pagando menos e que 

escamoteia o verdadeiro custo desse imediatismo: a supressão da experiência da falta e da 

espera e o esvaziamento precoce dos significados das coisas. Uma expressão certeira apareceu 

na entrevista: “subjetividades Walt Disney”. 

 

I.16 Como isso aparece na clínica 

Na clínica, o consumismo frequentemente se dá a ver pelo sentimento de insuficiência 

frente às demandas sociais e pela compulsão – elas destacam a toxicomania – como seu 

correlato, expressões de sujeitos que pouco acreditam em suas responsabilidades e potenciais 

ao lidar com as dificuldades: 

Esse aparente apagamento da dívida simbólica [com os valores ancestrais] 
não nos tornou menos culpados; ao contrário: hoje, escutamos pessoas que 
se dizem culpadas de tudo. [...] O sentimento de culpa, como escreve 
Ehrenberg, tomou a forma de sentimento de insuficiência. Assim, a resposta 
à dor psíquica não é buscada pela via da palavra, mas pelo consumo abusivo 
dos psicofármacos que prometem adicionar a substância faltante ao 

                                                           

26 E é isso que está à venda, na verdade: a ideia de que comprando mais se paga menos. E a palavra “combo” 
pretende iludir os consumidores com a falsa ideia de que estão tendo alguma vantagem. É sabido que as grandes 
corporações mantêm equipes multidisciplinares que conduzem grandes experimentos que duram anos sobre o 
comportamento dos consumidores e, como operam em escala mundial, preferem sempre balizar sua propaganda 
por “valores” rasos, capazes de seduzir milhões de pessoas em pouco tempo. De modo geral, dificilmente os pais 
e educadores conseguem reagir individualmente a esse verdadeiro assédio coletivo, que forja e “vende” modos 
de consumir – e, no limite, de viver e pensar –, pois ele é muito poderoso, sofisticado e de grande capilaridade. A 
cilada que devemos evitar é a de responsabilizar “as pessoas” e procurar saídas coletivas. 
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psiquismo deficitário. O remédio age em lugar do sujeito, que não se vê 
responsável por seu desejo e por suas escolhas. Não se concebe a vida como 
um percurso de risco que inclui altos e baixos, incertezas, acertos, dúvidas, 
sorte, acaso. A vida é um empreendimento cujos resultados devem ser 
garantidos desde os primeiros anos – daí o surgimento de uma geração de 
crianças de agenda cheia de atividades preparatórias para a futura 
competição por uma vaga promissora no mercado de trabalho. Não por 
acaso, essas mesmas crianças estarão mais predispostas à depressão na 
adolescência, esvaziadas de imaginação, de vida interior, de capacidade 
criativa (Kehl, 2011, p. 144). 

Encerremos este tópico com dados alarmantes: em 2000, foram vendidas no Brasil 71 

mil caixas de metilfenidato (conhecido como ritalina ou concerta), um medicamento 

psiquiátrico usado para tratar o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). 

Em 2010, esse número subiu para 2 milhões. Em 2007, 6 milhões de pessoas já haviam sido 

medicadas com a droga, sendo que, deste total, 4.750.000 eram crianças (sendo 3.800.000 

meninos).27 

 

I.17 Gênero, voracidade e reificação do desejo pela virtualidade 

Na entrevista, a diferença de gênero e de idade está ligada às demandas: na infância, 

os meninos tendem a chegar com queixas de indisciplina e hiperatividade, comportando-se 

como se fossem onipotentes; na adolescência, isso muda: os meninos ficam mais retraídos, 

enquanto as meninas, que eram mais inibidas quando mais novas, passam a se mostrar 

supererotizadas, sem nenhum pudor. 

Essa antecipação de processos que dependem de tempo de maturação no 

desenvolvimento humano aparece relacionada a um excesso de estímulos e à preponderância 

da virtualidade como campo privilegiado de relações sociais: nessa esfera, a sexualidade vai 

se escancarando na tela do computador ou mesmo no banheiro da escola, mas é esvaziada de 

mistérios, de imaginação e do receio da imoralidade: ela é vivida no concreto do corpo, que 

conta mais como um objeto ou instrumento de prazer do que como presença. Entre as meninas 

adolescentes, Denise destaca uma sexualidade exibida publicamente, como se não houvesse 

fronteiras entre o que é privado e o que é público, entre o que é íntimo e o que é comum. 

Além disso, não há atração ou jogo de sedução. É como se, sendo agora menos regulada pela 

                                                           

27 Os dados são da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e estão divulgados na página do “Fórum 
sobre Medicalização da Saúde e da Sociedade” (http://medicalizacao.org.br/), por ocasião do Simpósio 
Internacional sobre o tema, realizado em Salvador/BA, em junho de 2011. 
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moralidade ou pela espera, e ainda reificando o desejo (“para gozar, basta clicar”), a 

virtualidade na iniciação sexual servisse como trampolim para uma posterior experiência 

sexual no real dos corpos, que viram carnes desabitadas: sem culpa, sem sentimento, sem 

mistério, sem desejo, enfim.  

Kehl (2011, p. 145) acredita que a falta de objeto (de desejo) que hoje caracteriza a 

atração erótica deve-se à “onipresença de imagens sexuais nos outdoors, na televisão, nas 

lojas, nas revistas – por onde olha, o sujeito se depara com o sexual desvelado que se oferece 

e o convida”.  

Em “Sexo dos Anjos” (Kehl, 2011, p. 88), a autora discute a sexualidade infantil. 

Lembrando que a principal característica que Freud atribuiu à sexualidade infantil era a de ser 

“perversa”, Kehl esclarece que a perversão infantil nada tem a ver com a adulta, uma vez que 

aquela não tem orientação genital. 

Na conversa com a Agrupar, percebe-se que a menção à sexualidade genital também 

permeia as narrativas dos adolescentes e de uma forma que mais parece uma caricatura 

grosseira da pornografia adulta. Nesse sentido, a perversidade em questão não é a infantil, 

mas outra, socialmente produzida pelo referencial adulto. Para Kehl, trata-se de um efeito da 

onda de pedofilia que sexualiza o corpo das crianças como se fosse o de homens e mulheres 

adultos. 

O grande problema com a sexualidade infantil, na atualidade, não é o 
comportamento das crianças; é o proveito que os adultos tiram dela. [...] É 
provável que a vida sexual da maioria das pessoas seja bastante 
convencional – de vez em quando publicam-se pesquisas confirmando essa 
hipótese –, mas o sexo imaginário é moeda que participa de quase todas as 
trocas comerciais. Titios e titias divertem-se perguntando insistentemente 
pela namorada do pirralho de três anos. Padrinhos simpáticos chamam as 
meninas de cinco anos de gatinhas; quem sabe não se divertem pedindo que 
elas dancem “Na boquinha da garrafa” na sala de visitas? Papais beijam na 
boca seus docinhos de coco. E as mães? Quantas não gostam de vestir suas 
filhas, desde muito pequenas, como a apresentadora mais sexy dos 
programas de TV? (Kehl, 2011, p. 88). 

Denise lembra que, desde que era pequena até há alguns anos, nos primórdios de seu 

trabalho clínico, vestir roupas de adulto, andar de salto e passar batom eram brincadeiras 

extremamente sedutoras: “Era um faz de conta, um brincar do que eu vou vir a ser... Hoje, é o 

contrário”. Regina acrescenta que muitas meninas hoje vão ao salão, fazem as unhas, escova e 

depilação e vestem roupas transparentes, que convocam à sexualidade. Na maioria das 
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revistas de moda, as modelos são meninas de 12 ou 13 anos, mas se apresentam como 

mulheres – aliás, como objetos de desejo. Em Salvador, é comum ver meninas de seis, cinco e 

mesmo quatro anos dançando canções quase pornográficas largamente difundidas na grande 

mídia. Vestidas com shorts curtinhos, são o próprio apelo sensual, e, nas palavras de Denise, 

“Não é um fazer de conta que eu vou ser – já sou!” 

Cecília acredita que, nos grupos, essa erotização precoce aparece em falas de deboche 

entre os participantes: as brincadeiras sem malícia são comumente ridicularizadas, chamadas 

de “coisas de bebê” ou “de pirralho”. Perguntei-lhes se acreditavam em um possível 

encolhimento da infância, e Cecília respondeu que essa é uma hipótese que aventam, pois 

percebem que “as crianças não estão podendo mais ser crianças, estão sem tempo para ser 

crianças”. É crescente o número de crianças nas chamadas redes sociais da internet, assim 

como das que acompanham novelas e se expõem no computador... 

 

I.18 Será mesmo o fim da infância? 

“No contraponto à invenção da infância pela modernidade, temos, hoje, a des- 

-invenção da infância pela pós-modernidade (Outeiral, 2001, p. 21). Segundo o psicanalista, 

as transformações sociais dos tempos pós-industriais e pós-modernos fizeram com que a 

infância – como período mágico do brincar e do fazer de conta – figurasse mais como uma 

utopia do que como uma realidade. Atirada ao mundo virtual e do consumo, a criança é 

menos exigida em termos de sua imaginação e criatividade. Os desafios do período escolar – 

que coincidem com o período que os psicanalistas chamam “de latência” – também vêm 

sendo alterados, uma vez que, na virada do século XX para o XXI, cresce significativamente a 

exposição da criança ao erotismo e à sexualidade genital, dificultando conquistas que seriam 

esperadas para esse período, quais sejam: a dessexualização das relações de objeto presentes 

na infância, para que surjam relações de identificação com as figuras parentais e o 

desenvolvimento de processos de sublimação (afetivos e cognitivos), os quais permitiriam o 

aparecimento de sentimentos como a ternura, o pudor, a repugnância e as aspirações morais 

e/ou estéticas. 

José Outeiral (2001) endossa a leitura de Kehl ao sugerir que estamos vivendo o 

fenômeno da “abreviação do período de latência” em função dos abusos da cultura: crianças e 
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adolescentes são precoce e excessivamente expostos à sexualidade e ao erotismo genital nas 

mais diversas esferas da vida, sobretudo nos meios de comunicação. 

Essa questão foi recorrente na conversa com a Agrupar, sugerindo que, pautada pela 

lógica consumista, que atravessa e constitui as relações sociais contemporâneas, a 

subjetividade empobrece. 

Parece que o mundo mudou tanto e tão depressa que estão todos um pouco perdidos: 

crianças, pais, educadores, psicanalistas e técnicos. A equipe reconhece que ninguém sabe de 

fato o que vai dar certo, o que funciona e o que não funciona. 

Assim, a aposta nos grupos é também uma decisão de se preservarem, pela vertente 

clínica, lugares de encontro e interlocução, onde as dúvidas e as experiências de cada um 

podem circular e quiçá beneficiar alguém. Segundo Denise, “às vezes, um pai que está 

atordoado com seu filho pode sugerir alguma coisa de extrema utilidade para outro pai”. Essa 

troca “devolve de alguma forma o valor à palavra”: permite o aparecimento da dúvida, da 

inveja, da esperança ou do medo como coisas que são humanas e dignas e que, podendo ser 

partilhadas, ampliam as chances de se abrirem portas para possíveis saídas. 

Mais uma vez, nem sempre se sabe o que se diz ou como algo se explica, e isso vale 

também para os especialistas. O mundo mudou muito depressa, as informações são muitas e 

está muito difícil nos situarmos: ciente disso, a Agrupar entende que os grupos permitem o 

reconhecimento social das dúvidas, dos limites e das angústias e, assim, favorece a construção 

de saberes e cuidados de maneira coletiva e continuada. Ao invés de ser consideradas 

entraves, as lacunas podem se tornar questões colocadas para todos: “Então, como isso 

poderia ser? O que podemos pensar juntos?” A equipe aposta que essa partilha “humaniza a 

questão da nossa impotência e fragilidade”, fazendo-nos mais humanos. 

 

I.19 Será que a Agrupar não deveria se expandir? 

As profissionais da equipe veem o mundo e o ser humano pelo viés da complexidade e 

da mútua interferência. A forma como exercem e pensam a clínica parece resgatar algo da 

ação política descrita por Hannah Arendt: há um chamado à liberdade da palavra e à 

responsabilidade pelo que se faz e se diz, sempre em companhia de outros. 



 75 

Nas reuniões clínicas, nos diferentes espaços grupais e mesmo nas trocas informais, as 

profissionais respeitam a diversidade e refletem sistematicamente sobre como construir uma 

clínica psicanalítica capaz de pensar e enfrentar os enigmáticos problemas contemporâneos 

que pedem compreensão. 

Com mais de dez anos e uma riqueza de saberes e fazeres pioneiros no campo da 

clínica psicanalítica de grupos, a perspectiva de crescer e divulgar mais amplamente seu 

trabalho não é prioridade agora: de um lado, porque reconhecem o desgaste das tentativas de 

interlocução com o universo acadêmico e assistencial, povoado por tendências e modismos de 

enfoque cognitivista ou revestidos de um discurso “psicanalítico” muito destoante do que elas 

entendem por psicanálise; de outro, porque há o limite das próprias profissionais, cujo tempo 

já está completamente tomado. Talvez o desejo de que a clínica cresça seja proporcional à 

cautela diante do risco de que um possível crescimento venha a comprometer a qualidade e a 

continuidade do trabalho. Por isso provavelmente resistem à expansão, a qual, em geral, supõe 

a submissão a coerções sociais e a exigências burocráticas que restringem a autonomia e não 

reconhecem respeitosamente a singularidade da proposta, aspectos cruciais à psicanálise.  

No entanto, fica claro também que as trocas com “o mundo externo” são bastante 

bem-vindas. Alguns estagiários, por iniciativa própria, já procuraram a clínica e atuaram junto 

aos pacientes, participaram das reuniões e foram supervisionados, deixando e levando boas 

marcas dessa experiência. Também as profissionais da equipe já falaram publicamente em 

congressos, colóquios e seminários clínicos, levando discussões atinentes à clínica 

contemporânea a partir do trabalho na Agrupar. Parece-me que estabelecer essa troca é algo 

que interessa à equipe, ao mesmo tempo em que enriquece significativamente o campo das 

teorias e práticas psicanalíticas contemporâneas.  
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CAPÍTULO  II 

Marcelo Veras: um psicanalista-no-mundo 

Este capítulo foi redigido com base em duas fontes: a entrevista de cerca de duas horas 

com Marcelo Veras, realizada em julho de 2011, e a leitura de seu recente livro A loucura 

entre nós: uma experiência lacaniana no país da saúde mental. 

 

II.1 Do bisturi ao divã: o primeiro contato com a psicanálise 

Marcelo Veras é um homem comunicativo, com cerca de 45 anos. Nasceu no Rio de 

Janeiro e, na juventude, mudou-se para Salvador, onde vive até hoje.  

Vindo de uma família numerosa, foi o primeiro a formar-se médico. Sentia que precisava 

tornar-se importante e encheu a família de orgulho ao especializar-se em cirurgia cardíaca. 

Marcelo namorava uma colega de curso: “sabe o clássico casamento de dois estudantes 

de medicina que engravidam e resolvem se casar?”. Imaturos, brigavam por bobagens, e sua 

mulher decidiu procurar um analista. Poucos meses depois, curioso, Marcelo quis saber “que 

história era aquela de fazer psicanálise”, mas, àquela altura, não podia imaginar que esse 

enigma o levaria não só a tornar-se psicanalista, e ousado, genuinamente disposto a levar a 

psicanálise para muito além do divã... 

Com as oportunidades profissionais que lhe depararam, ele logrou introduzir a 

psicanálise na esfera pública, em terrenos politicamente complexos e tecnicamente híbridos, 

onde a relação que se tem com o saber e o poder são determinantes. 

 

II.2 Do divã aos corredores e gabinetes 

Em sua trajetória como psicanalista, além dos espaços de formação e atuação clínica, 

Marcelo ocupou três importantes cargos públicos: no final dos anos 1990, foi diretor do 

Ambulatório de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e, no início dos anos 2000, dirigiu por o 

Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, ambas instituições de saúde de referência no estado da 

Bahia; mais recentemente, assumiu a direção da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão do 

Estado da Bahia (Fapex). 
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A experiência no Hospital Juliano Moreira rendeu-lhe uma rica análise, que resultou 

numa tese de doutorado, depois publicada em livro, em que articula a teoria lacaniana (em 

especial, a clínica das psicoses) à sua biografia.  

Atualmente, na Fapex, Marcelo preside um gabinete político de extrema importância 

para o estado da Bahia, onde decide o financiamento de projetos de pesquisa nas mais 

diversas áreas da ciência, filosofia, cultura e arte.  

É curioso que um profissional assim seja tão acessível. Marcelo é. Ocupadíssimo, 

solicitadíssimo, mas acessível. Responde a e-mails e torpedos, tem uma página na chamada 

rede social e sempre retorna telefonemas. 

Em seu livro, conta como, ao assumir a direção do Hospital Juliano Moreira, partiu 

“em busca da dimensão subjetiva numa instituição em que a clínica sucumbiu ao 

esquecimento e às exigências burocráticas”. 

Foi um período desafiador e fecundo. Para enfrentar grande parte dos obstáculos e da 

burocracia, Marcelo ampliou o campo de escuta, de visão, do resgate da memória e da tomada 

coletiva de decisões. Saiu de seu gabinete de diretor e foi conhecer os espaços institucionais, 

seu funcionamento e sua história; ouviu os diversos atores sociais do cotidiano hospitalar – 

pacientes, familiares, residentes, chefes de setor, profissionais da saúde, jardineiros, pessoas 

da limpeza, comunidade do entorno etc. – e implementou ações com base nesse saber.  

Nesse período em que a reforma psiquiátrica finalmente chegava à Bahia, foram 

necessárias reformas no espaço físico do Hospital Juliano Moreira. Com as obras, encontrou- 

-se uma quantidade considerável de objetos e documentos, e a direção criou um pequeno 

museu, onde eles pudessem ser devidamente organizados e disponibilizados ao público, 

compondo hoje um acervo significativo sobre a história do hospital e da psiquiatria no estado.  

Como diretor, Marcelo se ocupou de problemas os mais diversos, incluindo roubos no 

almoxarifado e depredação patrimonial, os quais exigiam providências eficazes e econômicas, 

dada as tensões crescentes dentro da instituição e desta com seu entorno, agravadas pela 

limitação orçamentária. 

Atento ao fato de que a região desabitada onde foi construído o Hospital se urbanizou 

em função da necessidade de se oferecerem água, vias de acesso, transporte público e 

esgotamento sanitário aos pacientes e funcionários, Marcelo teve sensibilidade e compreensão 
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suficientes para não reagir aos furtos e às depredações como se se tratasse simplesmente de 

defender o próprio território.28  

O verde que circundava o hospital foi sendo substituído por um 
conglomerado de habitações insalubres que invadiu, sem dificuldades, os 
mais de 30 mil metros quadrados do hospital. A população invasora, em 
condições miseráveis, viu nesse equipamento público muito mais que um 
hospital psiquiátrico. Para ela, a instituição materializava a dívida do 
governo para com seus cidadãos. Todas as demandas sociais deveriam ser 
atendidas pelo hospital, que se transformara num preposto de ações 
governamentais. Certa feita, ao pedir à equipe de jardinagem que capinasse o 
fundo do hospital, limite com a invasão, a sala de direção foi invadida pela 
comunidade de moradores reclamando a falta de abastecimento elétrico 
causada pela ação da diretoria. Descobriu-se então que a eletricidade de 
todas as casas do fundo do hospital era alimentada por “gatos” feitos a partir 
dos postes de iluminação da unidade (Veras, 2010, p. 32). 

A “temporada das pipas” gerou uma tensão entre a população do entorno e o hospital: 

Constatou-se que, na época dos grandes ventos de novembro, dezenas de 
jovens da invasão ocupavam os telhados do hospital para empinar suas 
pipas. O prejuízo era considerável. Anualmente, o hospital era obrigado a 
substituir mais da metade das telhas devido aos campeonatos. Surgiu, então, 
a ideia de organizar um campeonato de pipas para os jovens. Uma camisa 
especial foi confeccionada, foram comprados medalhas e troféus, deu-se 
início ao projeto. A condição, contudo, para a realização do certame, era que 
o território do campeonato fosse a quadra poliesportiva, e não o telhado. A 
adesão foi total, os dois mil reais de camisas e prêmios geraram uma 
economia de mais de oitenta mil reais /ano em reposição de telhas (Veras, 
2010, p. 34). 

E ele justifica seu posicionamento:  

Tratava-se, portanto, de reverter o sentimento de invasão fazendo crescer o 
sentimento de cooperação. Foi possível trazer ao Conselho uma referência à 
presença da psicanálise no hospital. Ali, onde se julgava que a vizinhança se 
fazia Outra para a comunidade hospitalar, era preciso restabelecer o laço que 
as unira inicialmente, e não cortá-lo. Tratava-se de mostrar ao Conselho que 
o Outro não existe. O ponto positivo fundamental era que, naquela região, os 
pacientes não eram excluídos. Cabia, então, ao hospital e ao governo ir até 
os outros excluídos, ou seja, os que estavam fora dos muros. [...] A 
proximidade da equipe com a psicanálise abria espaço para uma outra lógica 
institucional, que buscava acolher a alteridade ao invés de negá-la (Veras, 
2010, p. 33). 

                                                           

28 Infelizmente, em casos recentes em diversos estados, temos visto o poder público convocar a força policial 
contra a população, impingindo-lhe desocupações forçadas e violentas, sem nenhuma garantia posterior dos 
direitos básicos constitucionais como alimentação, trabalho, saúde, educação e moradia. 
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A partir dos estudos de Gonçalves Filho (2007) sobre humilhação social e humilhação 

política, podemos dizer que Marcelo entendeu as invasões e depredações não como atos de 

violência, mas de “contraviolência”.  

A violência dos oprimidos pode enganar: no mais das vezes, é resposta 
desajeitada, mas inadiável, contra o que não se pode aguentar mais e em 
favor do irresistível anseio sempre frustrado. Contraviolência, isto sim, é o 
nome certo dessas ações loucas que parecem apenas violência. E que se 
comutam em revelação quando há conversa. Muita coisa que, com o medo e 
a leviandade dos forasteiros refinados ou dos encastelados, facilmente 
apontamos como violência dos pobres é na verdade o sinal de que são gente, 
e gente aviltada. Deviam ser ouvidos. São só temidos e incriminados 
(Gonçalves Filho, 2007, p. 32). 

 

II.3 Como conheci Marcelo 

Conheci Marcelo em 2001, meses após me mudar de São Paulo para a Bahia. Tendo 

me aprimorado no campo da saúde mental multiprofissional29 e ciente de que a reforma 

psiquiátrica na Bahia chegava atrasada mas abria espaços, fui ao Hospital Psiquiátrico 

Estadual Juliano Moreira, então dirigido por Marcelo, para sondar possibilidades de atuar 

como psicóloga em algum dos novos serviços que estavam sendo implementados. Nossa 

conversa, em sua sala, foi entrecortada por um entra e sai de pessoas, telefonemas, papéis para 

assinar. Estavam em curso mudanças nos espaços, serviços, equipes, funcionamento etc. Em 

meio a esse tumulto, Marcelo sugeriu-me conhecer o Centro de Atividades Terapêuticas 

(Ceat)30 e escrever um projeto de atuação para conseguir financiamento público na Fapex. 

Apresentou-me dois colegas que estavam na mesma situação, e acabamos escrevendo um 

projeto conjunto e atuando por um ano no Ceat.  

Apesar de ser comum a presença de médicos no topo da hierarquia de equipamentos de 

saúde, era a primeira vez na Bahia que um equipamento psiquiátrico desse porte era dirigido por 

um psicanalista lacaniano – identidade profissional que, àquela altura, já se sobrepunha 

significativamente à de médico, pela própria maneira como ele exerce e concebe a psicanálise.  

                                                           

29 No Centro de Atenção Psicossocial Prof. Luís da Rocha Cerqueira, equipamento de saúde mental da Secretaria 
da Saúde do Estado de São Paulo fundado em 1982, durante o governo de Franco Montoro. 

30 O público era composto basicamente por pessoas recém-saídas da internação psiquiátrica. A ideia era evitar o 
fenômeno conhecido como “porta giratória”, a irrupção de crises psicóticas periódicas que podem levar o 
paciente a ser reinternado. 
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II.4 Quem sou e onde estou? 

É curioso que Marcelo tenha procurado a psicanálise instigado pela mulher e se 

sensibilizado pela psicose antes mesmo de adentrar a sala do analista. No dia de sua primeira 

sessão, havia na sala de espera um homem que lhe causou estranhamento, a quem se refere 

hoje como “um paciente visivelmente psicótico”. Ao ser chamado pelo analista, comparou-se 

com o outro, supondo-o pior e mais necessitado que ele: “Eu achava que sabia de tudo e que 

eu ia lá pra me queixar do casamento, da profissão, da vida, do meu pai, da minha mãe, não 

sei...” Em meio às suas queixas e teorias, o analista o interpelou: 

“Mas não foi pra nada disso que você veio. Diga: para que é que você 
veio?” E ali, naquele momento em que ele me perguntou por que eu estava 
ali, eu entendi que a coisa era séria. [...] Descobri que passei, talvez, a 
minha vida inteira, desde criancinha – hoje em dia eu penso –, talvez desde 
os cinco ou seis anos de idade, esperando o momento em que alguém me 
faria aquela pergunta. Então, responder àquela pergunta me jogou na 
análise. Me jogou a tal ponto, que eu me dediquei a tentar responder aquela 
pergunta: para que eu estava ali e quem eu era. 

Nessa busca, Marcelo foi percebendo que sua concepção de si mesmo estava 

misturada às expectativas familiares nele depositadas e que isso não era necessariamente a sua 

verdade. Decidiu, então, prestar outra residência: dessa vez, em psiquiatria. Para compor a 

renda familiar, dava plantões em UTI, recém-lançadas em Salvador. Às vezes, passava o fim 

de semana inteiro dando plantões, nos quais fazia traqueostomia, cirurgia etc. Durante a 

semana, trabalhava na residência como psiquiatra. 

No cotidiano desse trabalho, o contato com o corpo e com a morte pode afetar a 

maneira como se lida subjetivamente com a questão da vulnerabilidade e da finitude humanas. 

Numa UTI, não há como negá-las. Nesse sentido, Marcelo pode ter encontrado alguma 

ressonância desse tema na filiação lacaniana, de forte influência existencialista, sobretudo de 

Jean-Paul Sartre. No decorrer do capítulo, esse aspecto ficará mais evidente. 

 

II.5 A imersão na psicanálise 

Marcelo mergulhou na psicanálise lacaniana numa época de transição profissional, da 

cardiologia e medicina intensivista à psiquiatria. Quando aprofundava, sozinho, seus estudos 

em psicanálise, acompanhou a esposa, que ganhara da Comunidade Europeia uma bolsa para 

estudar no Instituto Pasteur, em Paris. Na França, aproveitou para fazer cursos com seus 
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“ídolos intelectuais”, Éric Laurent e Jacques Alain Miller, e estudou a fundo temas específicos 

da psicanálise lacaniana.31 

Marcelo parece pensar o mundo pelo ângulo da psicanálise lacaniana. Para muitos, 

inclusive eu, essa teoria é perpassada por fórmulas e conceitos enigmáticos, e, considerando 

que Marcelo é bastante ágil no pensar, temi não conseguir acompanhá-lo durante a entrevista.  

Isso já acontecera antes, em supervisões da época em que eu trabalhava numa clínica 

com pessoas em surto e seus familiares. Ao mesmo tempo, esse receio me despertou certa 

curiosidade. Às vezes, Marcelo se empolgava e esquecia que seus interlocutores não 

necessariamente tinham a mesma fluência que ele nas línguas de Lacan.32 

De fato, o mergulho na clínica das psicoses faz com que, de algum modo e em algum 

momento, o psicanalista seja confrontado com a alteridade radical. Enigmas, impasses e 

situações nada convencionais atravessam a convivência e podem produzir diversos efeitos, 

dos mais defensivos e hostis às aberturas que levam a suspender certezas reconfortantes e a 

abdicar de explicações racionais instantâneas para aquilo que se vive e se vê. 

 Dessa vez, meu foco não era desnudar a teoria lacaniana, mas perceber as articulações 

que Marcelo faria entre a psicanálise – e suas práticas analíticas em campo – e determinadas 

questões, muito preocupantes, da vida contemporânea. 

Antes de começarmos a entrevista, Marcelo me pediu um esclarecimento sobre o tipo 

de discurso que eu esperava dele. Ele queria saber até onde poderia ir: se falaria como a uma 

revista ou um jornal ou como para pessoas que conhecem a técnica e a teoria lacanianas, o 

que lhe permitiria usar um vocabulário específico. Pedi-lhe que, dentro do possível, tentasse 

traduzir o raciocínio lacaniano para uma linguagem mais leiga, com vistas a facilitar a 

compreensão. Estabelecer esse acordo logo de saída foi fundamental.33 

 

                                                           

31 Trata-se do “Esquema L”, um modelo gráfico que Lacan chamou de “estática do sujeito” e que permite ver sua 
teoria sobre a estrutura do sujeito. 
32 O plural é deliberado: Lacan usa a língua escrita, a geometria e a topografia. Marcelo ainda se refere a três 
momentos na evolução das teorizações lacanianas, sendo a clínica das psicoses o grande motor dessa sofisticação 
teórica. Numa primeira fase, nos anos 1950, Lacan teoriza a foraclusão do Nome-do-Pai, com o seminário das 
Psicoses (Lacan, 1981); depois, nos anos 1960, formaliza o “objeto a”, com o Seminário da Angústia (Lacan, 
2004b); por fim, nos anos 1970, formula a “teoria dos nós”, no Seminário do Sinthoma (Lacan, 2005b). As 
referências bibliográficas desta nota não são deste trabalho, mas aparecem assim no livro de Marcelo Veras. 
33 Na verdade, eu gostaria de ter pensado e proposto isso antes dele, mas bons analistas costumam captar o 
invisível e sugerir interfaces antes que possamos nos dar conta. 
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II.6 Construindo uma identidade 

Marcelo conta que, quando assumiu a direção do Hospital Juliano Moreira, no início 

dos anos 2000, foi segregado na escola de psicanálise, pois os colegas não mais o viam como 

um “psicanalista sangue azul”, e sim como um “psicanalista saúde mental”. Passada mais de 

uma década, ele acredita que não seja mais assim; como divisor de águas, cita um texto do 

psicanalista francês Eric Laurent publicado em 1999 e intitulado “O psicanalista cidadão”, 

que passou a respaldar sua identidade de psicanalista agindo em outras arenas sociais como a 

saúde, a política, a cultura, o lazer, as artes, o orçamento público etc. 

Sua paixão pela psicanálise já o levou a situações constrangedoras, em que se põe a 

falar com tanto entusiasmo, que presta pouca atenção a seus interlocutores. Certa vez, aceitou 

um convite para falar sobre Lacan e, durante a palestra, deu-se conta de que estava dentro de 

um templo evangélico, participando de um culto. No entanto, não perdeu o senso de humor e 

tampouco arrefeceu sua disposição de falar sobre psicanálise naquele ambiente. 

 

II.7 O dia a dia 

Atualmente, Marcelo divide seu tempo entre a direção da Escola Brasileira de 

Psicanálise (EBP), o consultório, uma ONG responsável pelo Projeto Cria Mundo e a Fapex. 

O trabalho na Fundação é o que mais lhe requer tempo e dedicação, pois, além de viajar, ele 

precisa ter um repertório mínimo de conhecimentos variados, já que debate questões 

orçamentárias com representantes de diversas áreas de conhecimento e tecnologia.  

Marcelo começa seu dia na Fundação, discutindo com pesquisadores os mais diversos 

assuntos, tais como as brocas que vão perfurar a camada do pré-sal a dois mil metros abaixo 

da superfície, o Festival Internacional de Teatro, a importação de microscópios, a 

revitalização do Pelourinho, os projetos culturais e de economia solidária no sertão etc., 

porque todos projetos de pesquisa da Universidade Federal da Bahia passam pela Fapex. 

Como Marcelo é o diretor da Fundação, é ele quem assina esses contratos, muitos deles em 

Brasília. Isso reduz o tempo dedicado ao consultório, pois inclui as viagens frequentes. Na 

época em que o entrevistei, ele iria, em poucos dias a Angola, a Abu Dhabi, a Brasília e ao 

Rio de Janeiro. 
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Em meio à avaliação de tantos projetos, Marcelo consegue também criar os próprios. 

Um deles foi o Festival Internacional de Teatro, para o qual convidou colegas lacanianos. 

Refere ainda que a Fundação lhe permite uma visão de mundo que o ajuda muito a ter lentes 

amplamente focadas, para melhor compreender como esse mundo se reflete na sua prática e 

em seus analisandos. 

Sobre a participação de psicanalistas lacanianos em projetos públicos de cultura, 

poderíamos nos perguntar: o que pode a psicanálise nessa esfera de interlocução plural e de 

tomada de decisões das quais depende o rumo dos investimentos públicos? 

Ouvindo Marcelo, parece que a psicanálise pode, no mínimo, problematizar padrões e 

valores hegemônicos contrapondo-os a modos singulares de existência, para relativizar o que 

é dado como normal/saudável e anormal/patológico. Mas ele não chega a responder 

detidamente a essa instigante questão; parece preferir deixá-la no ar, reverberando... Apenas 

comenta algo sobre os efeitos das discussões com as outras áreas de saber: “a gente tem uma 

noção da humildade e da petulância que o discurso analítico pode ter dentro dessa 

epistemologia de saberes”. Também ironiza a onda do “politicamente correto” que permeia as 

disputas argumentativas: “é o samba do afrodescendente psicótico”.34 

A mudança na cena discursiva levou-o a outros interlocutores e adversários 

discursivos, diferentes dos que encontrava nas últimas décadas do XX: trata-se agora de 

conversar com os que decidem políticas federais. Marcelo conta que, antes, discutia 

psicanálise com “neuro-cognitivistas de plantão” ou com “filósofos que torcem o nariz para a 

psicanálise”; atualmente, tem que discutir com o Programa de Resíduo do Lixo que será 

implantado, com economistas e profissionais de outras áreas – e continua sendo um 

psicanalista. Isso o leva a pensar sobre o(s) lugar(es) que a psicanálise pode ter no mundo, 

questão que também está contemplada no capítulo IV, em que discuto a entrevista de Pierre 

Benghozi. 

 

                                                           

34 A expressão é uma versão “politicamente correta” do título da canção “Samba do crioulo doido”, composta 
por Sérgio Porto (sob o conhecido pseudônimo de Stanislaw Ponte Preta) em 1968, ridicularizando a 
obrigatoriedade de as escolas de samba tratarem de “temas históricos” em seus sambas-enredo. Desde então, o 
bordão “samba do crioulo doido” designa coisas que não têm sentido. 
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II.8 Sobre o corpo 

Refletir sobre o lugar da psicanálise no mundo de hoje faz com que Marcelo reveja 

visões que até então considerava bem assentadas; por exemplo, o corpo, concebido nos 

debates políticos atuais de modo muito diferente do que costuma ser nos meios psicanalíticos. 

Nestes, o corpo é visto da perspectiva de dentro, do corpo imagem. Segundo Marcelo, o corpo 

que está hoje em pauta nessas discussões é o corpo financiado, o corpo defensivo, o corpo 

objeto de interferências externas. Os projetos ligados ao meio ambiente são atualmente 

aqueles que mais investem dinheiro para formar concepções sobre o corpo, o qual vem sendo 

abordado a partir da sua interação com agentes agressores, na verificação de o quanto o 

próprio mundo devora esse corpo de fora: “Nós vamos ter muito mais saber adquirido sobre 

como o petróleo pode fazer mal ou como isso vai acontecer porque a política de carbono não 

agiu do que antigamente, quando a exploração do corpo era pela sua exuberância”. 

 

II.9 Uma clínica contemporânea? 

Marcelo parece estar igualmente atento aos perigos da lógica que generaliza e da que 

supõe linearidade na superação de uma situação por outra. Incomoda-se com afirmações como 

“antes, havia a histeria, ao passo que hoje há a anorexia”, comuns nos meios psi. Por outro 

lado, não nega que a fragmentação e a pluralidade de referências sejam fatores 

contemporâneos de grande influência sobre os sujeitos e que a psicanálise vem discutindo a 

crise da função paterna e dos referenciais simbólicos universais.  

O fato de nós termos aqui a anoréxica mais up to date com o que acontece 
de anorexia – um sintoma, talvez em Londres ou em Tóquio – não impede 
que a gente tenha uma histérica quase medieval na própria Bahia. Ou seja, 
não existe essa lógica de superação, e sim de uma mistura. 

Marcelo afirma que sua clínica é híbrida, composta por elementos que alguns 

poderiam enquadrar como clínica dita da “pós-modernidade, da contemporaneidade, do 

momento do Outro que não existe etc.”. Não que isso não exista, mas ele defende que a 

clínica é um fenômeno bem mais insidioso e que esses traços puros não aparecem em todos os 

casos. Há pessoas atendidas que vivem problemas tipicamente ligados à transgressão do 

superego, ou à exigência freudiana de que não podem gozar com aquilo que é proibido. Elas 

convivem com outras que, ao contrário, sentem-se culpadas porque não gozaram demais, ou 

“não pegaram a mulher do próximo”. Ou seja, o superego limitador do gozo hoje convive com 
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um superego que limita sua privação, e isso vem sendo percebido nos meios clínicos da 

atualidade. Segundo ele, “é quase um consenso, entre os analistas, um certo declínio da 

autoridade paterna, da função paterna. Mas um declínio também dos símbolos universais. 

Hoje em dia, é um mundo que convive muito com a fragmentação de conceitos, e não há uma 

bússola única”. 

Marcelo pondera que essas afirmações se baseiam no mundo de sua clínica e que, se 

praticasse psicanálise numa comunidade fechada, orientada pelo mesmo significante, 

provavelmente a coisa funcionaria de outra maneira. Diferentemente, as misturas e aberturas 

que se observam na atualidade fazem com que muitos ateus digam “‘Não, não acredito em 

Deus, mas vou fazer um trabalhinho, pelo sim, pelo não’. Então, fazem despacho, mandam 

presentes para Iemanjá, e, ainda assim, se consideram ateus!” Com isso, argumenta que, hoje, 

essa questão da consistência do Outro e da autoridade do símbolo lhe parece algo caótica, 

para bem e para mal. 

Considerar o melhor e o pior dessa mudança certamente aprofunda a discussão e 

reposiciona a psicanálise no mundo de hoje. Para Marcelo, se o declínio dos significantes 

universais vem permitindo que os sujeitos hoje escolham mais livremente o que querem ser e 

fazer, por outro lado, isso não os poupou de continuar a sofrer e a produzir sintomas. Portanto, 

diferentemente de Deleuze e Guatarri (1976) – que nos anos 1960 publicaram uma 

contundente crítica à psicanálise, considerando-a centrada na família e voltada para questões 

edípicas (atreladas ao signo do Pai e da Lei) –, Marcelo defende uma psicanálise que resiste às 

mudanças históricas pela lógica do “não todo” proposta por Lacan. Ora, se mesmo sem o 

“Pai” as pessoas continuam adoecendo, isso significa que o Pai e a Lei não formam tudo e 

que, muito provavelmente, o núcleo da sociedade será sempre sintomático. Nesse sentido, é 

por meio do trabalho com o sinthoma – Lacan o grafa com th – que a psicanálise pode operar 

a favor da singularidade de cada um, a qual é irredutível a uma lógica coletiva. 

 

II.10 Uma aproximação com o existencialismo 

Marcelo acredita que Freud tenha sido algo visionário ao derivar de Os irmãos 

Karamazov, de Dostoiévski, a ideia de que “Deus está morto, então tudo é permitido”, e 

retruca: “Exatamente porque Deus está morto, nada é permitido!”  
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Ele lembra também do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, para quem “ O homem 

está condenado à liberdade”, e acrescenta: 

O fato de que hoje em dia as pessoas são muito mais livres e menos presas 
pela força do símbolo e do pai só faz mostrar que havia uma impostura em 
jogo, e que não era mesmo o pai a causa do sintoma do sujeito. Aquilo ali 
ocupava um lugar de semblante. A prova disso é que, quando se aboliu essa 
autoridade paterna, as pessoas continuaram a fazer sintomas, continuaram 
a sofrer. 

É interessante perceber convergências entre a última fase da psicanálise lacaniana e o 

existencialismo sartreano. Ao propor a teoria dos nós borromeanos, que articula os três 

registros teorizados – Real, Imaginário e Simbólico –, Lacan não pensa mais o sujeito da 

psicanálise como constituído em relação ao Simbólico (à Lei, a um referente universal situado 

fora de si), mas deslizando nos nós.  

O trecho de entrevista que se segue remete-nos a outra ideia existencialista, esboçada 

por Sartre (1970) em O existencialismo é um humanismo: a de que, se Deus não existe, então 

o ser humano existe antes de qualquer projeto, ideia ou essência, surgindo no mundo e só 

posteriormente se definindo. Mas, para se definir, o homem precisa agir. Todo homem age em 

meio a um desamparo originário, ligado, em maior ou menor grau, à ausência de garantias 

sobre as consequências de suas ações e à consciência de sua liberdade, em meio ao acaso, à 

vulnerabilidade e à finitude. Eis a angústia que permeia a existência daqueles que, diante da 

(consciência da) morte, sabem-se responsáveis por cada uma de suas escolhas em vida. Essa 

consciência talvez seja o que os psicanalistas chamem de “entrar em análise”. Se não entram 

de modo mais consciente, podem entrar pela via do sinthoma (grafado com th), pois a 

psicanálise procura fazer emergir um lugar possível para a singularidade de cada um. Nas 

palavras de Marcelo, “Duas anorexias são duas anorexias: são diferentes, cada uma tem a sua 

conjuntura”. 

 

II.11 Supõe-se um saber, mas que saber? Patologização e medicalização do sofrimento 

Marcelo lamenta que, atualmente, o processo de singularização do sujeito tenda a ser 

anulado pelo furor médico, que ele chama de “febre de classificação diagnóstica”. A 

psiquiatria atual caminha justamente no sentido oposto ao da produção e do (re)conhecimento 

da singularidade e sua potência. Isso porque, segundo ele, o raciocínio científico muitas vezes 
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é fraco, universaliza apressadamente o que se dá a ver: pratica-se uma “clínica do olhar” que 

raramente supõe relações de causalidade ou, quando as supõe, é de maneira “bisonha”, que 

não inclui a causalidade psíquica. 

No momento atual, ter boa saúde mental tornou-se algo muito complexo. 
Recordo as palavras de Riobaldo através dos sertões e das veredas: “Viver é 
muito perigoso”, “Viver é um descuido prosseguido”. Todos os dias somos 
informados da existência de novas enfermidades mentais que cobrem todas 
as atividades da vida humana. As novas doenças mentais são diagnosticadas 
na escola, no trabalho, no trânsito etc. Qualquer excesso ou retraimento do 
laço social será sancionado com algum diagnóstico (Veras, 2010, p. 12). 

Hoje, sujeitos destoantes são facilmente diagnosticados como portadores de 

transtornos cuja origem ou desenvolvimento se devem a alguma alteração bioquímica, de 

modo que seu enfrentamento é geralmente feito pela ingestão de remédios e/ou por 

procedimentos prescritos. Prevalece a ideia de que a medicina pode responder pela 

readaptação do sujeito ao meio, o que raramente é problematizado e, mesmo quando o é, 

quais são os reais efeitos da problematização? Por exemplo, o debate midiático e acadêmico 

sobre a questão da medicalização da sociedade nesta última década será capaz de fazer frente 

aos interesses econômicos que regem a poderosa indústria farmacêutica?35 E quanto aos 

impactos sobre as “parcerias” estabelecidas entre essa indústria e a corporação médica? Essa 

crítica tem impacto em suas práticas? Marcelo refere que hoje os residentes de psiquiatria 

tendem antes a consultar os manuais de doenças mentais (os DSM que a cada ano 

contemplam mais e mais doenças) que a estudar livros de psicopatologia. Ninguém escapa de 

ser enquadrado em algum transtorno: basta se identificar com alguns dos itens de uma vasta 

lista de comportamentos tidos como destoantes. O autodiagnóstico também é favorecido pelos 

panfletos de divulgação e pelos questionários, predominantemente tautológicos, patrocinados 

pelos laboratórios farmacêuticos. De fato, muitas pessoas que o procuram no consultório já 

chegam apresentando seu suposto diagnóstico. 

Entendendo o Outro como “soma dos ideais de uma época” (Veras, 2010, p. 13) e 

ainda considerando o declínio dos valores universais ao lado de um relativismo sem limites, a 

psicanálise se põe a pensar nos modos como os sujeitos contemporâneos aderem (ou não) ao 

laço social e aos discursos vindos de fora. Gaspard36 (2008 apud Veras, 2010) afirma que os 

                                                           

35 Além dos dados que constam em Conselho [...] (2010), vale acompanhar as publicações ligadas ao Fórum 
Nacional de Medicalização da Educação e da Sociedade.  
36 GASPAR, Jean-Luc. Conferências: a clínica do monossintoma, a psicanálise e seus limites. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 2008. 
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sujeitos de hoje tendem a tomar parte em comunidades de identificações bastante débeis, 

sustentadas apenas por elos imaginários. No mesmo sentido, Tendlarz (2006)37 aponta uma 

espécie de “debilidade mental do sujeito contemporâneo”. Pode-se então pensar que, diante da 

fragmentação e da multiplicidade de referências, discursos como os da medicina e da saúde 

mental operam como unidades totalizantes às quais os sujeitos se apegam na medida em que 

revestem de racionalidade algo que é da ordem do enigma, da angústia e do pathos singular. 

Diferentemente, Marcelo defende que a psicanálise mergulha nesse campo orientando- 

-se não para a “cura”, mas para uma relação com o saber, que será sempre o saber do sujeito.38 

Em termos psicopatológicos, é como se a relação que cada sujeito estabelece com esse(s) 

saber(es) expressasse um pathos específico, cujo tratamento seria singular e processual, 

necessariamente envolvendo a participação do próprio sujeito. Atualmente, a pesquisa sobre o 

genoma humano caminha também para essa particularização, mas é importante frisar que ela 

dispensa a participação do sujeito, exceto pela doação de uma amostra de sangue ou de outro 

material orgânico. 

 

II.12 Do gozo indevido ao gozo insuficiente 

Quanto ao modo como os sujeitos em análise lidam com a culpa (e com a Lei), 

Marcelo fala na superposição de fenômenos associados respectivamente à modernidade e à 

pós-modernidade. Por exemplo, ele tem casos em que o sujeito se culpa por um ter um gozo 

proibido (“à la Freud”), ao mesmo tempo em que outros se culpam porque não gozaram o 

suficiente: “Antes era: ‘Não goze!’ e depois tem o superego que diz: ‘Goze!’ E mesmo entre 

eles há oscilações... E se trombam na sala de espera, os dois modelos convivem”. 

 

II.13 Culpabilização versus reponsabilização 

Apesar dessa coexistência, Marcelo parece constatar que houve, sim, uma mudança do 

papel da psicanálise em função das demandas dos séculos XIX e XX para o XXI.  

                                                           

37 TENDLARZ, Silvia Elena; GARCÍA, Carlos Dante. A quién mata el asesino? Buenos Aires: Gama, 2008. 
38 Suponho que se refira a um saber do sujeito sobre si mesmo, sobre as formas como goza, sobre seu desejo, 
sobre lidar com a falta, com a perda, com o envelhecimento, com o tempo, com a morte, enfim. A partir da 
leitura das outras entrevistas, poderíamos nos perguntar se isso é uma prerrogativa da psicanálise, à qual Marcelo 
se refere como radicalmente distinta das práticas em saúde mental e das psicoterapias individuais e grupais. 
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Se num primeiro momento, a gente lidava com uma clínica que 
culpabilizava – e aí competia talvez à psicanálise desculpabilizar, mas 
responsabilizando, o que não é a mesma coisa –, hoje, quase é preciso 
trazer uma certa culpa. Porque você ouve muito: “É um absurdo que a 
psicanálise culpabilize o deprimido, se ele tem uma doença orgânica, ele 
precisa tomar um antidepressivo!” Não é que a psicanálise o culpabilize, 
mas ela precisa ouvir que sentimento de culpa está ali em jogo.  

Para Marcelo, se os psicanalistas contribuíram para certas libertações, então não 

deveriam se queixar da liberdade alcançada, o que seria uma posição reacionária. Ele lembra 

ainda que, até pouco tempo atrás, quando um sujeito apresentava um problema mental – por 

exemplo, depressão –, isso era algo que abalava sua imagem social, assunto portanto 

escondido. Hoje em dia, ao contrário, ele observa que é “até chique” ter alguma patologia. 

Antes, vivia-se a doença psiquiátrica – ou o transtorno, ou o sofrimento que 
chegava aos psicoterapeutas. Vivia-se isso como um aspecto culpabilizante: 
o sujeito era meio responsabilizado pelo que tinha. Como a nova clínica é 
uma clínica em que você não é culpado pelas suas escolhas, é o: “Você tem 
isso, isso está em você, você tem hiperatividade!” – é uma clínica que 
desresponsabiliza e que dessubjetiva completamente o paciente.  

Nesse sentido, Marcelo critica o uso dos transtornos como justificativa das pessoas 

para seus descaminhos. Assim, problematiza o modo como operam os grupos de autoajuda, 

que difundem uma dupla mensagem: “Você tem que ser forte o suficiente para superar” e, ao 

mesmo tempo, “Não é você o responsável pelo que você tem”, de modo que se naturalizam 

ações e acontecimentos, reforçando um tipo de clínica que desresponsabiliza os sujeitos. 

 

II.14 Demandas e ideais versus falta e desejo 

Quando diz que é preciso resgatar um sentimento de culpa, Marcelo parece sugerir que 

esse seria o caminho pelo qual se poderia também resgatar o desejo, que, por sua vez, vem 

perdendo lugar para o gozo e para os ideais socialmente propagados. Em psicanálise, o desejo 

supõe necessariamente a experiência da falta, já o gozo não. Só se pode desejar o que não se 

tem e, diante da falta, há duas possibilidades: demandar que o outro nos dê aquilo que nos 

falta ou buscar o que nos falta sem esperar que venha do outro, o que significa aprender a 

lidar com ela. Marcelo conta que geralmente percebe as pessoas sofrendo a falta como 

demanda, esperando que aquilo que lhes falta venha do outro e sofrendo porque nunca vem. 

Consegue-se passar da demando ao desejo, afirma ele, quando se percebe que o que sustenta é 

essa busca em si, e não o que porventura venha do outro. Seu argumento é de que é preciso 

recusar a demanda para alcançar a experiência da falta pelo desejo. 
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II.15 Psicanálise hoje: uma possível relação com o saber? 

Entrar em contato com a dimensão mais profunda da falta é cada vez mais raro nos 

tempos atuais, pois cresce a impaciência para o desejo. O imediatismo se apresenta de 

maneiras diversas: no fast food, nas figurinhas de álbum vendidas todas de uma vez, na pressa 

para baixar um arquivo no computador – que é cada vez mais rápido –, na ansiedade que 

permeia a comunicação, na redução das preliminares nas investidas de sedução etc. Até 

mesmo a procura de uma psicanálise tende a ser feita com um pedido para que ela seja rápida 

e eficiente. Segundo Marcelo, “de certo modo, não se sabe mais esperar”. 

Entretanto, como a psicanálise “não é uma relação com a cura, mas com o saber”, 

caminha na contramão dos ideais e da eficiência socialmente valorizados. Marcelo brinca que, 

se fosse escrever um livro para ficar rico, chamá-lo-ia “Como ser um perdedor”, já que a 

maioria dos best sellers ensina a ser um “vencedor”, categoria que corresponde a 1% da 

população. Acrescenta que perder e ganhar deveriam ser critérios constituídos por nós 

mesmos, e não vindos de fora, como ideais. Nesse sentido, ser um perdedor agindo de acordo 

com critérios próprios é ser mais vencedor do que quem vence seguindo padrões impostos 

pelo Outro. Essa discussão, aliás, remete ao embate entre a psicanálise e a saúde mental: 

enquanto esta é permeada por discursos e práticas orientadas para um suposto bem-estar e 

bem fazer, o psicanalista pergunta: que bem é esse? E “ser feliz” seria um imperativo? 

Mais uma vez, reconheço aqui semelhanças entre o pensamento psicanalítico 

apresentado por Marcelo e o existencialismo sartreano. Sendo todos nós perdedores – já que 

vamos todos morrer –, tanto melhor que possamos aprender algo sobre nossas fraquezas, 

nossas faltas e desejos, para lidarmos com elas de maneira sábia e pessoal, tornando-nos 

capazes de nos responsabilizar por cada uma de nossas escolhas. Estas afetam não apenas a 

nós mesmos, pois a escolha de alguém só se legitima como possibilidade existencial no 

repertório de escolhas humanas. 

Marcelo pensa que, nestes tempos, tem havido uma patologização da perda e da 

castração (limitação ou cerceamento do gozo) e lembra que, para Lacan “uma coisa foracluída 

no Simbólico retorna no Real”. Assim como o compreendo, ele sugere que, se a perda ou a 

castração não são contempladas no discurso como possibilidades que fazem parte da vida (não 

só como tabus ou anomalias), nem por isso elas deixam de existir. Um exemplo disso é que, 

após a invenção do viagra, o problema da não ereção masculina se resolveu, mas a questão da 
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impotência permaneceu, porque a ereção quimicamente produzida é acompanhada pela falta 

de desejo. Outro exemplo dessa busca da imagem ideal é a dismorfobia contemporânea, ou o 

sujeito que se sente sempre aquém da imagem ideal, mesmo que submeta seu corpo a 

inúmeras mudanças. 

Num artigo recente, o jornalista Ivan Martins aborda justamente os efeitos negativos 

de uma excessiva valorização do corpo: 

Há o culto exagerado à perfeição física, que banaliza a vida das pessoas 
(sobretudo das mulheres) e as torna dramaticamente infelizes. Há o 
preconceito contra as pessoas que não cabem no padrão e são discriminadas 
ou ignoradas. [...] Acho que quando as pessoas se tornam excessivamente 
preocupadas com o corpo perdem parte importante e espontânea da 
sexualidade. Começam a condicionar o seu desejo a certo tipo de corpo da 
parceira ou do parceiro. Se for gordinha ou magrinha demais, não serve. Se 
for muito baixo ou tiver pernas curtas, não rola. Se faltar peito, bunda ou 
barriga durinha, não dá. Pior ainda, as pessoas voltam essas exigências 
contra elas mesmas. Se estiverem flácidas ou acima do peso, não transam e 
nem tiram a roupa na frente dos outros. Nem saem na rua, na verdade 
(Martins, 2012).  

 

II.16 A virilização da mulher 

Ainda que Marcelo prefira falar a partir da própria experiência clínica, seu discurso 

indica contornos mais amplos. Uma das questões que discute tange à percepção de que as 

mulheres têm sido convocadas a participar da vida social como homens, virilizando-se. Na 

medida em que elas foram se inserindo no mundo capitalista do trabalho (extradoméstico), 

passaram a viver imersas em práticas regidas por uma lógica fálica, que opera, em termos 

freudianos, por “deslizamentos metonímicos de ganhos (fezes, filhos, dinheiro, resultados, 

satisfação)”. As conquistas das mulheres são fálicas, pois podem ser medidas, verificadas, 

vistas pelo outro. Assim, vai desaparecendo, também entre as mulheres, o que é considerado 

propriamente feminino para a psicanálise – “aquilo que não passa pela régua fálica. O 

feminino é justamente o que não é inscrito, não é simbolizado nem medido ou averiguado, 

pelo/para o outro”, diz Marcelo. 

Nesse sentido, às mulheres que sofrem esperando que outros reconheçam seus feitos e 

sacrifícios, a psicanálise pode ajudar no sentido de problematizar essa demanda depositada no 

outro e promover o contato com o próprio desejo, o que supõe lidar com a percepção de uma 
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falta que não pode ser suprida por ninguém. Apesar das conquistas femininas desde a década 

de 1960, o reconhecimento de desigualdades de gênero que ainda perdura e, ao lado do 

contato com essa falta fundamental, pode levar à percepção de que há um “deserto entre os 

sexos”. Disso, pode advir uma experiência de devastação frente à qual são comuns e 

rotuláveis expressões como a depressão e o tédio: “a psicanálise pode ajudar a lembrar que há 

uma diferença entre os sexos que não é complementar: o outro sexo é sempre alteridade”. 

Talvez porque vivamos um tempo de crise das alteridades39 ou porque seja mesmo 

difícil conceber a alteridade, Marcelo afirme que esta tende a ser vista como fenômeno de 

gueto, sendo tratada de maneira estereotipada. Mas como ela é real (Real?), segue a lógica de 

Lacan: mesmo negada no discurso, retorna de alguma maneira. 

 

II.17 Presença física e virtual na clínica 

Usando menos a internet, que nem sempre está à disposição das pessoas, a 

comunicação mais comum entre Marcelo e seus pacientes é por torpedos, entre telefones 

móveis. Quando sente que é necessário, ele responde, mesmo que a mensagem chegue de 

madrugada. Essa forma rápida e concisa de contato permite que a interrupção da presença do 

analista seja menos linear, de modo que se acompanham mais de perto eventuais necessidades 

do paciente, o que é particularmente oportuno na clínica das psicoses. Essas intervenções a 

distância como emails e torpedos podem ter efeitos analíticos. O próprio Freud chegou a 

trocar cartas com seus analisandos. Mas Marcelo é categórico: para que haja psicanálise, é 

necessária a presença física e singular de ambos: psicanalista e analisando.  

A importância da presença física do analista e do analisando é como a da plateia e do 

ator. Mesmo que fiquem em silêncio a maior parte do tempo, espectador e analista não são 

passivos. Sua mera presença tem efeitos sobre quem fala ou encena, afetando a atmosfera 

desse acontecimento e produzindo responsabilidades. O trabalho tanto da análise como da 

dramaturgia afeta e responsabiliza também quem testemunha a cena discursiva. Idealmente, 

por questão de limites técnicos ou éticos, poderíamos pensar que a plateia e o analista seriam 

levados a tomar posição numa dada cena discursiva. 

                                                           

39 Essa discussão é aprofundada pelo antropólogo Marc Augé (1997), que atrela a crise das alteridades à das 
identidades, as quais, por sua vez, evidenciam uma atual crise de sentidos ligados ao outro, que tende a ser 
objetivado e temido. 
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O teatro é diferente do cinema porque, no teatro, quem está sentado 
assistindo à peça nunca é [só] um espectador. Se ele tosse, incomoda; se o 
telefone celular dele toca, pode ser que o sujeito pare. Há sempre o medo de 
que o ator saia da cena e caia no palco ou erre. Quantas vezes dá uma 
angústia na gente quando a gente percebe, por exemplo, que ator errou a 
fala? Como aquilo nos incomoda, não é? Como quando a gente vai, por 
exemplo, ver alguém dando uma aula, nos incomoda o sofrimento daquele 
sujeito para dar aquela aula em público. Ou seja, a presença convoca uma 
certa responsabilização também. 

Na atualidade, isso ainda é mais forte, pois “a interpretação pela via do simbólico 

funciona menos”. Muitas vezes, o analista tenta interpretar só pelo discurso e não consegue – 

é necessária uma “ressonância corporal”: 

[...] [às vezes] o que está em jogo é muito menos o sentido do que o paciente 
está falando do que o arfar, a tensão do silêncio, a escuta silenciosa. Às 
vezes um barulho que o analista está fazendo lá atrás do divã perturba 
enormemente o que ele está fazendo. Freud diz que a psicanálise é uma 
“paranoia dirigida”, de uma certa maneira. 

É curioso que, apesar de fazer um paralelo entre a psicanálise e o teatro e ainda que 

trabalhe eventualmente com grupos, ele não acredite numa psicanálise grupal. Aliás, põe em 

questão a própria noção de grupo. Para Marcelo, o grupo fica restrito ao “que é permitido em 

cima das identificações”, das quais sempre escapa algo da ordem do incomunicável, cujas 

marcas singulares ficariam sem lugar no interior de um grupo. Por outro lado, o trabalho de 

grupo pode fazer com que o analista venha a fisgar algum participante para um trabalho 

analítico individual. 

 

II.18 Situações desafiadoras 

Quando pergunto a Marcelo se ele se lembra de alguma situação desafiadora vivida na 

clínica, sua resposta vem de pronto: “Como não lembrar?! Só quem não clinicou não lembra 

[risos]. Todos os dias têm... Uma?! Eu saio com três ou quatro todos os dias do consultório...” 

Cabe dizer que, em média, ele atende de 15 a 20 pessoas durante uma jornada cheia no 

consultório. Marcelo acredita que aquilo que parece desafiador para o analista vai mudando 

com o tempo. Por exemplo, quando um paciente deixa a análise ou tem ideias negativas sobre 

ela, isso tende a abalar o narcisismo de um analista principiante. Com o passar dos anos, o 

analista costuma ficar “mais calejado”. Hoje, Marcelo não considera desafio quando o 
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paciente corta os pulsos ou está à beira de um suicídio ou de uma agressão. Não que essas 

situações não o preocupem, mas ele as encara como parte do ofício, que em si é dificílimo. O 

que mais o desafia atualmente é entender como fazer com que certas pessoas – às vezes 

talentosas e interessadas em psicanálise – venham a se inserir no discurso analítico; isso 

porque elas acabam fazendo algo que Marcelo chama de psicoterapia, não de psicanálise, a 

qual suporia o reconhecimento do inconsciente, processo que não chega a ocorrer.  

Tem pessoas que vêm e que não demandam nada. São pessoas que vêm com 
sintoma tão coagulado e sem sentido, que você não consegue fazer ele 
deslizar na cadeia significante. Esses sintomas, chamados modernos – as 
anorexias, as toxicomanias – são sintomas que não colocam nada em 
questão. Eles chegam aqui: “Olha, eu me corto, eu me drogo, eu me furo”. 
E você não consegue trazê-los para um ponto em que aquilo possa deslizar 
pela cadeia significante, cair no discurso, e a gente tentar, a partir daí, 
interpretar pelo discurso. 

Outra situação que o desafia é quando percebe a proximidade do fim de uma análise 

que, no entanto, não se conclui. Ele se pergunta o que é preciso para que isso aconteça e como 

pode colocar os novos sintomas em análise. Conta ainda que vários jovens psicólogos o 

procuram com certa idealização do que venha a ser uma análise. Ao desmontar esses ideais e 

lhes apresentar a psicanálise por meio do sinthoma e da demanda, Marcelo lamenta que eles 

acabem preferindo sair e buscar outras linhas de trabalho, em geral comportamentalistas. 

Nessas horas, Marcelo questiona sua competência para instalar o discurso analítico, questão 

que ele tem levado à sua supervisão, espaço que julga fundamental para qualquer psicanalista. 

 

II.19 O uso de narrativas e filmes no fazer clínico 

Referências culturais – como narrativas literárias, filmes, músicas etc. – eventualmente 

aparecem em seu trabalho clínico, especialmente quando trazidas pelos analisandos. É mais 

raro que partam dele, e, quando acontece, são atreladas a eventuais intervenções que 

pretendem produzir alguma espécie de incômodo ou quebra de paradigma, sem jamais servir 

de exemplo. Ele atenta para o perigo da sugestão de referências (vindas do Outro) quando elas 

são usadas como alegorias, o que vai na direção contrária ao que se pretende em psicanálise: 

“Pode ser antiético quando o analista nutre a análise de sentido ao invés de esvaziar o sentido. 

Eu não dou mensagem. Se eu tiver que dar, eu digo. Não uso como alegoria, mas como algo 

que pode produzir incômodo, divisão”. 
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Marcelo conta que certa vez indicou a um analisando um filme de Pier Paolo Pasollini. 

Mesmo sem conseguir compreender nada, o paciente ficou até o fim da exibição, afinal, era 

uma recomendação do analista. Contou depois que, mesmo sem entender, ficou intrigadíssimo 

com o filme. Intrigar-se com alguma coisa, naquele caso preciso, era justamente o efeito que 

Marcelo buscava. 

Além da alegoria e da produção de incômodo (que ele chama de divisão subjetiva), a 

sugestão de referências culturais a um paciente pode também pretender indicar uma via de 

sublimação com a qual Marcelo tampouco concorda, entendendo que apontar caminhos de 

superação não é papel do analista. 

 

II.20 Lazer 

Marcelo não tem “tempo livre”. Conta que gosta de tudo o que é “bom e bem feito”, 

não importa se convencional ou não. Isso vale para o que come e o que bebe, mas não só. 

Gosta muito de ler, inclusive os projetos que avalia na Fundação. Nesse sentido, parece que 

seu cotidiano é permeado de experiências prazerosas. No carro, a caminho do trabalho, ouve 

música e gosta de descobrir ritmos novos. Gosta de jazz, ópera, fado e até pop descartável, 

“para saber o que está acontecendo”. Parece que, além de apreciar o desfrute em si, ele gosta 

sobretudo de buscar sentidos para aquilo de que desfruta e de aprender coisas novas. Vejamos 

seu comentário sobre o fado e o modo como o articula ao repertório de experiências humanas: 

Ultimamente, eu tenho feito uma reflexão profunda, embora eu ouça desde 
criancinha. Mas, recentemente, tive acesso a uma cantora chamada Marisa, 
não sei se vocês conhecem. E, por acaso, num determinado momento, talvez 
pela voz, talvez por ser atual (é uma cantora de fados portuguesa 
fantástica), eu passei a ouvir fados. E a partir dali, comecei a fazer toda 
uma questão sobre a arte e o abandono que o fado deixa. Por que as dores 
do fado são cantadas daquela maneira?... Aí, estou ouvindo muito fado 
agora. Para tentar entender um pouco dessa melancolia, da saudade e de 
uma certa nostalgia... 

 

II.21 Psicanálise e otimismo 

Ao ouvi-lo dizer que gosta de ler projetos de pesquisa extensos, que lhe chegam pela 

Fundação, pergunto se eles “o ajudam a ter mais fé no humano”. A pergunta deixa à mostra a 

ponta do fio de uma meada significante, bem onde digo “mais”, sugerindo a insuficiência da 
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minha própria fé e, ao lado dela, talvez menos evidente, meu anseio de que “mais fé” pudesse 

me ser dada “pelas mãos” do mestre.  

À minha pergunta, Marcelo retruca dizendo que nunca deixou de ter fé no ser humano 

e que sempre procura descobrir uma maneira de reinventar o otimismo. Não gosta de ler 

teóricos pessimistas, embora suas referências na psicanálise e na filosofia estejam longe de ser 

ingênuas. Quando fiz a pergunta, eu não sabia sobre a fé de Marcelo na humanidade. 

Contudo, mesmo que ele não me respondesse categoricamente como fez, eu poderia concluir 

que ele é, sim, um homem de fé. Explico. 

Valendo-me do que aprendi com ele sobre Lacan e situando-o agora não como 

“discurso do mestre”, mas como “discurso do analista”, a questão da fé se desnuda como fé na 

própria psicanálise, matizada por um humanismo existencial e ateu. Trata-se de uma fé na 

possibilidade humana de melhor conduzir – singularmente e respondendo por isso – o resto de 

gozo estranho tanto para o próprio sujeito quanto para o mundo que o rodeia. Como 

dispositivo de fé (no desejo), a psicanálise é aquela que pode abrir outras territorialidades aos 

sujeitos, problematizar os ideais pré-concebidos (vindos do Outro), permitir que ele tome 

contato com sua divisão subjetiva, suas demandas e seus sintomas, tornando-se mais livre 

para ser agente do/no discurso e do/no laço social. 

Em relação à religião, conta que nunca acreditou em nada, mas que até queria 

acreditar. Em menino, ia à missa, comungava, fazia o que Deus “pedia”, mesmo sem acreditar 

“Nele”. Conta que há muitos anos não precisa do pensamento religioso para suportar o Real. 

Nesse sentido, a psicanálise o ajudou. Ajudou, por exemplo, a suportar a dificuldade da 

consciência da morte e do encontro com o nada. Ele conta que sofre a saudade que sente dos 

seus mortos como todo mundo, mas não acredita que eles estejam em algum lugar nem que os 

acontecimentos sigam uma lógica ou tenham um sentido prévio.  

Nós viemos aqui e jogamos esta partida como podemos e acabou. É 
doloroso? É, é doloroso. Mas a análise me ensinou a não precisar colocar 
nada nesse lugar metafísico. O que eu coloco? O que eu faço aqui, a minha 
prática. Eu tento fazer um pouco melhor, conversar. Eu gosto dessas coisas, 
ver minhas filhas crescendo...  
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II.22 O mais além da psicanálise... 

Já perto do fim da entrevista, Marcelo menciona última entrevista concedida por 

Freud, em 1926, numa casa nos Alpes austríacos, quando tinha aproximadamente 70 anos e 

estava debilitado por um tumor maligno, em virtude do qual precisou usar um maxilar 

mecânico que lhe roubava energia, mas que era melhor do que nada – dizia ele.  

É interessante ver no discurso de ambos – Freud e Marcelo – uma atitude de afirmação 

positiva da existência e de gratidão pela vida, mesmo reconhecendo sua crueza e a finitude 

que nos levará ao nada. Nenhum deles permitiu que a reflexão filosófica estragasse a fruição 

das coisas simples da vida: 

Eu não me rebelo contra a ordem universal. Afinal, vivi mais de setenta 
anos. Tive o bastante para comer. Apreciei muitas coisas – a companhia de 
minha mulher, meus filhos, o pôr-do-sol. Observei as plantas crescerem na 
primavera. De vez em quando, tive uma mão amiga para apertar. Vez ou 
outra, encontrei um ser humano que quase me compreendeu. Que mais posso 
querer? [...] Ainda prefiro a existência à extinção. Talvez os deuses sejam 
gentis conosco, tornando a vida mais desagradável à medida que 
envelhecemos. Por fim, a morte nos parece menos intolerável do que o fardo 
que carregamos (Freud, 1926). 

E, despedindo-se do jornalista com um aperto de mão, Freud acrescentou: 

Eu não tenho desprezo pelo mundo. Expressar desdém pelo mundo é apenas 
outra forma de cortejá-lo, de ganhar audiência e aplauso. Não, eu não sou 
um pessimista, não enquanto tiver meus filhos, minha mulher e minhas 
flores. Não sou infeliz – ao menos não mais infeliz que os outros (Freud, 
1926). 

Voltemos, agora, a Marcelo: 

Eu tenho meus dispositivos de fé. Mas não fé em algo muito metafísico. Mas 
existe algo de transcendente no amor, que nem a psicanálise consegue 
explicar muito bem, que é a pergunta de Freud: “Por que eu vou amar o 
próximo mais do que eu amo a mim mesmo?” O que é que vai me mover, 
eventualmente? Eu digo – mas isso pode não acontecer – que, se eu vir que 
minha filha está em perigo, eu darei a minha vida por ela. Por que eu vou 
dar a minha vida por alguém? Quer dizer, só o amor justifica determinados 
atos de entrega. Mas é o amor no sentido de Antígona. Às vezes, nós temos 
que fazer valer muito mais o nosso desejo do que nossa vida.  

Nessa perspectiva, o suicídio passa a ser visto como uma escolha de caráter ético: se 

necessário e por uma causa realmente boa, ele diz que seria capaz de sacrificar a própria vida, 

já que determinados desejos podem vir a transcender o desejo da própria existência. Essa 
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visão não é a que predomina entre seus analisandos, tampouco entre psicanalistas, que 

eventualmente se amparam numa fé religiosa, mesmo se dizendo ateus. Já o que parece 

contradição para outros – “ser completamente ateu e acreditar na poesia” –, isso, sim, para ele, 

é perfeitamente possível.  

Encerro este capítulo com aquela que é tão cara ao existencialismo e sobre a qual 

versa esse trecho de poema declamado por Freud numa de suas respostas ao entrevistador 

estadunidense. Disse-lhe que, tanto quanto pela sexualidade, vinha cada vez mais se 

interessando pelo que estava “mais além” do prazer: no caso, a morte. À qual os poetas 

também agradecem. 

Whatever gods there be, 
That no life lives forever 
That no life lives forever 
And even the weariest river 
Winds somewhere safe to sea (Whitman40 apud Freud, 1926) 

 

                                                           

40 Na própria entrevista (Freud, 1926), sugere-se a seguinte tradução: 

Quaisquer deuses que existam 

Que vida nenhuma viva para sempre 

Que os mortos jamais se levantem 

E também o rio mais cansado 

Deságue tranquilo no mar  
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CAPÍTULO  III 

Susana: nos palácios e labirintos da fala 

Decidi incluir Susana Palacios na pesquisa pois seu nome me foi entusiasticamente 

sugerido por um colega psicanalista que sabia que eu procurava profissionais da clínica que 

fossem críticos de nossos tempos e também inspiradores, por sua prática. Ele a conheceu 

durante sua formação no Instituto de Psicanálise Tempos Modernos, que ela dirige. 

Susana é argentina, tem perto de 60 anos e é psicanalista há 40. De orientação 

lacaniana, já publicou livros e artigos teóricos no Brasil, na Argentina, na Espanha, na França 

e nos Estados Unidos. Vem organizando jornadas de psicanálise desde 1983.41 A partir de 

1985, as jornadas anuais foram realizadas pelas Escolas de Psicanálise de Niterói e pela 

Escola de Psicanálise de São Paulo, das quais assumiu a direção desde a fundação, 

respectivamente em 1985 e 1986. Em 1991, participou da dissolução dessas Escolas e da 

fundação da Escola da Causa Analítica, com sedes no Rio de Janeiro, em São Paulo, em 

Niterói e em Volta Redonda. Em 1996, ela e outros psicanalistas criaram o Instituto Tempos 

Modernos, por meio do qual passaram a estabelecer parcerias com prefeituras, universidades, 

fóruns e outras entidades públicas, o que abriu a oportunidade de transmitirem um “saber- 

-fazer psicanalítico praticando a interdiscursividade e acolhendo aqueles que queriam lhes 

falar”. Dessa forma, junto com alguns colegas, passaram a desenvolver um “trabalho 

voluntário”. 

Com residência fixa no Rio de Janeiro desde meados dos anos 1990, foi se habituando 

a pegar a ponte aérea a cada quinze dias, quando vai à capital paulista para um “banho de 

imersão” na clínica: são sucessivos atendimentos, seminários e supervisões, geralmente 

condensados em três dias. Hospeda-se sempre no mesmo apart hotel, situado no bairro dos 

Jardins, onde atende e dá supervisão. 

A entrevista aconteceu lá, numa tarde fria, em 6 de maio de 2011. Se Freud 

milagrosamente estivesse vivo, faria 155 anos, e, se o mesmo milagre da carne alcançasse 

Marx, ele teria completado 193 anos na véspera. Achamos graça da coincidência do 

aniversário dos gigantes, que instaurou um clima de celebração. Para Susana, não por milagre, 
                                                           

41 Livros publicados: A ética do desejo: seminários (1991) e As formações do inconsciente na direção da cura: o 
chiste e os sonhos (1992). Últimas jornadas: A Banalidade do Mal (2010) e O Corpo e suas Diferentes 
Abordagens (2011). 
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mas por genialidade, eles estão vivíssimos: afinal, revolucionaram irreversivelmente o modo 

de olhar o ser humano e o mal-estar na civilização. Susana ainda lembra que, depois, Lacan 

levou a teoria psicanalítica numa direção que permite aproximar a ideia de “mais gozar” à da 

mais valia, de Marx. 

Com especial desenvoltura para falar e exprimir raciocínios sofisticados em 

formulações sintéticas, Susana revelou também um ótimo senso de humor. Várias vezes, riu e 

fez rir do que dizia, independentemente de serem palavras dela ou de outros. Minhas 

perguntas lhe serviram como trampolins, apresentados de tempos em tempos para saltos e 

piruetas discursivas. A atmosfera era onírica. Creio que a pouca luminosidade ajudou, assim 

como o balé do fio de fumaça que saía de seus cigarros. O tom da voz, a musicalidade, o 

sotaque argentino, o entremear de pausas no seu falar assertivo e ainda o meu desejo 

levemente nervoso de fazê-la falar e poder compreendê-la compunham essa atmosfera 

especial. Durante os setenta minutos de entrevista, Susana partilhou memórias pessoais, fez 

articulações teóricas entre psicanálise, filosofia e cotidiano, contou vinhetas clínicas e 

situações curiosas e, por fim, fechou a conversa com uma mensagem importante para mim, a 

qual só entendi ouvindo-a depois, na gravação. É curioso que Thiago, que filmava a 

entrevista, só tenha pedido licença para ligar a luz e a filmadora no meio da conversa –

possivelmente também entretido com a cena, sem querer interromper. 

 

III.1 Antes da psicanálise: impactos do rechaço da fala 

No começo dos anos 1970 – durante a ditadura militar na Argentina –, Susana 

trabalhava como assistente social num tribunal de menores, na periferia de Buenos Aires. 

Certa vez, ao fazer uma visita domiciliar num bairro popular,42 notou o pavor no rosto de um 

garoto de 12 anos, que não conseguia falar. Convidou-o para um passeio pelas vielas e assim 

puderam conversar: ele contou que havia furtado um relógio e que, ao ser pego, foi vítima de 

violência na delegacia. Mostrou-lhe marcas de choque e hematomas no corpo: tinha sido 

nitidamente torturado. Impactada com o que vira e ouvira, Susana denunciou o abuso no 

relatório técnico sobre o caso. A juíza chamou-a e ordenou-lhe que refizesse o relatório. 

Susana argumentou que já o tinha feito e que, se era para refazê-lo, faria outro igual. A juíza 

então a ameaçou: se não fizesse diferente, seria julgada por desacato à autoridade. 

                                                           

42 Era um bairro periférico com vielas e urbanização precária, correspondente das nossas favelas. 
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Nesse dia, eu caminhei como que 10 km... Sozinha, as lágrimas caíam... Aí 
eu entendi que não podia mais continuar trabalhando dessa forma e comecei 
a fazer a minha faculdade de psicologia, queria ser psicanalista... Hoje não 
a faria, porque, para ser psicanalista, não é preciso passar pela psicologia e 
nem pela medicina. Poderia ter aproveitado melhor esses cinco anos? 
Talvez, mas como saber?... 

Susana passou por duas rupturas profissionais: a primeira, quando abandonou o 

trabalho de assistente social, depois desse impedimento de caráter ético. A segunda, ao deixar 

para trás a identidade de psicóloga, quando descobriu que a psicanálise prescindia da 

psicologia. É curioso que, entre as carreiras das pessoas que chegam à formação em 

psicanálise, a psicologia tende a ser a mais próxima a ela, mas Susana a considera 

dispensável. Fico intrigada para saber mais sobre sua formação. Suponho que, mesmo não 

reconhecendo ali sua importância, o contato com a psicologia, assim como a formação em 

serviço social, tenham contribuído para que Susana se tornasse essa psicanalista atenta à 

dimensão social dos fenômenos psíquicos. 

Por exemplo, nota-se a influência da psicologia em sua formação quando, buscando 

desconstruir uma crença muito difundida atualmente – a de que o corpo é um organismo 

natural –, Susana recorre ao clássico experimento de Pavlov,43 matéria básica de psicologia 

experimental. Ela lembra que, por meio dele, descobriu-se que um organismo pode ser 

enganado, e que o que parece ser “natural” não necessariamente é. 

Para ela, está claro – sobretudo depois de mergulhar na psicanálise – que as mais 

diversas manifestações corporais, mesmo as ditas “orgânicas”, sempre se constituem em meio 

a acontecimentos ambientais, dizeres e desejos, inclusive os inconscientes. Depois de Pavlov 

e Freud, por exemplo, o corpo não pôde mais ser pensado em termos meramente orgânicos. 

Entretanto, Susana afirma que hoje em dia se rechaça justamente o que é mais próprio 

do humano: o falar e suas consequências. Mesmo tendo se formado neurologista, diz ela, 

Freud ficou tão fascinado com as descobertas de Charcot e Breuer que, desafiado pelos corpos 

falantes dos pacientes, passou a conceber o inconsciente, vindo a construir um método de 

trabalho. 

Como arguta lacaniana, Susana aproveita o ensejo do raciocínio que desnaturaliza 

fenômenos corporais para também desnaturalizar o discurso, desnudar a presença de 

                                                           

43 Trata-se do conhecido experimento que levava cães a salivarem após o soar de uma sirene, independentemente 
de haver ou não carne por perto. 



 102 

significantes escamoteados nos dizeres e atentar a seus efeitos. Ao brincar com expressões 

que ao mesmo tempo revelam e ocultam sentidos, inclusive ao próprio enunciador, ela aponta 

a sutileza da língua. 

É natural que, por uma luz, ou por um som, se produza saliva no cachorro? 
Não! Então, nós não somos naturais... Embora, por exemplo, eu escute, 
cada vez que vou à praia, “Sanduíche natural!”, como se caíssem das 
árvores... Não somos seres naturais. Somos des-na-tu-ra-li-za-dos. Ou, se 
você preferir, temos uma segunda natureza, que é a cultura. 

 

III.2 Como conheceu a psicanálise 

A maneira como Susana conheceu e abraçou a psicanálise parece-me também atrelada 

a sua sensibilidade ao social. Vejamos como isso aconteceu, pela via da transferência que 

estabeleceu, à primeira vista, com aquele que veio a ser seu analista. Certo dia, 

acompanhando uma colega médica, foi a uma reunião de psicanalistas. Até então, já se havia 

reunido com veterinários, agrônomos, médicos e arquitetos, mas era a primeira vez que estava 

entre psicanalistas, que em princípio lhe pareceram marcianos. Durante o encontro, o gesto de 

um deles lhe chamou a atenção: com a jarra de suco em punho, passou de um em um, 

oferecendo. Nessa hora, Susana decidiu que pediria à amiga o contato do tal psicanalista 

(dizendo ser para sua irmã). Essa escolha foi uma espécie de divisor de águas na sua vida 

profissional: tal como Marcelo Veras, foi no curso da análise pessoal que ela percebeu que 

queria se tornar psicanalista. 

 

III.3 Trabalho atual 

Outro aspecto que salienta a dimensão social da clínica de Susana é seu engajamento 

profissional. Além de se dedicar às três grandes atividades tradicionais no campo da clínica – 

formação, supervisão e atendimentos individuais –, ela ainda atua, com um grupo de 

psicanalistas, junto à prefeitura do Rio de Janeiro. Desde 2009, oferecem cursos de formação 

a profissionais que trabalham em albergues e centros de convivência conveniados com a 

prefeitura. Destaca os albergues Airton Senna, Stella Maris e Maria Teresa. Lá, também 

escuta pessoas e famílias desabrigadas. 
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Susana defende que, para estar com o outro, precisamos falar. Se as diferenças se 

põem apenas no registro físico do corpo (ou da imagem que temos do outro), isso acaba 

resultando em alguma espécie de rejeição à diferença, que, no limite, leva ao racismo: “Temos 

que poder transmitir isso que todos os psicanalistas sabemos: que somos todos filhos do 

discurso e nisso somos iguais”. Eis a igualdade política colocada em termos lacanianos. 

Curiosa sobre o trabalho junto à prefeitura carioca, pedi-lhe que me contasse mais. 

Queria também compreender, da perspectiva dela, o que pode a psicanálise nesse contexto. 

Susana defende que a psicanálise tem modos próprios de conceber a função da família na 

constituição do sujeito, assim como a religião, a antropologia e a sociologia têm os seus. Para 

Susana, a possibilidade de capacitar agentes psicossociais em psicanálise potencializa a 

reflexão sobre as funções de mãe, pai e irmãos no interior de uma família. Segundo ela, o 

psicanalista pode sensibilizar a equipe para a escuta e a percepção do outro de uma maneira 

que esse outro não fique capturado por estereótipos. Em geral, quem chega a essas instituições 

está sem recursos, precário em sua dignidade. O profissional, uma vez sensibilizado, pode 

abordar esse sujeito de maneira a convocar a dignidade por meio dessa interação: aborda-o 

não como um “carente”, mas como alguém que, mesmo em situação difícil, ainda pode 

desejar e se responsabilizar pelo que vai escolher dali em diante. 

Nada é pior que um inocente. E nada pior que uma vítima. Não é porque 
não existam vítimas, mas, uma vez que se chega lá, se pergunta: e agora, o 
que você quer fazer? A primeira coisa que se faz é queixar-se do outro. O 
outro me fere, o outro me faz, o outro não me dá. O outro, o outro… Mas 
quanto mais outro, menos sujeito. [...] Devolver a dignidade tem a ver com 
tratá-las [pessoas abrigadas] dignamente, e não reduzir essas pessoas a um 
objeto. 

Nesses termos, é possível entender por que, para ela, “nada é pior que um inocente” ou 

“uma vítima”: um inocente não desejou, e uma vítima não teve responsabilidade. A 

psicanálise opera justamente no sentido de levar o sujeito ao encontro do seu desejo e de sua 

responsabilidade. 

Essa passagem da entrevista, sobre o olhar que reduz o outro a um “carente”, remeteu- 

-me a um debate promovido pelo professor José Moura Gonçalves Filho numa aula da pós- 

-graduação em 2009. Discutia-se a obra “Ensaio sobre o dom: forma e razão da troca nas 

sociedades arcaicas” (1924), do sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss. O autor 

descreve uma sociedade que, entre outras práticas, ritualizava a doação de bens entre os 
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diferentes grupos e assim fortalecia os laços sociais. Em determinadas datas, os diferentes 

grupos se aglomeravam ao longo das margens do rio e ofereciam às divindades uma 

quantidade considerável de bens (alimentos, vestimentas, utensílios). Muitas vezes em 

períodos economicamente desfavoráveis, esse acontecimento poderia sugerir um grande e 

insólito desperdício, mas, mudando a perspectiva habitual do olhar, Mauss o entende como 

tendo suma importância para se afirmar a honra do grupo e de seus membros. É como se, por 

meio do ato de dar seus bens de uso e de consumo, as pessoas pudessem se lembrar de que 

não estão presas à condição de necessitadas ou carentes. Assim, as trocas humanas têm uma 

dimensão que não se restringe a saciar necessidades e carências – na condição de fluxos 

afetivos e culturais, fortalecem a humanidade de quem doa, que se mostra capaz de prescindir 

daquilo que oferece. Nesse sentido, receber é fundamental para que o ciclo se complete e 

possa haver uma doação no sentido inverso: não como dívida, mas como afirmação da 

grandeza humana.44 Assim, deixamos de operar com a lógica (talvez viciada) de que aquele 

que dá é benevolente, enquanto quem recebe é carente, sem ter nada para dar em troca, 

restando-lhe aceitar miseravelmente o que lhe é oferecido. Não que não possa haver 

generosidade e benevolência por parte de quem dá, ou comodismo e vergonha por parte de 

quem recebe, mas tudo depende do modo como cada um se põe nas relações ao longo do 

tempo. Parece-me que o problema surge quando se cristalizam as posições de doador ou de 

carente, subestimando-se a capacidade humana de se deslocar de uma a outra ou de tomar 

parte nas relações sem visar satisfazer necessidades, interesses ou carências.  

Assim entendo o que Susana diz sobre “ouvir o outro com dignidade”: é acreditar que, 

mesmo estando miserável num certo momento, ele pode, em outro momento e em outras 

esferas da vida, ter bens (materiais ou imateriais) a oferecer ou fazer escolhas pelas quais 

pode se responsabilizar. 

 

III.4 Para além da questão de classe 

Sondando possíveis especificidades ligadas à condição de classe na clínica, pedi a 

Susana que me falasse mais sobre o trabalho com as famílias desabrigadas no Rio de Janeiro. 

Ela respondeu categórica e sucintamente: 

                                                           

44 Décadas mais tarde, também falaria disso o sociólogo francês Pierre Bourdieu (2007). 
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A miséria humana transcende a questão de classes. A drogadição, por 
exemplo, não é um patrimônio da periferia... A miséria não é somente a 
privação das necessidades, como pensava Karl Marx, mas estar a sós com 
os gozos mortais estando submerso no eclipse do Simbólico. Assim, a 
miséria é um lugar de excesso. Seja com as drogas, as crenças, a violência. 
Enfim, como disse Lacan, trata-se dos “proletários do discurso”.  

Em seguida, levanta uma questão menos evidente, mas nem por isso menos 

importante: será que os psicanalistas se dispõem a escutar pessoas de classes socialmente 

baixas? Com essa pergunta, ela nos remete ao fato de que a psicanálise, assim como a 

psicologia clínica, erigiram-se como campos de conhecimento e atuação profissional 

preponderantemente referidos a sujeitos oriundos de classes média e alta. 

Gonçalves Filho já chamara a atenção para essa questão, lamentando que psicanalistas 

raramente sejam encontrados em reuniões populares. Seu lamento é pelo grupo – que em geral 

desconhece a função profissional de alguém que acompanha e colhe frutos de pensar e sentir 

em companhia –, mas também pelos psicanalistas. 

Cidadãos das classes pobres felizmente não esperam ninguém para começar 
a digestão de humilhações: dedicam-se a isso de maneira que muitas vezes 
faria gosto a um psicanalista. Psicólogos e psicanalistas que chegaram para 
colaborar e durar, desde que livres de mandonismo e tiques tecnocráticos, 
alguma cura trouxeram: melhor cura quando descobriram que eles mesmos 
eram ali curados pelos outros (Gonçalves Filho, 2008, p. 29). 

O autor conta ainda que, em diferentes épocas, filósofos, dramaturgos, romancistas, 

cientistas, pintores e cineastas já foram tocados pelo enigma da desigualdade política; suas 

obras de algum modo indicam – do protesto à ironia – que alguém ali reagiu. O ponto de 

aproximação com a psicanálise, penso, é a ideia de que a reação à altivez de quem domina ou 

ao servilismo de quem é dominado acontece, necessariamente, por meio da ação: na maioria 

das vezes, pela palavra.  

 

III.5 “As pirações... Nós trabalhamos com elas!” 

Juntando os significantes, aspirações remetem a desejo, que é motor do sujeito e 

campo de ação, inclusive psicanalítica. Separando-os, deparamos com nossas loucuras, mais 

ou menos secretas, que, segundo ela, todos temos e nas quais nos alienamos.  
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Susana crê que os processos de adoecimento estão relacionados a excessos de gozo 

mortífero, que variam de intensidade e expressão de acordo com as elaborações e manobras 

possíveis entre o desejo inconsciente e a negociação com a realidade social. Para ela, os 

pacientes de quarenta anos atrás não diferem tanto assim dos de hoje, pois, mesmo 

atravessando distintas épocas, mesmo oriundos de diferentes lugares e classes sociais, seguem 

vivendo conflitos nascidos em suas primeiras relações significativas com o outro: mãe, pai, 

irmãos. Logo, as relações familiares representam, para ela, um núcleo em torno do qual se 

organizam as problemáticas e os sintomas dos sujeitos.  

Fica a curiosidade sobre como ela vê o papel da psicanálise em sociedades muito 

diferentes da nossa, nas quais podem variar consideravelmente as configurações familiares, as 

relações de parentesco e as concepções de indivíduo e sociedade.45 Parece que Susana 

sustentaria que, a despeito das singularidades de cada cultura e grupo social, a psicanálise 

pode, sim, servir-se de alguma maneira dos saberes das línguas para “entender” o 

adoecimento em outras culturas, mesmo que radicalmente diferentes. Em termos lacanianos, 

Susana afirma que “o estofo de la-língua,46 falação que é logicamente anterior à linguagem, é 

o lugar onde a fala ‘fala e não sabe que goza disso’”.  

Mas a “cultura” na qual lhe propus refletir sobre os modos de produção e 

enfrentamento do adoecimento lhe é familiar: o mundo globalizado atual. Nesse contexto 

amplo, Susana acredita que os paradigmas do nosso tempo sejam o do consumista e o do 

adicto, ou seja, consumidores que não só consomem em abundância como o fazem 

irrefletidamente, consumindo-se a si mesmos. 

No campo da clínica, isso é visível na figura dos adictos, seja pela dependência de 

drogas (lícitas ou ilícitas), seja pelo abuso de outras formas de gozar: comprar, comer, beber, 

jogar games etc. Para Susana, não passa despercebida a presença de um prefixo de negação na 

palavra adicto, que sugere a ideia de “aquele que não diz”. 

 

                                                           

45 Divergindo dessa posição, encontramos o perspectivismo ameríndio defendido pelo antropólogo Eduardo 
Viveiros de Castro, que subverte e questiona a filosofia e a ciência ocidentais ao problematizar concepções 
muitas vezes dadas como universais, como sociedade, indivíduo e família. 
46 Assim grafada de acordo com a tradução de Lacan feita pelo escritor Haroldo de Campos, que pretendeu 
preservar a ênfase no artigo definido “a” (la, em espanhol) para evitar possíveis confusões do uso do “a”, em 
português, como uma preposição que nega a palavra que se segue. 
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III.6 “Menos palavras e mais coringas” 

Susana conta que nas escolas é visível como o poder de argumentação dos alunos vem 

caindo: usam-se cada vez menos palavras e mais expressões vagas, que, como coringas, 

servem para diferentes contextos. Junto a isso, não se pode ignorar que o excesso de 

informações que compõem nosso mundo globalizado tende a gerar misturas e confusões entre 

o que é importante e desimportante, virtuoso e repudiável, catártico e mimético. Somos 

saturados e capturados por imagens, mensagens de consumo e expectativas sociais de 

eficiência e rapidez que estimulam pouco – ou mesmo anulam – o exercício da imaginação e 

do pensamento. Infelizmente, isso atravessa diversas esferas da vida, reduzindo drasticamente 

a capacidade de relatar.47 Ao lado dessa queda do dizer, lembra, proliferam nas cidades as 

drogarias, como se remédios pudessem resolver qualquer problema. 

Psicanalistas costumam estar atentos ao fato de que as palavras põem em jogo o corpo 

e trazem embutidas, também no modo como se articulam no dizer, aberturas para outros 

sentidos. O método de Freud foi fundamental para dar acesso a essa dimensão; contudo, 

mesmo em “associação livre”, Susana lembra que “não somos tão livres assim”. Por isso, o 

termo deve vir entre aspas: além da genética, herdamos também um discurso familiar e social 

e o reproduzimos sem nos darmos conta. 

Para Susana, não há como pensar o corpo de um sujeito fora dos domínios da língua e 

da linguagem. A importância da linguagem no campo da prática profissional e da produção 

teórica não é exclusividade da psicanálise lacaniana. Linguistas também analisam discursos, 

mas há uma diferença notável: em psicanálise, a linguagem está atrelada ao corpo. Se a língua 

comunica, isso é efeito. Antes, ela organiza o corpo e possibilita a vida psíquica. 

Susana acredita que, uma vez em análise, o corpo vai se subjetivando e, assim, fala 

menos no sentido do sintoma. Cita o exemplo de uma paciente que mal se locomovia, em 

virtude da calcificação da medula, de dores nos ossos e problemas na circulação, que, no 

entanto, não eram considerados relevantes na avaliação dos médicos: mas sua realidade era 

“uma armadura”. Fazendo análise, esses sofrimentos e inibições desapareceram, reiterando a 

formulação psicanalítica de que o organismo responde não só a condicionantes neurológicos, 

fisiológicos e anatômicos, mas às “leis da linguagem”. 

                                                           

47 Defendendo essa mesma ideia, vale mencionar o depoimento de Wim Wenders no documentário Janela da 
alma (2001), o ensaio “O narrador”, de Walter Benjamin (1997), e o capítulo “O narrar”, de Gilberto Safra 
(2006). 
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Como psicanalista, Susana não pretende adaptar, orientar nem ajustar os sujeitos ao 

meio. Para ela, a função da psicanálise é justamente a de “fazer falar”, ou, dito a seu modo, 

“ajudar o outro a ter um gozo ligado ao laço, e o dizer faz isso”. O sujeito precisa de alguém 

que o escute para saber o que disse e se posicionar discursivamente. Quanto mais pode dizer, 

menos sofre e atua impulsivamente em relação ao outro, ao mundo e a si mesmo: 

“Necessitamos restaurar o Simbólico, reconhecer a importância e a urgência da psicanálise na 

cultura de nossa época, que está perdendo, dia após dia, seu ‘capital simbólico’. (...) Quanto 

mais a pessoa se localiza no que diz, menos se angustia”. 

Pergunto-me se, em âmbito macro, essa mesma lógica não daria sustentação à 

elaboração coletiva de uma armadura social – por exemplo, a violência pensada como um 

sintoma – justificando, assim, a pertinência de um trabalho analítico grupal. Entretanto, tal 

como Marcelo Veras, Susana também não acredita na psicanálise de grupo, e pela mesma 

razão: “há coisas que ninguém pode dizer ou consentir em grupo, só com um analista”. 

Por outro lado, a experiência no campo da saúde mental tem revelado que sujeitos com 

dificuldades de estabelecer e cultivar laços sociais, eventualmente considerados “agressivos”, 

passam a falar mais e melhor, além de se organizarem psiquicamente, quando participam 

regularmente de trabalhos grupais, muitos dos quais sob orientação de psicanalistas. 

Referências importantes nesse sentido vêm sendo produzidas no campo da clínica das 

psicoses.48 Não cheguei a perguntar a Susana o que acha da potência do trabalho grupal na 

clínica das psicoses, mas tendo a crer que, ao duvidar da eficácia de uma psicanálise de grupo, 

tanto ela quanto Marcelo tomam a clínica das neuroses como parâmetro. 

 

III.7 “Não somos somente seres vivos” 

“Há um tipo de gozo que provém do laço com o outro”, afirma Susana. Nessa medida, 

por suscitar a fala em presença do analista, a psicanálise amplia as possibilidades de que um 

gozo venha a se constituir atrelado ao laço social. Para ela, está claro que a língua não serve 

apenas à comunicação; antes disso, “a linguagem anima o corpo e nos possibilita existir”. 

Posto isso, pode-se compreender por que “os humanos têm corpo, enquanto os animais têm 

                                                           

48 Sobre esse tema, destaco uma obra decisiva na minha formação (Goldberg, 1996): depois de lê-la, decidi 
concorrer a uma vaga no curso de Aprimoramento em Saúde Mental Multiprofissional no CAPS Itapeva, onde 
passei dois anos intensos. 
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organismo”.49 Um corpo herda um discurso, um organismo não. Nesse sentido, os animais 

têm mais liberdade que os humanos: “só herdam a genética, enquanto nós herdamos também 

as crenças delirantes”, a serem reconhecidas e trabalhadas em análise. 

O afrouxamento dos sintomas por meio da localização do sujeito em relação ao que 

diz: eis como ela caracteriza o processo de subjetivação. Mas tal afrouxamento sintomático 

não significa que o sintoma necessariamente desapareça. Aliás, Susana afirma que não existe 

sujeito sem sintoma: “O sintoma não é algo para ser destruído, aniquilado ou eliminado como 

corpo estranho. O sintoma, para cada um de nós, é não somente sofrimento. É recurso, é 

forma de estar no mundo”. 

E, pensando nas formas de se estar no mundo, ela reconhece uma mudança: hoje, é 

mais comum que as pessoas evitem se envolver social e afetivamente, preferindo modos mais 

solitários, independentes e instantâneos de gozar. Por isso, um grande desafio à clínica 

contemporânea tem sido pôr em questão a banalização da busca de bem-estar por meio de 

artifícios bioquímicos. 

Quando lhe pergunto como as questões de gênero têm aparecido na clínica, ela desloca 

a questão para outra, referida não ao corpo biológico, mas à dinâmica do erotismo. Dessa 

perspectiva, reconhece que há de tudo, citando, por exemplo, a possibilidade de “homens 

gozarem de maneira feminina e de mulheres gozarem de maneira viril”. 

 

III.8 O que pode a psicanálise? 

Na visão de Susana, a psicanálise “pode [depois retifica para ‘deve’] promover 

subjetivação, dignidade e ex-sistência”, uma vez que aborda o sujeito e o Outro. 

O crescimento dos chamados adictos desvela, para ela, a face de um empobrecimento 

subjetivo e um “autismo” que tende a dificultar o processo de subjetivação. Atenta ao não-

dito, que de algum modo se faz dizer pelo corpo, Susana chama atenção para a importância do 

“mal dito”. 

Em 2010, ela organizou a jornada de psicanálise A Banalidade do Mal, inspirada na 

obra de Hannah Arendt (1999) Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. 

                                                           

49 Os animais referidos aí são aqueles que não convivem com seres humanos. 
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Complementando a leitura de Arendt, Susana argumenta que o gozo violento do humano não 

está ligado apenas à reprodução do dizer alheio e a uma servidão voluntária em nome de uma 

obediência devida (tal como Eischman e outros nazistas que, na Segunda Guerra, cumpriram 

ordens homicidas sem questioná-las). Ela acredita que algo que habita o sujeito pode ser “mal 

dito” – ou, como brinca, pode ser “o maldito do bem”. Posto dessa forma, o maldito é aquilo 

que não foi dito como deveria e, assim, não logrou substituir, pela simbolização, a 

necessidade de ser expresso concretamente. 

Mesmo reconhecendo que peculiaridades próprias destes tempos vêm dificultando o 

processo de subjetivação e o estabelecimento de laços sociais, Susana acredita que elas não 

impedem que os sujeitos sejam provocados em análise e que venham a desenvolver outro 

saber fazer com aquilo que os perturba, de modo a reconhecer o que pulsa inconsciente, 

podendo então derrubar alguns preconceitos e se posicionar de outra maneira junto aos outros. 

 

III.9 Corpos objetos, laços frouxos 

Dentre as crenças sociais a problematizar na atualidade, a psicanalista insiste em uma 

maciçamente difundida, que atribui consistência e valor de verdade ao que é “orgânico”, 

subestimando o papel do discurso. Susana lamenta que o corpo venha sendo visto como algo 

em si, ou seja, como um organismo fora dos laços sociais e afetivos: “É um corpo autista, 

transparente, que se submete a radiografia, ultrassonografia, análise genética etc.; corpo que 

toma uma pílula para dormir, outra para trabalhar, outra para ter boa performance sexual” e se 

manipula como um objeto.  

Assim se reforçam práticas que dispensam reflexão e responsabilização, que ignoram, 

tamponam ou mesmo depreciam conflitos – afinal, a eficácia está posta objetivamente em 

“gozar o mais que puder”! Mas, se o conflito é inerente ao convívio humano e se tais corpos 

buscam – tanto quanto possível e o quanto antes – se anestesiar diante de qualquer 

desconforto (seja ele físico ou mental), só pode haver confusão entre alívio e harmonia, assim 

como entre estorvo estéril e sofrimento que ensina. Na dúvida, como diz o dito popular, 

“joga-se fora o bebê, junto com a água do banho”. 

Por sorte, ficam algumas sombras. Hoje, vamos em direção ao cientificismo, 
à ideologia cientificista. Na verdade, o capitalismo, o liberalismo... Querem 
nos reduzir a sermos um corpo, contra o próprio habeas corpus do direito. E 
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não somos somente um corpo vivo. Há exagero e rechaço em se dizer que 
somos todos “seres vivos”. Porque não somos só seres vivos. [...] Hoje, 
quando chega uma histérica, ficamos contentes. Sim, porque hoje nos 
chegam outras problemáticas... Para se chegar a “histericizar” alguém, 
temos que fazer todo um trabalho. [...] É certo que hoje também temos mais 
pressa: tudo tem que ter um tempo apressado. Se não funciona algo aqui e 
agora, parece que não funciona, não é verdade? 

Talvez por isso a histeria lhe pareça auspiciosa; afinal, diferentemente de outras 

formas de adoecimento, como fobias, compulsões e depressões, ela não costuma ser 

acompanhada por retração do laço social. Ao contrário, a histeria fala. 

Na concepção de Susana, “a vida é necessária, mas não suficiente: muitos vivem sem 

existir”. Para ela, a existência demanda um saber fazer (com o desejo, com os impulsos, com 

a culpa, com a palavra) que nem sempre se realiza.50 “Só ex-istimos como falantes” – assim é 

que se pode estar subjetivamente vivo. Nesse sentido, a percepção de Susana se aproxima 

muito da de Marcelo, que considera seu maior desafio na clínica hoje a possibilidade de, por 

meio da análise, fazer com que determinados pacientes se coloquem no discurso. 

Susana comenta que uma supervisionanda sua que vive em Nova York lhe contou 

recentemente que as brigas entre alunos na escola estavam tão frequentes que a direção 

decidiu suspender o recreio. Susana suspeita que as crianças venham lidando mais com 

máquinas do que com seus semelhantes: “quando estão diante umas das outras, não sabem o 

que fazer”. Essa hipótese é semelhante à de Cecília, da Agrupar, para quem a imersão maciça 

de crianças e adolescentes no mundo dos videogames e chats tem produzido modos próprios 

de “lidarem” com conflitos – e as aspas se devem ao fato de que, nesse caso, lidar parece 

desprovido de maior responsabilização pelo que se diz ou faz. Afinal, basta um clique, e o 

conflito é arrastado para fora de um campo de enfrentamento.  

Uma das referências citadas por Susana é o filósofo contemporâneo Zygmund 

Bauman, para quem as relações entre as pessoas, na modernidade, constituem-se como 

conexões líquidas – espraiadas e efêmeras –, nas quais o outro conta como um objeto que 

pode tanto me entreter como me aborrecer, e, neste último caso, basta apertar “delete” para 

cortá-lo da minha rede, sem maiores consequências. 

 

                                                           

50 Talvez também por isso a televisão estadunidense e a indústria do entretenimento venham explorando o 
universo dos “zumbis”, numa programação repleta de minisséries e filmes a respeito. 
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III.10 Da crise das alteridades à crise da autoridade 

Sobre o declínio da autoridade (relacionado ao que Lacan chama de “Simbólico”), 

Susana afirma que, em nosso tempo, ele é concomitante ao crescimento do uso de palavras de 

efeito, por vezes equivocadas, para se tentar justificar atitudes esvaziadas de autoridade. 

Lembra, por exemplo, de uma de suas pacientes que contava, orgulhosa, ter uma família 

“democrática”, pois não se dava conta de que o fato de deixar a filha de três anos escolher a 

escola onde estudaria era sobretudo uma desresponsabilização sua de se posicionar como mãe, 

abstendo-se de conduzir ela mesma a formação da menina.  

Como se mencionou no capítulo 1, sobre a Agrupar, há uma discussão proposta por 

Hannah Arendt (2011) no período pós-guerra e pós-ditaduras mundiais que foi retomada por 

Viégas (2010), ao refletir sobre o papel da educação na construção de novos caminhos no 

século XXI, fosse nas escolas ou nas famílias. Para Viégas, a história recente sobre a relação 

de pais e educadores com seus filhos e educandos, ao invés de se constituir como uma relação 

de autoridade (reconhecida e legitimada), fez-se num movimento pendular – ora recaindo em 

posturas autoritárias (vejam-se a palmatória e a humilhação pública), ora pela ausência total 

de autoridade, de modo a se deixar seu lugar aberto a todo tipo de manifestação humana, 

inclusive a do mal e de sua banalização.  

De fato, até algumas décadas atrás, educadores, pais e avós chegavam a bater em 

crianças e adolescentes, se assim lhes parecesse. Os jovens que combateram essas posturas na 

década de 1960 – hoje pais, avós e educadores –, supostamente para evitá-las, deixaram vago 

o lugar da autoridade. 

Deixou-se de bater, mas também deixou-se de ensinar, de contar a própria 
história. Deixou-se de falar em utopia para os mais jovens, que hoje vivem 
em um mundo sem esperança e sem um projeto maior. Quando muito, se fala 
de um projeto de vida em particular; raramente em projeto de mundo, de 
sociedade, de relações humanas. Sem que nos déssemos conta dessa 
confusão entre autoridade e autoritarismo, o fato é que muitos educadores 
deixaram esse lugar vazio (Viégas, 2010, p. 18). 

 

III.11 A crise da função paterna 

Hoje, nos meios psicanalíticos, é comum ouvir falar em “crise da função paterna” ou 

“crise da lei”. Ao discorrer sobre o que vem encontrando em seu consultório de psicanálise, 
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Maria Rita Kehl se pergunta se o neurótico habitual teria passado a uma posição próxima do 

perverso – na medida em que consegue driblar a falta pelo uso do fetiche – ou se ele segue 

sendo o “neurótico comum”, agora tentando obedecer a uma norma que, nos dias atuais, não é 

mais repressiva como na época de Freud, mas permissiva à transgressão e estimuladora do 

gozo ilimitado. Sua hipótese caminha no sentido de que a maioria das pessoas que atende 

clinicamente tenta corresponder a essa suposta normalidade vigente. Então, para compreender 

a nova expressão do funcionamento neurótico, Kehl passa a focar a mudança social.  

A “crise do sujeito”, outra face da chamada “crise da referência paterna”, 
corresponde, a meu ver, ao deslocamento e à pulverização das referências 
que sustentavam, até meados do século passado, a transmissão da lei. Não se 
trata da ausência de lei na atualidade, mas da fragilidade das formações 
imaginárias que davam sentido e consistência à interdição do incesto – a 
qual, desde Freud, é considerada condição universal de inclusão dos sujeitos 
na chamada vida civilizada, seja ela qual for. Se o homem contemporâneo 
sofre do que Charles Melman chamou de centro de gravidade, é porque as 
referências tradicionais – Deus, Pátria, Família, Trabalho, Pai – 
pulverizaram-se em milhares de referências optativas, para uso privado do 
freguês (Kehl, 2011, p. 143). 

Segundo Kehl, o mundo privado das relações afetivas e familiares passa a ser 

atravessado pela mesma linguagem e lógica da eficiência comercial, e os sujeitos, 

identificados com mercadorias, temem não agradar. É oportuno repetir aqui um excerto citado 

também no capítulo II desta tese: 

O self-made man dos primórdios do capitalismo deixou de ser o trabalhador 
esforçado e econômico para se tornar o gestor de seu próprio “perfil do 
consumidor” a partir de modelos de oferta no mercado. Cada um tem o 
direito e o dever de compor a seu gosto um campo próprio de referências, de 
estilo, de ideais. Aparentemente, não devemos mais nada ao Pai e ao grupo 
social a que pertencemos, dos quais imaginamos prescindir para saber quem 
somos (Kehl, 2011, p. 143). 

Susana reconhece a quebra de alguns tabus e a conquista de liberdades como marcas 

positivas de nossos tempos: “O casamento gay, por exemplo, hoje é permitido e marca uma 

mudança cultural importante”. Contudo, as mesmas conquistas que derrubam tabus morais 

podem ter efeitos colaterais que reforçam a lógica de que é bom quebrar todo e qualquer 

limite, o que lhe parece preocupante. 

Alguns limites se dissolvem também no interior da família, promovendo laços que ela 

considera “incestuosos” – referindo-se à permissividade instaurada nas relações, e não a 

práticas sexuais. Ela conta, por exemplo, que uma paciente sua, assistente social, foi 
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recentemente à Itália para um congresso que contava com a presença de juízes e outros 

colegas de profissão. Discutiram-se casos de pais que solicitavam ao juiz alguma intervenção 

no sentido de fazerem seus filhos com mais de 40 anos sair de casa e não mais lhes exigir o 

pagamento de “mesada”. Susana lembra que, há poucos anos, o comum era o contrário: que 

os filhos quisessem sair rapidamente da casa dos pais para ganhar a vida e conduzi-la à sua 

maneira. Não se pode desprezar a eventual relação entre esse evento e a crise econômica 

europeia, agravada nos últimos anos, mas essa crise certamente não responde sozinha pelo 

que se passa no interior das famílias, a ponto de ser preciso acionar um juiz de direito para 

intervir na negociação entre pais e filhos adultos. Faz pensar que algo importante, ligado à 

assunção de responsabilidades, está em crise. 

De fato, como se viu na entrevista com as profissionais da Agrupar, tem sido comum 

que pais e educadores deleguem a terceiros (em geral “especialistas” da saúde e do direito) 

decisões, negociações e responsabilidades antes agenciadas no interior da família e da escola. 

Minha hipótese é a de que muitos pais e educadores não estão sabendo lidar com os desafios 

que se vêm impondo no dia a dia da lida com crianças, adolescentes e jovens; e, pior, muitas 

vezes, eles se ancoram solitariamente em posturas defensivas e paliativas, para tentar suportar 

o sentimento de esgotamento, ignorância e impotência. Isso faz pensar que a psicanálise 

precisa se ocupar não só com a ponta da cadeia (jovens que falam pouco, mas se cortam e se 

drogam; crianças agitadas; adolescentes indiferentes) etc. – mas também com seus cuidadores, 

que, ao que parece, também estão perdidos e precisando de cuidados. 

 

III.12 Projetos futuros: “não se pode viver sem eles” 

Quando lhe pergunto sobre seus projetos futuros, Susana imediatamente responde 

como quem partilha sua agenda de trabalho, anunciando primeiramente um projeto mais 

duradouro e outro de realização em curto prazo: seguir com o “trabalho interdiscursivo” que 

vem desenvolvendo junto à prefeitura do Rio de Janeiro e concretizar uma jornada de 

psicanálise intitulada O Corpo e suas Diferentes Abordagens, que já vinha sendo organizada e 

foi de fato realizada meses depois, em outubro de 2011. 

Impulsionada pela questão sobre os projetos seguintes, Susana teceu algumas 

considerações sobre o futuro, entremeando a fala com longas pausas, o que salientava a 

atmosfera enigmática e me causava certa ansiedade; acabei interrompendo-a precisamente 
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nesse precioso momento em que ela teorizava sem pressa. Ouvindo a gravação, percebi que 

Susana disse alguma coisa sobre o desejo que se impõe a seu tempo e que não temos como 

escapar disso. Falou também sobre o movimento paradoxal do desejo, que se projeta para o 

futuro só porque é feito de passado: ora, se desejamos como desejamos é porque somos 

também constituídos de uma história. Nesse sentido, o desejo enlaça o sujeito no tecido do 

tempo. Sujeitos que desejam podem, portanto, viver o tempo como indiviso, como 

experiência de duração, e não como tempo dividido pelo senso prático e utilitário que se 

impõe na mecânica cotidiana da vida. 

É interessante que, no campo da psicanálise, Safra (2004; 2006) discorre sobre o 

fenômeno do desenraizamento produtor de adoecimento no mundo contemporâneo. Para ele, 

o mundo atual propicia desenraizamentos étnicos, ou perda de referências ancestrais; éticos, 

perda do senso de solidariedade e responsabilidade mútua no campo das relações humanas; e 

finalmente, estéticos, perdas vividas no eixo do tempo e do espaço, marcadas por vivências 

aceleradas, fugazes, encolhidas, pouco acolhedoras das necessidades humanas e, muitas 

vezes, impeditivas da experiência de duração, partilha e elaboração de sentidos para o que se 

vive. Na clínica contemporânea, sofrimentos ligados a modos peculiares de solidão e 

esvaziamento do desejo de futuro induzem adoecimentos que parecem traduzir no indivíduo o 

impacto de processos de desenraizamento mais amplos.  

Na cultura do excesso, como sustentar o desejo? Creio que Susana ia falar justamente 

sobre isso quando eu a interrompi. Começou a frase assim: “Se não há falta...”, mas 

possivelmente eu não tenha suportado antever sua abordagem desse enigma, mudando 

abruptamente de assunto com a pergunta sobre o que gostava de fazer em seu tempo livre. 

 

III.13 Um pouco mais sobre ela... 

Susana gosta de ler. Fala desse gosto como desfrute, como trabalho e também como 

amizade. Desfrute e trabalho, pela possibilidade de conhecer o que já pensaram, disseram e 

fizeram outros tantos. Nesse sentido, pode vir a estar de acordo, e assim apreciar a boa 

cumplicidade, assim como pode discordar do que lê e construir, pela via do conhecimento, 

uma base para suas argumentações. Ao ler, Susana põe em ação seu desejo de conhecer. Por 

meio do conhecimento, sofisticou-se e ampliou-se também sua concepção de “leitura” e 
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“escrita”: afinal, a escuta e a fala contam como formas de inscrição e responsabilização 

subjetiva pelo que se diz e faz. Como interlocutores, os escritores contam como seus amigos.  

Possivelmente também porque não tenha sido capturada pelo uso do computador – de 

que não gosta –, Susana aprecia estar em casa com seus familiares, seus livros e suas plantas, 

assim como encontrar-se com seus amigos. Gosta de conversar com o marido e ouvir música 

que ele faz, mesmo depois de quarenta anos de casada. Também gosta de falar com os filhos e 

netos: gosta de vê-los crescer. Conta uma situação engraçada, em que a neta caçula a 

surpreendeu se pondo a “falar” sobre orquídeas mesmo sem dominar o idioma partilhado: 

“Essa é a minha vida espiritual”! 

Susana foi criada com religião, mas hoje, para ela, a religião está mais associada aos 

horrores históricos e à alienação subjetiva do que à espiritualidade. Lamenta, em tom irônico, 

que sua empregada, que é solteira, diga que não está só porque vive “com Deus”.  

Para Susana, se há Deus e espírito, eles são outra coisa, provavelmente misturados às 

limitações e condições existenciais humanas: “A existência de Deus é porque Deus é 

inconsciente”. Provavelmente por isso coisas simples da vida sejam para ela mais sagradas do 

que qualquer ritual religioso. Testemunhar o desabrochar de uma flor, ouvir as canções do 

marido, participar do desenvolvimento dos netos, difundir a psicanálise ou mesmo ler um 

bom livro são experiências que compõem sua vida espiritual, cuja aura sagrada se faz ver 

pelos olhos de quem reconhece poesia, mistério e inventividade em meio à certeza do 

inconsciente, da passagem do tempo e da finitude. 

Já perto de encerrar a entrevista, agradeci-lhe a disponibilidade. Ela a reiterou e, em 

seguida, me disse algo que parece ser tão ou mais fundamental do que a própria 

disponibilidade, a qual tende a estar associada à receptividade generosa em meio ao fluxo de 

incontáveis compromissos. Algo pelo que não lhe agradeci em tempo e que tem mais a ver 

com a qualidade do que com a quantidade: trata-se do que ela transmite com sua escuta, seu 

discurso e a narrativa de sua história. Com Susana, pude perceber mais claramente a 

importância de escolher pessoas que cultivam o gosto pelo que fazem, apesar de. Creio que, 

inconscientemente, essa aposta tenha sido um de meus critérios para escolher os 

entrevistados. No caso de Susana, a escolha foi bem acertada: sua visão crítica de mundo e 

sua postura cética em relação à fé religiosa convivem com uma espiritualidade imersa no 

mundo da vida e com um entusiasmo genuíno pela psicanálise e pelo conhecimento de modo 
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geral. Talvez porque reconheça, no miúdo da vida, o poder de a linguagem permitir aos 

sujeitos alçarem voos e fazerem ancoragens capazes de ampliar possibilidades humanas. Com 

a psicanálise, Susana dá sentido ao mundo a sua volta, dá sentido ao que vive e também ao 

que transmite aos outros, mesmo que não tenha domínio sobre isso. É a partir da psicanálise 

que Susana se situa no mundo vocacional e existencialmente. Encerro com suas palavras: 

Para mim, é o que eu faço o que me anima, e é o que eu realmente gosto de 
fazer. Minha vida não seria a mesma, não teria muito sentido sem a 
psicanálise. Então, tudo o que eu possa transmitir... Do que sei, e também 
do que não sei também, não é verdade? Porque a gente transmite as duas 
coisas. Então, é isso: não porque estou disponível, senão porque gosto. 
Gosto da eficácia que tem a prática do discurso psicanalítico. 
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CAPÍTULO  IV 

Tinha um Pierre no meio do caminho... 

Num domingo de 2010, tendo ido a um concerto na Sala São Paulo, ouvi falar de 

Pierre Benghozi pela primeira vez. Caminhando pelo saguão, encontrei por acaso um colega 

do Lapso (Laboratório de Estudos em Psicanálise e Psicologia Social – IPUSP) que me 

convidou para o segundo módulo do curso Psicanálise dos Laços Sociais: gratuito e dirigido 

especialmente a profissionais que atuam clinicamente na rede pública. Não era exatamente o 

meu caso, mas tampouco passava longe. Lá fui eu. 

Além de conhecer Pierre Benghozi lecionando, pude ciceroneá-lo um pouco pela 

cidade, empolgada com a percepção de que eu conseguia falar com ele em seu idioma, o 

francês. Também tive a oportunidade de participar de supervisões e situações sociais ao longo 

da semana, junto ao pessoal do Lapso, em proveitosas conversas informais depois das aulas. 

Pierre Benghozi voltou ao Brasil em 2011 e 2012, para dar os dois módulos seguintes do 

curso, composto de quatro. Conversamos mais, em passeios pela cidade e atrações artístico-

culturais, dentre as quais outro concerto na Sala São Paulo. 

Em agosto de 2011, eu o convidei a participar de minha pesquisa e ele aceitou: 

concedeu-me uma entrevista gravada e filmada, em meu consultório, durante cerca de duas 

horas. O colega Raphaël Gelas, também pesquisador do IPUSP, fez a transcrição e, 

posteriormente, a tradução do presente capítulo para o francês. Embora ele lhe tenha sido 

enviado, Pierre Benghozi não o comentou. 

Um ano depois, em agosto de 2012, reencontrei Pierre Benghozi durante o quarto 

módulo do curso, tendo já avançado um pouco mais no estudo de seus artigos. Fiz uma lista 

de questões teóricas para lhe propor. Ele tratou de algumas; para outras, não houve tempo. 
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Não logrei registrar minuciosamente a conversa que tivemos durante nossa jornada 

turístico-cultural depois de uma aula51. Neste capítulo, limito-me a analisar a entrevista, 

alguns de seus artigos (especificados oportunamente) e sua articulação teórica com outros 

autores, pelo tema das discussões. 

 

IV.1 Dados preliminares e biográficos 

Desde o primeiro contato com as ideias de Benghozi (2000; 2005), em artigos 

publicados na internet, apreciei sua capacidade de teorizar sobre fenômenos sociais e políticos 

sem abandonar a psicanálise. Propunha-se ali um saber-fazer clínico apoiado em experiências 

radicais de atendimento: antropologicamente adversas e humanamente vergonhosas. Refiro- 

-me aos artigos sobre violência física e simbólica envolvendo a clínica com os sobreviventes 

do genocídio em Ruanda e com mulheres bósnias feitas prisioneiras nas guerras étnicas na ex-

-Iugoslávia.  

Para Benghozi, compreender a dimensão dos não ditos e suas configurações 

psiquicamente problemáticas, inclusive as catastróficas, e ainda considerar as especificidades 

subjetivas e socioantropológicas de cada caso durante o trabalho psicoterápico é condição 

fundamental para avaliar a dimensão do dano e encontrar a restauração possível nos chamados 

continentes psíquicos individuais e grupais. 

Trabalhando com uma epistemologia de complexidade, Benghozi leva à psicanálise 

uma pauta original de reflexões, na qual se entrevê uma dimensão ético-política da clínica. O 

modo didático de teorizar por meio de metáforas sobre tricô, carpintaria, culinária, música, 

arquitetura etc. imprime uma dinâmica visível e convincente a suas proposições teóricas em 

psicanálise. 

                                                           

51 Infelizmente, o cansaço e a correria contribuíram para que eu não tenha feito um registro tipo “diário de 
bordo” da intensa jornada, durante a qual conversamos sobre assuntos variados, como: cidades, psicanálise, 
justiça, arte, beleza, diversão, fé etc. E tudo isso em meio a circuitos motorizados no trânsito paulistano e 
caminhadas à pé, que nos levaram a diferentes paisagens urbanas. A lembrança desse dia me remete ao filme 
Cópia fiel, dirigido por Abbas Kiarostami (2010), em que, como nós, dois personagens do filme conversaram 
horas fio em meio a desconfortos, dúvidas, silêncios, estranhamentos e fruição. Tive a impressão de que, como 
no filme, estávamos num tempo híbrido: ora distendido pela atmosfera envolvente da conversa, ora comprimido 
por algum desconforto específico (fila, trânsito, preço das coisas, dor nos pés, minha preocupação em bem 
ciceroneá-lo etc.). Depois, tive a sensação de que vários anos se tinham passado naquele único dia. 
Provavelmente eu ainda precise de tempo para metabolizar em sentidos o que vivi. 



 120 

Acredito que sua teoria clínica tenha uma feição pragmática e interdisciplinar, com 

vistas a sedimentar campos de intervenção sobre os complexos arranjos psíquicos defensivos 

que se erigem e que enredam sujeitos, famílias, culturas e até nações, ao longo do tempo. 

É interessante que, mesmo transitando por outros saberes, ele não deixa de pensar 

como médico (medicina é a sua formação de base), preocupado em compreender e enfrentar o 

que lhe parece doentio. Com algo em torno de 65 anos, é um judeu sefaradi que emigrou 

adolescente, com a família, da Argélia para a França, onde vive até hoje. Quando ele era 

pequeno, seu país de origem atravessava uma guerra de disputa de territórios algerianos entre 

a França e o Marrocos. Sua família então se fixou na França, onde ele prosseguiu os estudos e 

acompanhou de perto a efervescência social e política dos anos 1960, inclusive maio de 1968. 

Esse importante momento histórico foi concomitante às mudanças de sua história pessoal: 

com a saída da Argélia, a família também acabou enfrentando rupturas, incertezas e novas 

adaptações na periferia parisiense, repleta de imigrantes. Ele acredita que sua trajetória 

familiar, assim como o contexto histórico em que cresceu, concorreram para que viesse a 

escolher primeiro a ginecologia depois a psiquiatria, áreas afetadas por uma sensibilidade às 

lutas sociais das mulheres (pelo uso de contraceptivos e pelo aborto, então proibido na 

França) e às lutas da antipsiquiatria. 

Passo agora a examinar a entrevista concedida em 2011, que começa com a memória 

de passagens significativas da trajetória profissional. 

 

IV.1.1 Um olhar para o invisível 

Peço-lhe que comece pelo percurso profissional. Benghozi pergunta: “em quanto 

tempo”? De fato, para o tempo de uma entrevista, a resposta demandava uma boa síntese. De 

algum modo, ele sabia que seria mais eficaz pelo viés narrativo. Toda boa narrativa tem 

pontos de inflexão. Assim como Susana Palacios, Benghozi pontua uma passagem em que, 

por motivos éticos, se percebeu incapaz de compactuar com a ordem vigente. Trabalhando 

numa instituição asilar, ele começou a sentir certa impotência e revolta frente à invisibilidade 

pública dos cuidadores e técnicos no trabalho junto às crianças hospitalizadas, muitas das 

quais não faziam uso da língua compartilhada. Inquieto, tematizou a questão com colegas de 

profissão que, mesmo dotados de grande sofisticação teórica sobre infância e psicanálise, 

pareciam produzir discursos extraordinariamente alheios ao que se passava todos os dias nos 
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hospitais psiquiátricos. Face a tal estranhamento, Benghozi buscou outra maneira de se situar 

e agir no campo da psicanálise. Penso que pôde apurar sua escuta analítica pela vertente 

antropológica, que reconhece o potencial de transformação no/pelo encontro com a alteridade. 

E isso [a distância entre o discurso psicanalítico e a realidade] me levou a 
não apenas a me interessar pela psicanálise, pela qual eu já me interessava 
fazia muito tempo, mas a modificar minha maneira de me situar no campo 
da psicanálise e de me interessar por uma abordagem dedicada à escuta de 
tudo o que podia se passar entre as pessoas. E a experiência foi forte: de 
constatar a minha própria impotência; mesmo munido de repertório teórico 
e tentando ajudar aquelas crianças em sofrimento, tratava-se de trocar com 
elas, pois alguma coisa se passava entre elas e eu, e entre mim e elas. 
Depois de certo tempo, pude constatar, para minha grande surpresa, que 
entre os cuidadores, enfermeiros, funcionários da limpeza e as crianças, 
havia toda uma troca, uma dimensão relacional afetiva de comunicação. 
Isso me tornou mais sensível à dimensão global da intersubjetividade.52 

Note-se que essa “dimensão global da intersubjetividade” é pensada a partir do 

reconhecimento de um campo de relações que inclui e dá importância a todos os atores sociais 

em dado cotidiano institucional. Isso supõe um posicionamento – inclusive corporal – que 

transcende práticas “automáticas”, em que a ideologia se encarrega de reforçar o papel e o 

poder que cabem ao médico, ao enfermeiro, à faxineira e ao paciente como dados em si, 

determinações que naturalizam – e assim (re)produzem – invisibilidades e relações desiguais 

de poder/saber. Isso porque tendem a prevalecer hiatos de comunicação entre sujeitos que 

assumem papéis institucionais específicos, sobretudo quando pertencem a classes sociais e a 

profissões diferentes – embora bastasse um breve rasgo de lucidez para nos darmos conta de 

que estamos todos no mesmo barco... 

Considero que Benghozi mira psicanaliticamente uma questão cara à antropologia: as 

trocas53 humanas. Estaria ele já sob a influência de leituras de Mauss, que refere em seu livro 

(Benghozi, 2010)? De fato, a teoria de Benghozi apresenta configurações, inclusive as 

“catastróficas”, de uma “economia psíquica” que atravessa a relação do sujeito consigo 

mesmo, com seus pares, amigos, parentes, ancestrais e descendentes (mesmo os ainda não 

                                                           

52 “Et ça m’a amené à non pas commencer à m’intéresser à la psychanalyste, puisque je m’y intéressais depuis 
longtemps, mais à modifier ma manière de me situer dans le champ de la psychanalyse, et à m’intéresser à une 
approche, par exemple, qui était aussi à l’écoute de tout ce qui pouvait se passer entre les gens. Et… l’expérience 
a été très forte, c’était de constater ma propre impuissance avec mes repères théoriques, à essayer d’aider ces 
enfants en souffrance, et même d’échanger… Qu’il se passe quelque chose entre eux et moi, et moi et eux. Et… 
Au bout d’un certain temps-là, j’étais là, et j’ai pu constater, à ma grande surprise, y’avait entre les soignants, les 
infirmiers, la personne qui faisait le ménage, et les enfants, il y avait tout un échange, toute une dimension 
relationnelle, affective, de communication. Cela m’a amené à beaucoup plus être sensible à la dimension globale 
de l’intersubjectivité” (Benghozi, tradução nossa). 

53 Em sua teoria, o autor usa a palavra “transmissões”. 
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nascidos) por meio da qual há transmissões afetivas verbais e não verbais que participam da 

construção do psiquismo individual, familiar e comunitário.  

Nesse sentido, podemos pensar que a base de sua psicanálise bebe em fontes 

socioantropológicas, o que me interessa como abordagem da pesquisa. Foi pela imersão no 

cotidiano institucional que seu olhar se alargou definitivamente, deslizando do mais evidente 

(o paciente) para as relações e trocas que acontecem entre ele e os outros, incluindo os que 

podem estar fisicamente ausentes, assim como os personificados em identidades coletivas, 

tantas vezes publicamente invisíveis (Gonçalves Filho, 2008). É com base na clínica das 

psicoses infantis que Benghozi problematiza os dispositivos tradicionais de escuta 

psicanalítica, resgatando o valor da presença no setting.54 

 

IV.2 Um rigor fenomenológico 

Numa de nossas conversas em sua última vinda ao Brasil, antes de nos despedirmos, 

ele me pediu que lhe explicasse por que eu dissera que via semelhanças entre seu pensamento 

e a fenomenologia. Naquele momento, já com o porta do carro aberta para que ele descesse, 

consegui responder pouco. Procuro formular aqui uma resposta melhor. 

Identifico semelhanças entre o modo como Benghozi pensa e age na clínica e algumas 

lições que aprendi em fenomenologia especialmente no que tange ao compromisso de 

examinar um fenômeno com rigor, partindo daquilo que se apresenta tal como se apresenta ao 

observador – no caso, a queixa ou o sintoma ao analista – e sondando outras dimensões 

menos visíveis (inconscientes, periféricas, diacrônicas), que permitem combinar percepções 

só suscitadas pela/na convivência com o(s) outro(s). Nesse convívio, de algum modo, se 

partilham histórias dos antepassados mortos, assim como anseios e medos depositados nos 

descendentes, incluso os ainda não nascidos. Benghozi defende que herdamos e transmitimos 

material psíquico aos outros, seja em nível consciente ou inconsciente.  

No desvelamento progressivo do fenômeno que observa, Benghozi busca ver o que 

ficou do lado escuro, na periferia do fenômeno. Note-se o prefixo “peri”, com que ele 

caracteriza seu campo de atuação clínica, em termos como periadolescência e perinatalidade, 

                                                           

54 Essa preocupação vai ao encontro do que propõe Gilberto Safra, como vimos na introdução da tese, acerca da 
necessidade de se refundar a clínica na ética. 
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indicando algo que está na periferia, no não imediatamente dado à visão habitual. E que, por 

vezes escuso, participa (da origem) dos fenômenos sem o devido reconhecimento e, 

consequentemente, sem as devidas manobras psíquicas para destinos mais salutares. 

Considerando ainda que sua formação de base é a de ginecologista, é interessante 

pensar que ele parte do real biológico do corpo e do nascimento individual para tecer 

considerações sobre a corporeidade e a dimensão psíquica do nascimento de uma criança 

como filha para seus pais/cuidadores e do nascimento de seus pais/cuidadores como “pais” 

para essa criança. 

 

IV.2.1 Parentalidade x paternidade/maternidade 

Benghozi chama de “vínculos de filiação” aqueles apoiados em base biológica: temos 

com nossos ancestrais genéticos uma vinculação “filiativa ascendente” e, com filhos, netos, 

bisnetos etc., uma vinculação “ filiativa descendente”, ambas em nível diacrônico vertical. 

Quando se trata de genética, necessariamente alguém veio antes e alguém depois, numa 

linhagem que transmite não só DNA, mas material psíquico (in)consciente subjetivo, familiar, 

cultural, ancestral.  

Para ele, não tem sentido falar em “homopaternidade”, uma vez que é biologicamente 

impossível pessoas do mesmo sexo gerarem filhos. A negação total (denegação) dessa 

realidade tem consequências que, do seu ponto de vista, são problemáticas. Por isso, ele usa a 

palavra “homoparentalidade”, que se refere aos “laços afiliativos” que se constroem entre os 

pais e os filhos em “nível sincrônico”. O reconhecimento de si é concomitante ao 

reconhecimento do outro, dependendo dos modos como os sujeitos se assumem – como pai e 

mãe – em meio às tonalidades afetivas que permeiam a relação com o filho, seja ele biológico 

ou adotado. Analogamente, a “filialidade” se refere ao modo como a criança constrói para si, 

com a ajuda dos outros, um lugar de filho junto àqueles pais. Trata-se, então, de uma 

identidade formada em relação: um nascimento de si pelo outro e para o outro, em meio a 

processos recíprocos de subjetivação e estruturação de acordos de pertencimento grupal. Por 

isso, Benghozi distingue os vínculos de “afiliação primária” – que se apoiam na filiação 

biológica – dos vínculos de “afiliação secundária” – que se constituem entre pais e filhos 

independentemente do liame biológico, como nos casos de adoção. 
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IV.2.2 O avesso de uma libertação: contribuições de Éric Laurent  

Benghozi discute os efeitos colaterais de determinadas conquistas sociais próprias do 

século XXI, e, a princípio, suas colocações podem soar moralistas. Por exemplo, o fato de 

que, nas “produções independentes”, casais homossexuais “gestam” filhos tecnologicamente, 

usando bancos de sêmen e de óvulos. Para ele, um dos efeitos disso é a negação da 

“paternidade” em favor da “parentalidade”, pois, assim, fica negado (ou reduzido a 

mercadoria) o fato de que o ser humano tem uma origem sexuada. Junto com o apagamento 

do laço de filiação (possibilitado pela engenharia genética e pelo mercado), apaga-se também 

do discurso e de parte do psiquismo a experiência subjetiva de que temos uma origem 

sexuada, necessariamente marcada pelo encontro sexual entre macho e fêmea: somos filhos 

da diferença. 

Benghozi acredita que esse apagamento pode produzir na adolescência conflitos 

diferentes dos edípicos tradicionais, perpassados por confusões entre o que é da ordem da 

sexualidade corpórea e o que é da ordem da fantasia incestuosa. Ora, se no curso da vida 

libidinal e das escolhas de objeto a própria origem é duvidosa ou mesmo desconhecida, como 

se certificar de que o objeto do desejo não é o pai, a mãe ou os irmãos? Retomarei essa 

discussão adiante, ao abordar as várias formas de “ataque à diferença”. 

Para aprofundar a questão proposta por Benghozi sobre os efeitos do “ataque à 

diferença”, resgato aqui algumas ideias discutidas pelo psicanalista francês Éric Laurent 

(Informação verbal), divulgadas em conferência realizada durante um congresso internacional 

ocorrido em novembro de 2012, na Argentina.55  

Inspirado no pensamento de Michel Foucault, Laurent revela certa preocupação com a 

produção contemporânea de enlouquecimentos, sobretudo em crianças. Discute algumas 

questões biopolíticas que emergiram na virada do século XX para o XXI, entre as quais o 

aumento do que se chama “reprodução assistida”, que ele prefere chamar de “indústria da 

procriação”. 

                                                           

55 Informação fornecida por Éric Laurent no IV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional 
em Psicologia, XIX Jornadas de Investigación, VII Encientro de Investigadores em Psicología del Mercosur. 
Título: “Desarrollo Humano. Problemáticas de la Subjetividad y Salud Mental. Desafios de La Psicología 
Contemporánea, em Buenos Aires, em novembro de 2012. 
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Vem aumentando o número de casos de universitárias que pagam seus estudos 

vendendo seus óvulos,56 e, de fato, a procriação vem se tornando um lucrativo mercado global 

– talvez um dos poucos em que a mulher é mais “bem paga” do que o homem. 

Enquanto Benghozi problematiza a procriação em termos das questões ligadas às 

possíveis (de)negações dos laços filiativos na homoparentalidade e na adoção, Laurent nos 

lembra da diversidade possível no que tange às práticas de procriação: há países em que ela é 

rigorosamente controlada (como na China, onde a emigração está fortemente relacionada a 

um “mercado paralelo”); noutros, a ausência de filhos pode acarretar a perda de seguridade 

social a uma família (como na Turquia); já na Alemanha, um terço das mulheres não deseja 

ter filhos. Para o psicanalista, as crianças vêm ocupando o lugar de “produtos de luxo”, 

“objetos de paixão”, “bens adquiridos” e/ou “próteses” que viabilizam direitos sociais ou 

mesmo “drogas”, ora proibidas, ora reguladas. A diversidade, a tecnologia e a engenharia 

genética vêm contribuindo para a consolidação de um mercado globalizado que, como outros, 

busca produzir mercadorias com “zero defeito”. Mas, como diz Laurent, “o peso de um ideal 

cobra seu preço”...  

Preconizando a necessidade de uma cartografia do eugenismo hoje – que envolve 

engenharia genética, turismo de comunidades, políticas de saúde, teorias e práticas 

diagnósticas etc., Laurent acredita que a “crise do controle” se apresenta de muitas formas 

sintomáticas. Como num filme de ficção científica, parece que caminhamos para uma nova 

eugenia, respaldada pela tecnologia, em que não tem lugar aquilo que possa parecer um 

incômodo, uma falha ou um defeito. 

Chama a atenção de Laurent o crescimento assombroso dos índices de transtornos 

mentais revelado pelas estatísticas de seguro social do governo estadunidense no período 

entre 1987 e 2007, em que três diagnósticos tornaram-se “epidemias” entre crianças, tendo 

chegado a aumentar 30 vezes: autismo, transtorno bipolar e transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade. 

Nesse contexto do aumento do número de crianças diagnosticadas como doentes e 

precocemente medicadas com psicotrópicos que geram dependência e sérios efeitos colaterais 

(inclusive distúrbios depressivos e psicóticos), cresce também o número de suicídios entre 

                                                           

56 Enquanto se paga aproximadamente U$ 275,00 pela doação de esperma, um óvulo pode custar entre U$ 
3.000,00 e U$ 100.000, 00 – dependendo do genoma. 
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universitários nos EUA, sendo três vezes maior o de jovens suicidas asiáticos. E há ainda o 

notável lucro da indústria farmacêutica. Tem chamado a atenção de psicólogos e psicanalistas, 

a proliferação de campanhas em que governos de diferentes países despendem milhões em 

programas de diagnóstico precoce de transtornos mentais específicos como o autismo, sem 

que os mesmos governos ofereçam serviços de acompanhamento adequado, voltado para o 

desenvolvimento integral da criança (Informação verbal).57 

Nesse panorama, não há como ignorar a desenfreada produção de diagnósticos 

apresentada pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). O DSM-V 

está na iminência de ser publicado e, ao que tudo indica, terá muitas novas páginas e 

diagnósticos em relação ao DSM-IV, de 1994, já excessivamente problemático, pelo grande 

número de diagnósticos sem base científica, sustentados apenas por um discurso médico 

legitimado por observações empíricas dos “especialistas”. Em analogia à “zona do euro”, 

Laurent prefere chamar o DSM de “zona DSM”: “Trata-se de um instrumento de gestão e 

autoritarismo classificatório não científico, com efeitos de massificação e exclusão” 

(Informação verbal).58 Chega a ser irônico que o grupo envolvido na confecção do DSM-IV 

critique o caráter pouco científico do que se encarregou do DSM-V – um olhar minimamente 

crítico reconhece facilmente que ambos contemplam questões de lobby, porque um 

diagnóstico reconhecido pela medicina movimenta montantes financeiros significativos, 

ligados a decisões judiciais, medicações, serviços especializados etc. Quanto aos desafios que 

se colocam hoje aos psicanalistas, Laurent não tem respostas, mas sugere que procuremos 

compreender as consequências das mudanças do mundo sobre os sujeitos, evitando o 

entusiasmo imediato com as novidades tecnológicas tanto quanto posturas conservadoras e 

deprimidas com o que acontece. É interessante notar que os próprios psicanalistas (membros 

                                                           

57 Informação fornecida na mesa-redonda intitulada “Niños patologizados y medicalizados”, realizada com a 
presença das seguintes pesquisadoras: Maria Aparecida Affonso Moisés e Cecília A. L. Collares (Unicamp) e 
Gisela Untoiglich e Silvia Faraone (UBA), no mesmo IV Congreso Internacional de Investigación y Práctica 
Profesional en Psicología, XIX Jornadas de Investigación, VII Encuentro de Investigadores en Psicología del 
Mercosur. Título: “Desarrollo Humano. Problemáticas de la Subjetividad y Salud Mental. Desafíos de La 
Psicología Contemporánea, em Buenos Aires, em novembro de 2012. 
58 Informação fornecida por Éric Laurent no IV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional 
en Psicología, XIX Jornadas de Investigación, VII Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. 
Título: “Desarrollo Humano. Problemáticas de la Subjetividad y Salud Mental. Desafíos de La Psicología 
Contemporánea, em Buenos Aires, em novembro de 2012. 
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do campo freudiano europeu) começam a perceber a necessidade de refundar as bases da 

psicanálise: o título do próximo congresso é “A psicanálise além do Édipo”.59 

 

IV.2.3 Psicanálise de grupo na clínica da adoção 

A distinção feita por Benghozi entre “parentalidade” e “paternidade/maternidade” é 

útil também para se pensar a clínica psicanalítica de grupos em casos de adoção, tema que ele 

discute no artigo “A adoção é um vínculo de afiliação: pacto de reconhecimento e pacto de 

recusa” (Benghozi, 2010). 

Para ele, a força da adoção está numa espécie de “pacto de recusa” coletivo, que atua 

como um mecanismo de defesa familiar capaz de fazer com que o filho adotado se sinta 

pertencendo à família como se fosse um filho biológico. Contudo, às vezes, não prepondera o 

como se. Quando a adoção é veemente negada, cria-se um tabu familiar em torno da origem 

da criança, e assim se produzem angústias perturbadoras. 

Tomemos, por exemplo, o caso da adoção internacional, prática que cresce no século 

XXI e da qual geralmente se destaca a faceta humanitária, com discursos que enfatizam os 

interesses da criança (em geral, negra e nascida em país pobre), a quem se “dá uma família” 

(em geral, branca e de país rico). Desvelando uma face oculta dessa prática – por exemplo, o 

fato de que ela facilita o lucrativo negócio do tráfico humano –, Benghozi desconstrói 

psicanaliticamente a ideia de que a adoção está ligada apenas aos interesses da criança. Não se 

trata só de “dar uma família a uma criança”, mas também de “dar uma criança a uma família”.  

Em 2005, na França, criou-se uma lei que equipara a família que adota à família de 

origem: no documento, não há menção à existência de uma família biológica. Se, por um lado, 

essa lei significou uma conquista histórica para que pessoas solteiras e casais do mesmo sexo 

também pudessem adotar, por outro, problematiza Benghozi, ela resultou no que ele chama 

“pacto de denegação”, pelo qual a recusa legal de reconhecimento da origem se desdobra 

numa recusa psíquica familiar e cultural: fica ignorada e silenciada a existência de uma 

família biológica, e esse não dito, de alguma maneira, carrega transmissões inconscientes 

relativas à cultura de origem. 

                                                           

59 Gilles Deleuze e Felix Guatarri (1976) já tinham criticado a universalidade atribuída pela psicanálise ao 
complexo de Édipo, e estudos contemporâneos também vêm problematizando sua suposta centralidade na 
compreensão das novas subjetividades (Safatle, 2012). 
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Na perspectiva psicanalítica dos vínculos, o fenômeno é delicado e complexo, com 

dimensões conscientes e inconscientes, individuais e comunitárias. Para Benghozi, a adoção 

não é apenas a dos pais em relação a uma criança, mas também a da criança em relação aos 

pais, à família e à comunidade que a acolhe, envolvendo um trabalho de “reconhecimento e 

remalhagem recíproca de continentes psíquicos familiares”. Assim, essa clínica procura 

trabalhar as possibilidades de uma “gestação psíquica” e de um “nascimento psíquico”, tendo 

em vista a “parentalidade” e a “filialidade” que se constroem reciprocamente, muitas vezes 

em meio à problemática de negação de vínculos filiativos anteriores, como em caso de lutos 

não elaborados. 

Benghozi acredita que a criança adotada possa apresentar dificuldades para se inserir 

na nova família, por sentir-se inconscientemente culpada por sua “deslealdade” com a 

família/cultura de origem, ou comportamentos de autossacrifício, tornando-se refém da busca 

inconsciente de ocupar o lugar de um filho biológico já falecido ou mesmo não nascido mas 

desejado. Por isso, ele diz que a criança adotada tem um “duplo vinculo” (com a família de 

origem e com a família adotiva), vivendo um “conflito de lealdade”. 

O desafio de pertencimento vivido por uma criança adotada requer um manejo duplo e 

complexo: inscrever-se como filho, por meio de “vínculos afiliativos” nos continentes 

genealógicos familiares das duas famílias de seus pais adotantes e, ainda, por meio de 

“vínculos filiativos”, na genealogia de seus pais naturais. Contudo, se a origem é negada (por 

exemplo, por processos brutais de desenraizamento ou pela adoção nos moldes da lei que 

silencia sobre a família de origem) ou se uma das famílias levanta a questão da exclusão da 

outra, isso pode gerar conflitos e não ditos. Na clínica, conflitos dessa natureza podem 

aparecer sob a forma de comportamentos de autossacrifício e anorexias (Benghozi, 2010). 

Por outro lado, quando há disponibilidade intersubjetiva para se construir uma rede 

ramificada e complexa de vinculações “afiliativas”, isso pode ser fonte de um 

“enriquecimento excepcional”. Um exemplo é o da mãe vinda de um país que, com um pai 

vindo de outro, adotam uma criança proveniente de um terceiro: é o que ele chama 

“identidade mestiçada” (Benghozi, 2010, p. 162). 
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IV.2.4 A clínica da perinatalidade e da periadolescência 

É provável que sua formação em ginecologia antes da psiquiatria tenha aberto portas 

para que, ao trabalhar em uma clínica de ginecologia e obstetrícia situada em Paris, ainda no 

início da carreira, Benghozi desenvolvesse sua abordagem psicossomática da sexualidade.  

Entre os casos atendidos ali, preponderavam as depressões maternas, as psicoses 

puerperais, a toxicomania e outras compulsões, bem como situações crônicas de violência 

conjugal que, no contexto do nascimento de uma criança, podem prejudicar gravemente o 

curso de seu desenvolvimento global. Ele chegou a coordenar um serviço de atendimento 

clínico às mulheres e suas famílias durante o pré-natal, no momento do parto e também 

depois, no período dos cuidados precoces à criança, por meio de acompanhamento 

psicoterápico familiar realizado também nos domicílios.60 

Penso que essa experiência de “ida a campo” pode ter inspirado uma das estratégias 

terapêuticas61 que ele hoje aplica na clínica com famílias: o “espaçograma” – desenho da casa 

feito coletivamente, em sessão de terapia familiar, que revela a distribuição dos cômodos e 

dos espaços da casa em relação à presença dos sujeitos que os habitam e/ou frequentam. 

Parece-me que esse suporte serve não só para produzir um símbolo-metáfora do continente 

psíquico familiar, mas também como uma atividade que, realizada pelo/no grupo, suscita 

associações e posicionamentos discursivos que dão força ao trabalho de “remalhagem” dos 

vínculos em jogo. 

 

IV.3 Trabalho atual 

Atualmente, ele chefia um serviço de psiquiatria destinado a crianças, adolescentes e 

famílias, cujo centro fica no sul da França, em Hière, que também compreende uma rede de 

serviços em outras regiões: são hospitais-dia e centros de internação. Parte do trabalho é 

também de ordem burocrática, envolvendo decisões ligadas à gestão da instituição. Na clínica, 

atua junto a crianças com problema globais de desenvolvimento (de tipo psicótico, com graus 

variados de autismo), bem como com suas famílias e cuidadores; ele trabalha sobre os “laços 

precoces”, no campo da “perinatalidade”. Como condição, eles devem ser atendidos e 
                                                           

60 Trata-se de uma experiência que ele considera original na França; hoje, ele supervisiona a equipe que faz esse 
trabalho. 
61 Ele também utiliza o “genograma”, espécie de mapa familiar onde se especificam os vínculos de filiação. 
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acompanhados pela equipe de um hospital-dia, onde participam de grupos terapêuticos 

mediados por atividades como desenho, pintura, escultura, jardinagem etc. 

Apesar de essa abordagem clínica diferir significativamente daquelas reconhecidas 

como “comportamentais” (que visam a reestruturar comportamentos), ele defende que o papel 

do ambiente é fundamental: as demandas, necessidades e expressões espontâneas dos 

pacientes vão sendo remetidas ao ciclo de atividades que compõem e organizam a rotina 

institucional. 

Benghozi relata que, em princípio, o trabalho psicanalítico familiar convoca a 

presença não só do analista e da família, mas também de um técnico institucional de 

referência, que traz sua percepção do que se passa com a criança no cotidiano institucional. 

Esse grupo faz entrevistas preliminares com o analista, nas quais se trabalham as queixas e a 

própria demanda de análise, mesmo que vinda de terceiros; num segundo momento, se 

estiverem de acordo, os familiares entram na terapia assumindo a responsabilidade de 

respeitar o enquadre; assim, reconhecem, por meio da presença, o fato de que o problema de 

um é também dos demais. 

Inspirado em Bion, que atribui ao aparelho psíquico materno uma “função alfa” de 

continência, Benghozi estende essa ideia ao nível grupal-familiar, propondo uma modelagem 

antropológica na qual haveria um “continente genealógico grupal familiar com uma trama e 

uma malhagem” (2010). A “trama” é modulada pela estrutura que organiza as relações de 

parentesco. A “malhagem” se refere às narrativas míticas grupais e às ritualizações que dão 

certa coesão e integridade ao corpo psíquico grupal. Enquanto a “trama” diz respeito ao 

“continente”, a “malhagem” diz respeito ao conteúdo, que dá liga e continuidade à estrutura 

da trama. 

 

IV.3.1 Um modelo que norteia intervenções 

No trabalho psicanalítico grupal – campo de práticas e teorizações ao qual Benhghozi 

se dedica há cerca de 20 anos –, o psicanalista interage dinamicamente com a família e a rede 

terapêutica em busca de condições para “remalhagens”, por meio de uma construção conjunta 

de “vínculos afiliativos” (horizontais e independentes de parentesco biológico) articulados aos 

“vínculos filiativos” (verticais e de parentesco biológico).  



 131 

Para Benghozi, a articulação dos vínculos de filiação e afiliação pela “remalhagem 

terapêutica” possibilita a reconstrução de um corpo psíquico individual, familiar e 

comunitário capaz de delimitar fronteiras entre o fora e o dentro e de conter transmissões 

psíquicas difíceis sem que se rompam as identidades e os laços de pertencimento. 

A clínica de Benghozi orienta-se, portanto, no sentido de promover “remalhagens” dos 

“continentes genealógicos grupais” enfraquecidos, esburacados e mesmo drasticamente 

rompidos – situação que ele denomina “catastrófica”. 

Durante o trabalho psicanalítico familiar, vêm à tona determinadas transmissões que se 

dão “em negativo”, ou seja, sem suficiente “metabolização simbólica”. Por exemplo, 

experiências traumáticas de vergonha e humilhação vividas pelos ancestrais podem ser 

transmitidas a gerações futuras, mesmo que delas nada se diga. Traumas assim podem 

produzir rupturas na malha psíquica dos vínculos fundamentais à integridade psíquica do 

sujeito, da família e da comunidade.  

Para ele, o sintoma – que na maioria das vezes se dá a ver pelo adoecimento de um 

membro da família – “é uma forma particular de malhagem dos continentes genealógicos 

enfraquecidos” (Benghozi, 2010, p. 223), a qual pode traduzir uma “crise narcísica grupal”. 

Nesse sentido, a emergência de uma psicose infantil pode ser uma tentativa de “organização 

implosiva” das angústias vividas pela criança, que não foram contidas nem metabolizadas 

pelo aparelho psíquico grupal familiar de gerações anteriores.  

Uma vez configurado o campo da terapia psicanalítica familiar, vejamos 

sinteticamente alguns cuidados que ele propõe em seu método clínico: 

(1) O respeito e a importância dada ao setting terapêutico, que envolve a reunião de 

todos em determinados lugar, dia e hora, por certo período. O enquadre terapêutico permite 

uma ritualização coletiva por meio da qual se fortalece o continente grupal familiar 

enfraquecido, às vezes estruturalmente danificado. 

(2) A coparticipação – nas entrevistas familiares iniciais – de uma pessoa que sirva 

como uma referência à criança, em geral um profissional do hospital-dia ou da escola, capaz 

de estabelecer uma interface entre o cotidiano institucional da criança e o que vai sendo 

evocado no transcorrer das sessões. Ele afirma que, num segundo momento, o surgimento de 
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uma demanda de terapia familiar esvazia o sentido simbólico do profissional de referência 

naquele contexto. 

(3) O apoio à construção e à partilha de sentidos e narrativas que não são 

necessariamente os predominantes. Isso empenha, além de boa escuta analítica, um convite à 

fala e uma habilidosa gestão do trânsito da palavra durante as sessões. Para isso, Benghozi 

muitas vezes propõe que se façam desenhos (“genogramas” e “espaçogramas”), além de 

associações livres a partir de algum estímulo presente, como, por exemplo, uma frase 

estampada na camiseta de alguém. 

(4) A mobilização de recursos próprios do analista, de suas competências conscientes 

e inconscientes, de sua presença e criatividade junto à família, aliada à prática regular de 

autoanálise, em que se procurará elaborar as questões suscitadas pela/na contratransferência, 

bem como seus efeitos no trabalho. 

 

IV.4 Psicanálise e violência 

Considero a metodologia de trabalho de Benghozi coerente e cuidadosa. Contudo, ao 

mirar o entorno, percebo quão longe estamos de contar com propostas clínicas de qualidade e 

integração profissional nos serviços de saúde no Brasil. 

Neste início de século, as políticas públicas de saúde mental retrocederam em relação 

às conquistas alcançadas nas últimas décadas do XX. Não há como não repudiar o 

reaparecimento de instituições e práticas manicomiais por todo o país (muitas delas 

ironicamente chamadas de “comunidades terapêuticas”).62 Não há como não lamentar a 

redução da participação popular nas políticas públicas, em tempos marcados pela 

informatização de processos, precarização do trabalho, terceirização de serviços e 

responsabilidades antes assumidos pelo poder público e hoje repassados a organizações de 

assistência não governamentais que seguem uma lógica produtivista, cuja prioridade é o 

cumprimento de metas quantitativas, sem as quais não há repasse de verbas.  

                                                           

62 Recentemente, em rede nacional de televisão, foram exibidas práticas degradantes da condição humana que 
ainda se adotam em instituições de atenção à saúde mental, após onze anos da vigência da Lei de Reforma 
Psiquiátrica Brasileira (Lei nº 10.216/2001). 
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Infelizmente, em pleno século XXI, ainda banalizamos o descaso e a dominação, 

testemunhamos em silêncio processos brutais de desenraizamento e uso da violência que 

discrimina, exclui, silencia, apaga e ainda corrói a capacidade humana de lembrar, narrar, 

pensar e agir. Vejo a violência como um fenômeno engolidor: como a baba da aranha, 

imobiliza e digere aos poucos a dignidade da vítima, de modo consciente ou inconsciente, às 

vezes a ponto de esta também passar a perpetrar atos de violência contra outros. Ora, quão 

comuns na vida real são os crimes e as situações de humilhação movidas por raiva ruminada e 

anseio de vingança? Assim, a violência tende a se inserir e perpetuar em ciclos irrefletidos 

que reforçam a porção irracional e impulsiva do ser humano, sobretudo quando impedido do 

trabalho da memória, do pensamento e da reparação em companhia dos outros. 

Refletindo sobre o impacto psíquico das ditaduras militares, o psicanalista de grupos 

René Kaëss (2005) propôs a ideia de “catástrofe social”, espécie de ataque abrupto ao sistema 

que, por meio da violência física e psicológica, gera uma mutação na ordem vigente que altera 

a capacidade de memória e pensamento das vítimas. O golpe psíquico pode afetar de tal 

maneira aqueles que sobreviveram à violência (incluindo os entes próximos, vítimas 

indiretas), que eles podem vir a se tornar apáticos ou mesmo futuros (cúmplices dos) 

carrascos. Um exemplo dado por Kaëss é o que se passou na ex-Iugoslávia, quando 

torturadores exigiam a presença de parentes das vítimas como testemunhas da tortura. 

Não se trata somente de fazer, por meio do testemunho passivo, uma 
segunda vítima identificada à primeira; trata-se também de separá-la da 
primeira vítima, de torná-la cúmplice do carrasco. Ao final das contas, 
operar uma colusão da vítima, da testemunha e do carrasco num mesmo ato 
em que se fundem num amálgama aflito todos os desejos de assassinato. 
Assim é mantido o terror e tornado perene o ciclo diabólico que faz dos 
sobreviventes os perseguidores-perseguidos dos mortos sem sepultura 
(Kaëss, 2005, p. 169). 

Ao discutir os efeitos daquilo que ele chama de “ruptura do continente psíquico 

genealógico”, Benghozi também reconhece que um trauma social dessa ordem atinge não só 

os sujeitos diretamente envolvidos, mas toda uma rede de vínculos e fluxos de transmissão 

entre o psiquismo individual, familiar e comunitário. Nesse sentido, um evento coletivamente 

traumático tem poder “simbolicida”, uma vez que ataca a própria capacidade de elaboração 

simbólica de um grupo humano. 
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IV.5 O ataque ao humano e ao que humaniza 

Após a queda do ditador romeno Ceaucescu, que ficou no poder entre 1965 e 1989, 

Benghozi trabalhou na Romênia, em orfanatos que abrigavam meninos abandonados; segundo 

ele, eles eram tratados como se fossem dejetos sociais. Não havia qualquer notícia do 

paradeiro dos pais, provavelmente perseguidos e torturados pela violência política que assolou 

o país durante aqueles anos. 

Em 1994, trabalhou em Ruanda e Goma, na África, atuando como psiquiatra (o único) 

junto a refugiados hutus. A partir dos efeitos do genocídio, pôde perceber com clareza algo 

sobre o que, até então, não havia refletido: o fato de que humanos não podem ser confundidos 

com coisas, nem com seres não humanos.  

Ao ver um cachorro andando pela rua com um osso de fêmur – encontrado num 

amontoado de cadáveres humanos empilhados como lixo –, Benghozi percebeu que, igual ou 

pior do que a morte era a maneira como (não) se lidava com ela: o abandono dos corpos a céu 

aberto fazia lembrar que os vivos seguiam tratando essa gente como lixo. Mas humanos não 

são coisas. 

Nesse momento, sentiu que faltava ali uma ritualização que pudesse marcar a 

diferença entre humanos e não humanos. Logo, além da violência física, havia a violência 

psicológica e ética, cujo paradigma é a humilhação.  

Vale destacar a diferença que Benghozi faz entre humilhação e vergonha. Para ele, 

uma pessoa “tem” vergonha ao perceber que seus atos destoam de seus valores, cujas raízes 

nascem num solo comunitário. A transmissão da vergonha pode também acontecer de modo 

inconsciente: na clínica, muitas vezes se reconhece que um membro da família/grupo tornou- 

-se um “porta-vergonha” do grupo expressando (a frustração de) um “ideal de eu” sustentado 

comunitariamente. Já no caso da humilhação, a pessoa “é” humilhada, de maneira que a 

violência é o paradigma. Atacou-se não só o laço social, mas aquilo que faz do indivíduo um 

membro da comunidade humana. 

Para Benghozi, a humilhação ataca o laço entre os humanos também pelo ataque aos 

rituais. A ausência do ritual de morte e a banalização da convivência com os mortos, 

despejados como se fossem dejetos, levou-o a pensar que a ritualização poderia ser um 
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caminho para se restaurarem diferenciações fundamentais, quando a dignidade é atacada ou, 

como diz Gilberto Safra (2004), quando o “ethos humano é fraturado”. 

Na perspectiva de Benghozi, a experiência da fé está ligada menos a não duvidar do 

que se vê e mais à experiência do sagrado que se faz presente em determinados rituais (como, 

por exemplo, o da morte), na beleza da arte, assim como nas referências sociocomunitárias 

cultivadas e transmitidas através das gerações. No seu próprio caso, elas remetem sobretudo a 

elementos da cultura judaica sefaradi. Para ele, o sagrado pode ser laico, desde que diga 

respeito a tudo o que promove a dignidade humana, distinguindo o humano do não humano. 

Assim, o sagrado é atacado quando se dá ao ser humano o mesmo estatuto que o de um 

animal, um vegetal ou um mineral. 

 

IV.5.1 A incestualidade como amálgama de indiferenciações 

Para Benghozi, estamos expostos não apenas a golpes éticos, em que vamos sendo 

confundidos com coisas e bichos, mas também ao ataque à diferença e à diferenciação, como 

temos visto. Como exemplos, cita o apagamento da diferença de nossa origem sexuada (pelo 

discursos sobre famílias homoparentais), da diferença entre gerações (creio que aqui ele se 

refira às crianças precocemente afetadas pelo mundo adulto e à infantilização de adultos que 

agem sem maturidade), da diferença entre real e virtual (como a violenta penetração do 

computador na vida das pessoas), e também da diferença entre o que é fundamental e o que 

banal (ponto em que a mídia concorre fortemente).  

Pensando nos efeitos do ataque à diferença e à diferenciação, Benghozi percebe a 

sociedade atual como incestuosa. A palavra pode ser polêmica talvez porque a interdição ao 

incesto ainda guarde, simbolicamente, algo do pacto civilizatório, pelo qual todos aceitam 

abdicar de alimentar desejos egoístas e violentos e direcioná-los para fins mais criativos, de 

modo que a razão e a solidariedade possam triunfar sobre paixões impulsivas, egoístas e 

(auto)destrutivas, ameaçadoras da coesão grupal: “Não se trata do incesto no sentido do ato 
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incestuoso propriamente dito. Mas de uma incestualidade no sentido de uma confusão de 

diferenciações e talvez até mesmo de uma erotização dessa confusão”.63 

Dentre os exemplos com que Benghozi ilustra essa incestualidade contemporânea, 

destaco a confusão que costuma haver entre paternidade/maternidade e parentalidade, ou seja, 

entre o que é da ordem do biológico e o que é da ordem dos laços afetivos e sociais. Para usar 

sua terminologia, estaria havendo uma confusão entre os vínculos de filiação e afiliação, o 

que fica claro na discussão sobre adoção e nas “produções independentes” – ou, como diz 

Laurent, na “indústria da procriação” –, mas ele acredita que práticas incestuosas povoem a 

clínica também de outras maneiras. No que tange à sexualidade, o ataque à diferença pode 

estar contribuindo para a produção social de estéticas e subjetividades andrógenas. 

Conta que, certa vez, numa entrevista que deu na Argentina, ao ser perguntado sobre o 

aumento da incidência de anorexia entre as jovens, ele elaborou um raciocínio que partia do 

reconhecimento de uma indiferenciação corporal – a magreza que nega as curvas próprias do 

corpo feminino –, associando-a a uma reação (resistência?) corporal transgeracional, a qual 

por sua vez aludia a violências e perdas ancestrais, que foram sendo transmitidas sem 

suficiente elaboração. No caso, era clara a associação que ele fazia com a ditadura militar e o 

efeito de práticas como cerceamento, perseguição, tortura, assassinato, desaparecimento de 

corpos e ocultamento de provas. 

Logo, o corpo psíquico individual, grupal e comunitário são pensados de maneira 

imbricada: a anorexia (assim como outros sintomas aparentemente individuais) podem 

manifestar-se – num tempo posterior e no corpo individual – como efeitos de uma 

indiferenciação problemática que deve ter atravessado o corpo psíquico 

familiar/comunitário/nacional, dificultando reconhecimentos e elaborações psíquicas de 

acontecimentos violentos que ficaram sem simbolização suficiente.  

Benghozi conta que, na Bósnia Herzegovina, não houve apenas violação do corpo das 

mulheres prisioneiras e tortura do marido na presença delas, o que já seria em si uma tragédia, 

mas também a impossibilidade de elas interromperem gestações resultantes de sucessivos 

estrupros. Ele se pergunta como poderiam essas mulheres dar à luz os filhos da violência e da 

vergonha; como poderiam tais crianças se inscrever nos laços de filiação e afiliação. Para ele, 

                                                           

63 “Il ne s’agit pas de l’inceste au sens de l’agir incestueux. Mais incestualité au sens de la confusion des 
différenciations. La confusion des différences. Et peut-être même l’érotisation de cette confusion” (Benghozi, 
tradução nossa). 
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uma situação dessas configura um “genocídio identitário”: o corpo das mulheres metaforiza 

um prolongamento ou uma ressonância do próprio corpo psíquico comunitário, que foi 

invadido, violado e destruído. Analogamente, isso pode acontecer no ataque a cemitérios e 

lugares de culto e memória de um povo. 

Felizmente, situações dessa gravidade não são as mais comuns no cotidiano de sua 

clínica. Conquanto sejam exceções agora distantes, elas permitem repensar o campo das 

práticas profissionais. Benghozi não afirma que a incestualidade e a indiferenciação sejam 

fenômenos exclusivos do mundo contemporâneo, mas o impressiona o fato de que isso 

aconteça de diversos modos na atualidade, muitas vezes sem que cause nenhum 

estranhamento nem suscite problematização.  

Certa vez, Zygmunt Bauman (2011) disse que a pós-modernidade havia começado 

numa tarde de quinta-feira do ano de 1980, quando, num programa de auditório, colocou-se 

em debate o caso de uma mulher que não vinha conseguindo ter orgasmos. Desde então, 

parece ter crescido essa indiferenciação entre problemas da vida pública e da vida privada, 

com uma tremenda confusão quanto aos espaços mais apropriados para seu enfrentamento. 

Na mídia, se dá visibilidade a temas eleitos como “a bola da vez”, ainda que sejam 

triviais, desinteressantes ou completamente distorcidos. Em tempos de velocidade da 

informação que prescinde de feitos e de história, a “sociedade do espetáculo”64 permite que 

qualquer um se torne protagonista de um show cuja finalidade nada mais é do que garantir 

audiência, lucro e poder aos que dominam os meios de comunicação, ao custo de se atrofiar a 

reflexão crítica do espectador. Reconheço ainda outros exemplos dessa diluição de fronteiras 

entre fenômenos bastante diferentes, indiferenciação essa que confunde o importante com o 

desimportante,65 consumo e consumismo, autoridade e autoritarismo, liberdade e abandono, 

humor e humilhação, justiça e vingança, anarquia e anomia etc. Como efeito, passamos a 

considerar naturais ou banais determinados atos humanos que deveriam ser repudiados e 

impedidos, mas, ao invés disso, vão sendo perpetuados. 

 

                                                           

64 Expressão do cineasta e teórico marxista Guy Debord (1931-1994). 
65 No filme Para Roma com amor, de Woody Allen, esse aspecto é bastante explorado no sucesso insólito e 
repentino que passa a ter o personagem de Roberto Benigni. 



 138 

IV.5.2 A justiça como articulação necessária à clínica do desenraizamento 

Apesar da gravidade de casos atrozes de violência como esses, Benghozi aposta que o 

trabalho psicanalítico com famílias e grupos enseja “remalhagens psíquicas” capazes de fiar 

um novo tecido psíquico individual e coletivo, ainda que ele tenha sofrido golpes abruptos, 

crônicos e catastróficos. Eis a expressão de seu otimismo: para ele, não existe o irrecuperável. 

Benghozi acredita que, mesmo em casos assim, o trabalho psicanalítico grupal pode 

promover novos “laços afiliativos”, canal para a reconstrução de uma “malhagem” psíquica 

restauradora dos danos que golpearam a dignidade e ameaçaram a integridade narcísica 

(identitária) dos sujeitos e dos grupos sociais afetados. Por isso, ele acredita que, mesmo em 

casos de “desmalhagem catastrófica”, quando o continente psíquico grupal ou individual é 

dilacerado, ainda é possível contar com o apoio de continentes recíprocos ou, como diz ele, de 

um “apoio transcontinental”, aludindo à possibilidade de uma oferta temporária, por parte da 

instituição, de um apoio organizador alternativo, visando a re-construção criativa de novos 

continentes psíquicos, por ele chamados de “neocontinentes narrativos” e “míticos”, pois 

consistem num conjunto de crenças e valores que permitem aos indivíduos reestruturar um 

pertencimento e um reconhecimento identitário referendado no grupo. 

Contudo, nos casos que envolvem genocídios comunitários, Benghozi acredita que, 

em termos de eficácia clínica, a remalhagem terapêutica não é suficiente para lidar com aquilo 

que os sobreviventes carregam do trauma de maneira não simbolizada: 

Não se pode elaborar o luto de um assassinato [no caso, pessoas 
assassinadas por ditaduras militares cujo corpo nunca foi encontrado] com 
uma anistia militar. Assim, um grande número de situações relacionadas à 
lei, ou à transgressão da lei, fazem eco na transgressão da lei pelo ataque 
da diferença no incesto. E, da mesma maneira que no incesto, penso que um 
trabalho de elaboração psíquica não é suficiente, se não se inscrever 
naquilo que proponho chamar de “metaquadro”, o qual associa a dimensão 
psicoterapêutica e a jurídica, onde cada um ocupa o seu lugar: não se trata 
de misturar essas dimensões, mas de permitir que funcionem 
paralelamente.66 

                                                           

66 “On ne peut pas élaborer le deuil, d’un meurtre [il se réfère ici aux personnes persécutées et assassinées par les 
dictatures militaires, dont les corps n’ont jamais été retrouvés] avec une amnistie, des militaires. Et, c’est là où 
un certain nombre de notions qui sont: le rapport à loi, la transgression par rapport à la loi, font écho 
complètement à la transgression par rapport à la loi par l’attaque de la différence dans l’inceste. Et, de la même 
manière que dans l’inceste je pense qu’un travail psychothérapique ne peut pas permettre un travail suffisant 
d’élaboration s’il ne s’inscrit pas dans ce que je propose d’appeler un méta-cadre qui associe la dimension du 
psychothérapique de la dimension du juridique. Où chacun est à sa place, il ne s’agit pas de mélanger les choses. 
Mais les deux doivent fonctionner en permanence… en parallèle” (Benghozi, tradução nossa). 
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Para muitos, a distância do fato traumático pode aliviar, sobretudo se uma punição 

puder recair sobre o agressor. Para outros, o tormento segue vivo, mesmo que dele não se fale. 

Isso porque nem sempre existem condições para a rememoração de um acontecimento 

violento de maneira a se elaborarem o ódio, a raiva e a desesperança que ele produz. 

Tendo em vista essas questões, Benghozi (2005) pensa na prática clínica com grupos 

apontando a importância de rituais e narrativas que fortaleçam a identidade grupal e habilitem 

o grupo para tais enfrentamentos. Para construir um espaço grupal terapêutico, diz ele, é 

preciso que o psicoterapeuta sustente, junto ao grupo, um trabalho sobre crenças, valores e 

ritualizações que retomem laços de pertencimento e minimizem o efeito nocivo de eventuais 

rupturas na malha psicossocial do grupo. O laço é ritualizado, e o ritual assegura a 

transmissão do mito fundador do grupo de pertencimento. 

Mas o grupo terapêutico nem sempre é espaço suficiente para esse tipo de elaboração. 

Por isso, Benghozi propõe intervenções que articulem o registro psicoterápico grupal ao social 

e jurídico, intervenção que chama de “metaquadro”. Ele sublinha a função simbólica dos 

tribunais internacionais, sem os quais os crimes contra a humanidade não seriam 

coletivamente inscritos na história, aumentando o risco de se repetir. 

Em busca de iniciativas que propusessem modos de enfrentamento (dos efeitos) da 

violência, descobri que, desde a década de 1980, em países como a Nova Zelândia, o Canadá 

e a Colômbia e em alguns estados brasileiros, tem havido experiências no campo da 

jurisprudência reconhecidas como práticas de “justiça restaurativa”. Segundo Gomes Pinto 

(2006), o nome justiça restaurativa é atribuído a Albert Eglash, que, em 1977, escreveu o 

artigo “Beyond Restitution: Creative Restitution”, em que postula três tipos de resposta aos 

crimes – a justiça retributiva, baseada na punição; a distributiva, na reeducação; e a 

restaurativa, na reparação por meio de uma mediação dialógica. Assim, dá-se às partes a 

possibilidade de se reunirem num cenário adequado, com a participação de um ou mais 

mediadores, para conversar sobre as origens e os efeitos do crime e a construção de um 

acordo, bem como de um plano restaurativo. Nessa medida, o juiz e os operadores jurídicos 

(profissionais mediadores) reconhecem e legitimam o senso jurídico das pessoas direta ou 

indiretamente envolvidas no conflito criminal, as quais – orientadas pelos valores e costumes 

de sua comunidade – participam do diálogo e da construção de soluções restaurativas. A 

justiça convencional diz: "você fez isso e deve ser castigado dessa maneira!” A justiça 
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restaurativa pergunta: “o que você pode fazer agora para restaurar isso?” Fixa-se no futuro e 

na restauração, e não no passado e na culpa. 

Por ora, parece-me importante sublinhar a semelhança entre a justiça restaurativa e o 

“metaquadro” proposto por Benghozi, que levam a pensar que, ainda que não se erradique a 

violência entre os homens e não se impute a justa pena aos que cometeram atos criminosos, há 

ao menos a possibilidade de que venhamos a reconhecer e legitimar a dor das vítimas, reparar 

os danos possíveis e, ainda, elaborar no psiquismo individual e comunitário, seja por meio de 

ritos, sublimações ou julgamentos públicos, a necessidade de bem administrar a violência que 

habita desejos e atos humanos. Quando pode ser inscrita na história coletiva, a experiência de 

rememorar e partilhar uma violência praticada confere ao sofrimento uma autenticidade que o 

legitima como exemplo de luta e resistência para a posteridade. 

No Brasil, por muito tempo se evitou falar no horror instaurado pela ditadura. Ao 

contrário, o discurso ideológico reforça(va) o alegado desenvolvimento econômico do 

período. Recentemente, numa universidade pública do estado de São Paulo, chegou-se a 

inaugurar um monumento em homenagem aos que lutaram na “Revolução de 64”, e não nos 

escape que assumir para a ditadura militar o nome de “revolução”, como o fizeram os 

próprios golpistas, é um verdadeiro assalto à história. Nesse sentido, posiciono-me ao lado 

dos que lutam pela apuração da verdade e pela justa condenação dos criminosos, ainda que 

possamos problematizar a eficácia do atual sistema penitenciário e suas contradições, como o 

fato de que ele antes aprimora e perpetua práticas violentas do que reeduca pessoas. 

Questionar a história “oficial” e resgatar a verdadeira versão dos fatos é fundamental. 

Por doloroso que seja o trabalho da memória e do horror no contexto social, ele é necessário: 

acredito que só por meio de uma justiça orientada para a restauração das dignidades golpeadas 

é que se podem promover efetivas elaborações psíquicas. Só quando outras imagens, versões 

e sentidos – até aqui invisíveis, esquecidos ou silenciados – vêm à tona, é que se pode 

vislumbrar um futuro diferente.  

Dito isso, celebremos a instauração da Comissão da Verdade no Brasil em 2012 

(demorou, mas veio), entre cujos membros há também uma psicanalista. 
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IV.6 Sobre o algoz atiçado em nós 

A crueldade que facilmente reconhecemos em militares e em seus cúmplices pelos 

atos de prisão e tortura praticados em ditaduras, alude à própria pequenez humana, já que a 

violência poderia ser perpetrada e cultivada por outros seres humanos que porventura 

ocupassem o mesmo lugar. 

Nesse sentido, é oportuno lembrar um experimento descrito por Bosi (2004, p. 29), 

acontecido no Laboratório de Interação da Universidade de Yale na década de 1960: pessoas 

de várias profissões, inclusive de pendor humanitário, transformavam-se em torturadoras 

quando eram instruídas pelo pesquisador a testar os efeitos da punição sobre o aprendizado de 

um sujeito desconhecido.67 

Bosi conclui que, ao se examinar a história e reconhecer a ocorrência de barbáries 

(como o nazismo, as ditaduras militares latino-americanas etc.), fica evidente que a 

obediência já causou males maiores que a rebeldia e que pessoas comuns cumprindo sua 

tarefa podem se tornar agentes de um processo atroz de aniquilação, por não terem força ou 

recursos psíquicos para resistir e questionar a ordem vigente. Ao contrário, prevalecem 

comportamentos conformistas que, na maioria das vezes, se justificam ora pelo apoio do 

grupo, ora pela responsabilização de outrem (por exemplo, o superior ou “o sistema”), ora 

pela desqualificação da vítima, que passa a ser concebida como uma ameaça à coletividade.  

Ao comentar a obra de Marcel Mauss, o antropólogo Claude Levy Strauss (2003) 

afirma que não há sociedade capaz de satisfazer todos os seus membros. Assim, podemos 

pensar que mesmo em situações não catastróficas, sempre haverá contradições e lacunas 

sociais que não conseguem abarcar todas as nuances do humano, deflagrando manifestações 

individuais e/ou grupais agressivas que não necessariamente são destrutivas: podem ser atos 

de rebeldia e excentricidade criativa que enriquecem a cultura. Contudo, em regimes 

totalitários e violentos, o tratamento da diferença é cortante e contumaz: ela é banida. 

Respaldando tal atitude, está também o conformismo, que afeta inclusive as pessoas ditas 

“esclarecidas”, também socialmente influenciadas. 
                                                           

67 A cada erro cometido pelo sujeito supostamente testado, o voluntário devia mover uma alavanca no painel, 
disparando-lhe um choque elétrico. O que não era dito era que a suposta “vítima” dos choques era cúmplice do 
pesquisador e estava apenas simulando dor, pois não recebia choque algum. “Cada vez que o voluntário hesitava, 
o cientista o exortava a continuar. A princípio, os choques causavam gemidos que iam num crescendo até gritos 
de agonia e afinal o silêncio. 62,5% dos ‘experimentadores’ vão até a última voltagem. [...] Os voluntários foram 
esclarecidos depois que o que se estava avaliando era a possibilidade de infligir tortura num desconhecido em 
nome da ciência” (Bosi, 2003, p. 129). 
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Em 1955, Salomon Asch já demonstrava experimentalmente a poderosa influência que 

a pressão social pode exercer sobre os indivíduos. Sua pesquisa conclui que a maior parte dos 

sujeitos pesquisados – universitários que se ofereciam como voluntários de um experimento 

em grupo – tendia a se posicionar em concordância com a maioria, mesmo quando estava 

visivelmente equivocada. Asch demonstra que, em situações grupais/sociais, os indivíduos 

podem ignorar os dados da própria percepção, agindo de maneira a não destoar do padrão 

coletivo de comportamento (Asch, 1955). 

Essas considerações remetem à importância de um terapeuta de grupos estar atento aos 

poderosos efeitos inibidores da pressão social, assim como à de estimular o mais que possível 

expressões autênticas e posicionamentos autônomos em cada participante. 

 

IV.6.1 Ataque à diferença entre feminino e masculino 

A leitura de Benghozi levou-me a encontrar pontos de interseção entre o seu 

pensamento e o do filósofo contemporâneo Michel Onfray. Destaco a importância que ambos 

dão à consideração de uma dimensão primitiva e “natural”, por assim dizer, essencial ao 

desenvolvimento humano, que está inevitavelmente apoiado no aspecto biológico, pelo qual 

pode fazer manobras inéditas e criar realidades propiciadas pelo encontro com a cultura.  

Para ambos, não se pode ignorar a diferença – que não é meramente anatômica – entre 

o feminino e o masculino. Mas, enquanto Benghozi fala nos efeitos da negação dessa 

diferença, que se observam em movimentos feministas e teorias culturalistas, Onfray 

reconhece a origem da opressão (machista, falocêntrica, patriarcal, monogâmica) como 

atrelada não só à influência judaico-cristã, mas também à própria inabilidade masculina (de 

que pode também padecer uma mulher, suponho) em reconhecer e lidar com a diferença 

expressa por meio do mistério e da potência erótica que são próprios do feminino.  

Vejamos como cada um se posiciona a respeito, começando com um trecho da 

entrevista de Benghozi: 

Há pessoas que têm uma posição radical sobre a leitura de gênero. Todas as 
teorias de gênero tendem a continuar ilustrando o que eu chamo de 
sociedade incestuosa. O interesse, a relevância e o lugar que assume a 
teoria de gênero na sua radicalidade está na negação da relação entre a 
dimensão do psíquico e a identidade sexual apoiada na anatomia (que 
distingue o corpo de homem, o corpo de mulher, o corpo genético etc.). 
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Claro que isso não é suficiente para determinar o destino de uma identidade 
sexual, mas daí a negar que este seja um elemento sobre o qual se estrutura 
uma identidade, que tudo é uma questão cultural, que a cultura e o alcance 
da ideologia é que permitem o domínio patriarcal e a opressão da mulher e, 
ainda, que a questão da diferenciação do sexuado é testemunha unicamente 
da questão da opressão, isso é, no limite, admitir que não há gênero 
masculino e feminino, e que poderia haver 36 tipos de gêneros, para 
justamente se libertar da opressão da dominação masculina.68 

Para evitar mal-entendidos, Benghozi deixa claro que não nega a dimensão cultural e 

ideológica da opressão; apenas se recusa a considerá-las a principal causa da diferenciação 

sexual, a qual acredita estar situada além de uma questão de (efeitos de) poder e de dominação 

masculina. Para ele, o feminismo tem efeitos dessubjetivantes. Sua posição pode soar, para 

alguns, conservadora ou politicamente incorreta. Buscando ser convincente, ele fala sobre o 

perigo de se negarem as diferenças sexuais tomando o exemplo das diferenças geracionais: “É 

como se, hoje em dia, diferenciar, e não respeitar o fato de que há uma diferença entre uma 

geração e outra geração, fosse uma opressão: ‘somos todos os mesmos’ [é discurso frequente]. 

Mas, se somos todos os mesmos, podemos fazer amor juntos. Isso se chama incesto”.69 

Se, para ele, o amor nesse contexto argumentativo da diferença de gerações tem uma 

conotação incestuosa, fica a pergunta: será que o mesmo raciocínio valeria também para o 

amor vivido entre pessoas do mesmo sexo? Creio que não. De todo modo, sua compreensão 

de incesto merece ser detalhada. 

Para Benghozi, o incesto (ataque à diferença/diferenciação) se manifesta atualmente 

em muitos níveis, impregnando-se no discurso social, político, econômico, jurídico etc. 

Aparece também na clínica, por meio da coisificação e da instrumentalização das relações e 

dos sintomas. Uma vez que o sujeito está inscrito num contexto transubjetivo, a 

                                                           

68 “Par exemple apparaît pour les gens qui ont une position radicale sur la lecture du genre, ce qu’on appelle… 
Toutes les théories du genre, du genre sexué, qui tendent, et ça c’est une manière de continuer à illustrer ce que 
j’appelle la société incestuelle. L’intérêt, l’évènement, la place qui prend la théorie du genre, dans sa radicalité, 
c’est-à-dire dans sa radicalité de négation entre la dimension du psychique et de l’identité sexuée avec 
l’anatomie; comme si effectivement, l’anatomie, le fait qu’on ait un corps d’homme, un corps de femme, un 
corps génétique etc. Bien sûr que ce n’est pas suffisant pour déterminer un destin d’identité sexué. Mais de là à 
nier que c’est un élément sur lequel se structure l’identité; de dire que tout le reste ce n’est qu’une culture… Et 
que c’est la culture et l’espace de l’idéologie, qui, en particulier, va permettre une idéologie de type patriarcal et 
d’oppression de la femme, et que la question de la différenciation du sexué est le témoignage uniquement de la 
question de l’oppression, et qu’en fait il faudrait être… admettre qu’il n’y a, à la limite, il n’y a pas de genre 
masculin et féminin et qu’il pourrait y avoir 36 genres, pour justement se libérer de l’oppression de la 
domination masculine [...]” (Benghozi, tradução nossa). 
69 “C’est comme si aujourd’hui, différencier, et ne pas respecter le fait qu’il y ait une différence entre une 
génération et une autre génération c’était une oppression: on est tous les mêmes. On est tous… Et bien si on est 
tous les mêmes on peut faire l’amour ensemble. Ça, ça s’appelle l’inceste” (Benghozi, tradução nossa). 
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indiferenciação afeta as histórias, as escrituras, a própria organização dos laços sociais que 

possibilitariam a cada um se constituir como um sujeito único e capaz de receber e transmitir 

– de modo autoral – os processos de transform(ação), deles participando. 

O autor não comenta os processos que originam o ataque à diferença e à diferenciação 

que caracterizariam o que ele chama de incesto, mas, ao alargar os contornos do conceito de 

incesto – do ato sexual entre familiares a uma psicodinâmica grupal que ataca a diferença –, 

ele trabalha com a ideia de incestualidade, que permite pensar em determinadas organizações 

familiares e grupais nas quais se anulam as diferenças geracionais, entre outras, em favor do 

cumprimento de leis internas específicas, que ignoram a alteridade, as referências e os rituais 

externos e/ou anteriores ao grupo, de modo a se coagirem os membros a ignorar o que se 

passa fora do grupo (no espaço e no tempo): o envolvimento de cada um se dá pela anulação 

das diferenças pessoais e pelo cumprimento das regras grupais, em que imperam a submissão 

acrítica e o rechaço ao que está fora. Temos aí um funcionamento grupal em que os sujeitos 

encontram-se, senão alienados, ao menos coniventes com uma dinâmica semelhante à de uma 

máfia ou de regimes totalitários. 

Pode-se pensar ainda que existem níveis mais extremos ou mais brandos de alienação 

subjetiva, de rechaço à alteridade e à diferença/diferenciação. E também que, de certo modo, 

sujeitos oprimidos, aviltados e indiferenciados de alguma maneira concorrem para perpetuar 

essa dinâmica: afinal, o amparo do/no grupo também pode se dar por meio de uma “servidão 

voluntária”.70 

Por outro lado, talvez mais que outros, o trabalho clínico possibilite o desvelamento 

dessa servidão voluntária, bem como as contradições que podem permitir a sua superação. 

Nesse sentido, vale resgatar uma observação de Maria Helena Souza Patto: 

Não participo de fatalismos. Muito menos de visões apocalípticas. Da 
perspectiva informada por valores humanistas, não há como negar que o 
momento é gravíssimo. A alienação, o individualismo, a frieza, a cegueira, a 
surdez e a tagarelice aprofundaram-se a olhos vistos. Mas se a consciência 
do oprimido (a maioria da população brasileira) não é totalmente lúcida, ela 
também não é totalmente alienada. É ambígua, contraditória – contradição 
que pode ser trabalhada pelo esclarecimento objetivo e subjetivo, rumo à 
emergência do que está silenciado. Não se pode decretar categoricamente a 

                                                           

70 Expressão cunhada por Étienne de La Boétie (1999), na obra em que analisa o problema da tirania e da 
liberdade, que considera o bem maior dos cidadãos. Diz-se que o manuscrito original, confiado por La Boétie 
a Montaigne, parece ter sido perdido, mas encontraram-se cópias em latim. A primeira edição completa em 
francês foi publicada em 1577 (Costa, 2010). 
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morte do sujeito. Impedido, o desejo pulsa, manifesta-se pelas frestas, fala 
como pode. Essa contradição passa a ser a matéria-prima da psicologia, cujo 
papel, reinventado, passa a ser contribuir com o esclarecimento objetivo e 
subjetivo, rumo à emergência do que está silenciado (Patto, 2005, p. 100). 

Passemos agora a analisar as contribuições de Michel Onfray para a discussão em 

pauta. 

 

IV.7 A ideologia familista e o erotismo enjaulado: contribuições de Michel Onfray 

 Na obra A potência de existir (2010), Onfray afirma que as religiões judaico-cristãs 

fizeram do casamento o coroamento da promessa de que o erotismo condicionado à 

monogamia e à heterossexualidade era a solução – espécie de “seguro de vida existencial” – 

pela qual se difundia a crença de que “a dois, a dor de ser no mundo é menor”. Considerando 

isso uma ilusão, ele aponta os efeitos limitadores dessa “ideologia familista”, que não 

contribui para o alargamento das possibilidades e dos saberes sobre (lidar com) as dores 

existenciais. Quanto menos sabemos, menos nos responsabilizamos e mais perpetuamos, 

irrefletidamente, formas de existência conhecidas como se fossem as únicas possíveis ou as 

mais próximas de um suposto ideal universal.  

Assim como Benghozi, Onfray também problematiza o discurso culturalista porque, 

ao criticar o modelo familista, machista e patriarcal, ele tende a menosprezar a base biológica 

sobre a qual se erigem práticas e estereótipos vinculados a papéis sociais, inclusive os de 

gênero. Nesse sentido, é interessante seu recuo primitivo-etológico para construir sua crítica: 

Quando a filosofia falta, a biologia reina. Senão a etologia, que dela 
depende. O macho preexiste ao homem, a fêmea, às mulheres. A repartição 
social dos papéis se efetua em relação à progenitura. Sem conhecer o detalhe 
meticuloso do mecanismo de produção, a mulher, que fica mais lenta e mais 
cansada com o peso da criança no ventre, não pode de fato acompanhar o 
macho nas operações de caça ou na colheita em meio hostil. Isso se soma ao 
apresamento ao lar por causa do filho ou dos filhos já presentes.  

Naturalmente, a família mobiliza macho e fêmea, cada um para o seu papel 
particular. Para as mulheres: cuidar do fogo, preparar os alimentos, cozinhar, 
curtir, juntar as peles, tecer, costurar, fiar a lã, fornecer as roupas – 
atividades todas sedentárias; enquanto seus companheiros caçam, pescam, 
colhem, ou mesmo cultivam – lógicas nômades, essas todas. Milênios mais 
tarde, apesar da camada cultural e dos estratos intelectuais das civilizações, 
acaso isso é diferente? (Onfray, 2010, p. 61). 
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Onfray acredita que essa polaridade (feminino sedentário x masculino nômade) torna- 

-se uma mecânica social que tenta – conscientemente ou não – reproduzir a ordem celeste 

patriarcal, monogâmica e familial. Diz ele que, enquanto na “cidade de Deus” o par é “Deus e 

seu povo”, na “cidade dos homens”, é “o macho e sua tribo”, o “pai de família”. Assim, a 

família nuclear realiza o projeto de continuidade da espécie, possibilitado por um desígnio da 

natureza: a reprodução. Nesse sentido, o progresso dos artifícios humanos está a serviço da 

perpetuação da espécie. 

Acreditando-se libertados das limitações etológicas, os homens vestem essa 
verdade trivial como um véu de conceitos úteis para camuflar neles a 
permanência do mamífero. A permanência e o determinismo natural que 
subsiste na parte mais primitiva do sistema neuronal. A família magnifica 
menos o amor encarnado de dois seres livres e conscientes de seus projetos 
do que o destino fatal de toda a forma viva do planeta (Onfray, 2010, p. 62). 

 

IV.8 Os perigos do desejo e a dominação do feminino 

Energia perigosa para a ordem estabelecida, o reino do desejo não opera com a mesma 

lógica do ser civilizado: para o desejo, não tem sentido lidar com o tempo de forma controlada 

e repetitiva; não tem sentido cultivar a prudência, a docilidade, a economia e a obediência na 

ação: isso, no mínimo, leva ao tédio. E, se pensamos dialeticamente, temos que: 

Por conseguinte, triunfa tudo o que se opõe a isso: liberdade total, reino do 
capricho, imprudência generalizada, gastos suntuários, insubmissão a valores 
e princípios correntes, rebelião em face das lógicas dominantes, completa 
associalidade. Para ser e durar, a sociedade deve enjaular essa potência 
selvagem e sem lei (Onfray, 2010, p. 63).  

Ao longo da história, o desejo (e seu poder perturbador da ordem social) foi capturado, 

domesticado, desviado e expresso de maneiras muito diferentes. O mundo judaico-cristão, o 

islâmico e as sociedades disciplinares trataram de codificá-lo, cerceá-lo, romantizá-lo, classificá-

lo, patologizá-lo etc. A leitura de Onfray permite pensar que, por trás disso, há uma vontade 

feroz e funesta de “reduzir a nada” o que ele reconhece como “a incrível potência do feminino”: 

A experiência ensina rapidamente o macho que, em matéria de sexualidade, 
obedece somente às leis da natureza. O prazer das mulheres não casa com a 
barbárie natural porque requer o artifício cultural, o erotismo e as técnicas do 
corpo – respiração, domínio dos fluxos, retenção, variação das posições 
corporais. É inacessível para quem se contenta em seguir sua natureza, 
inacessível e sem fundo (Onfray, 2010, p. 63). 
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É curioso que, mesmo sendo um crítico contumaz de Freud e argumentando que, antes 

da construção ética da culpa e da fantasia de castração (presentes na metapsicologia 

freudiana), está o gozo solitário do homem, Onfray procura uma resposta para o mistério da 

dominação masculina recorrendo à questão do erotismo, que se apoia no aspecto biológico da 

sexualidade. 

Sua hipótese é a de que, ao ver que a parceira é capaz de permanecer no limiar do 

prazer, o homem é fortemente afetado em seu orgulho, sentindo-se incompleto, impotente e 

incompetente. Para atenuar o desconforto de confrontar essa diferença da mulher, a qual lhe 

abre uma ferida narcísica, tende a reagir reduzindo tal diferença – a sofisticação do prazer 

feminino – a uma questão de menor importância, muitas vezes dizendo-a “carência”. Com a 

força de uma lei, prevalece o falocentrismo do macho, que constrói cidades, reinos, nações, 

religiões e também normatiza o sexo. Assim, diz Onfray, nascem os códigos de boa conduta 

libidinal da mulher em favor do arbítrio do macho, os quais têm total apoio e cumplicidade 

das principais matrizes religiosas, que a ele se aliam na extinção das libidos, na codificação do 

desejo e na culpabilização do prazer feminino – visto como pecado e impureza, uma vez que o 

corpo deveria inspirar-se na pureza do espírito.  

O casamento e a família nuclear permitem, então, a criação de um campo delimitado 

de manobras subjetivas e sociais para que o sacrifício do desejo seja apenas parcial e ainda 

possibilite a procriação da espécie, mesmo que ao custo de matar a libido e enjaular o desejo, 

cuja natureza é libertária e nômade. Mas, “onde Dionísio perece, a miséria sexual se instala. 

Tanto que, à força de determinismos sociais, de propagandas ideológicas moralizadoras 

generalizadas, a servidão se torna voluntária e, definição de alienação, a vítima acaba até 

encontrando prazer na renúncia de si” (Onfray, 2010, p. 64). 
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IV.9 Desconstruindo “ficções socialmente úteis e necessárias” rumo a um erotismo 
libertário 

São João Crisóstomo criança e mau aluno rezava um dia diante de uma 
estátua da Virgem. Esta animou-se e disse: “João vem beijar meus lábios e 
serás cumulado de saber [...] Não tenhas medo”. O menino hesitou, depois 
apoiou os lábios sobre os de Nossa Senhora. Esse único beijo o encheu de 

uma imensa sabedoria e do conhecimento de todas as artes. 

Jean Delumeau 

Se com Benghozi é mais fácil compreender os efeitos psíquicos individuais e grupais 

de processos que negam diferenças e diferenciações, com Onfray somos levados a refletir 

sobre a origem dessa negação, mirando didaticamente a questão pelo binômio natureza versus 

cultura. No caso da diferenciação sexual, somos levados a pensar que, num extremo, estaria 

uma sexualidade bestial instintiva, associada ao masculino, enquanto no outro, estaria um 

erotismo feminino banhado de artifícios e possibilidades diversas de experimentação do 

prazer.71 

Nos termos de Benghozi, poderíamos dizer que Onfray problematiza as transmissões 

psíquicas entre as gerações ao longo de vários séculos nas sociedades judaico-cristãs que, por 

meio de práticas sociais, ditos e não ditos, teriam perpetuado e aprimorado a dominação 

masculina por meio da produção de “ficções socialmente úteis e necessárias”. Para quem? – 

poderíamos perguntar. Benghozi provavelmente responderia: para a manutenção da 

identidade/integridade narcísica dessas sociedades. 

Onfray destaca as seguintes “ficções socialmente úteis e necessárias”: (1) a ideia de 

que desejo é carência e de que só se resolve na fusão de um par, principalmente quando atinge 

seu auge, (2) a ideia de que a família resolve o problema da libido, cuja natureza – afirma o 

autor – é nômade, (3) a crença de que monogamia é sinônimo de fidelidade sexual e 

coabitação, (4) a ideia de que os filhos necessariamente expressam a verdade ontológica do 

amor dos pais, e, finalmente, e este é o ponto que destaco, (5) o sacrifício das mulheres e do 

feminino. 

Considerada na discussão da incestualidade contemporânea proposta por Benghozi, a 

ficção que postula o sacrifício das mulheres e do feminino faz pensar que o ataque à diferença 

sexual pode estar acontecendo pelo rechaço e pela desqualificação da diversidade na relação 

com o prazer e com o(s) outro(s), diversidade possibilitada pelo erotismo feminino (seja ele 

                                                           

71 Concebo “masculino” e “feminino” aqui como próximos do sentido weberiano de “tipos ideais”. 
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no homem ou na mulher). Enigmático, indefinível e inapreensível, esse erotismo tende a ser, 

no mínimo, um estorvo para as culturas falocêntricas, que valorizam o que é visível, 

mensurável e quantificável. E a triste ironia é que, no afã do pertencimento e da ascensão 

social, não raras vezes as próprias mulheres se põem em cena ora como objeto do desejo 

masculino, ora como seres que desejam e gozam de um modo masculino. 

Onfray sublinha algumas incoerências e armadilhas contidas nas ditas “ficções 

socialmente úteis e necessárias” e, ao desconstruí-las uma a uma, propõe que sejam superadas 

por meio do cultivo de um eros leve. Este tende a ser combatido por um juízo moralizador que 

dissimula o ressentimento daqueles que, por alguma razão (falta de coragem, imaginação, 

audácia etc), não alcançam (ou não aspiram) a diversidade erótica. Por isso, ele defende que a 

discrição é vantajosa para os que pretendem cultivar o eros leve. 

Ela [a discrição] impede que a inveja e o ciúme – essa prova de nosso 
irrefutável pertencimento ao reino animal, essa demonstração evidente da 
verdade etológica – devastem as relações nas quais um pouco de cultura 
possibilita muito erotismo. Num arranjo clássico, ninguém pode admitir o 
júbilo do outro se este não passar por si, porque ele dá a impressão de que o 
parceiro excluído não possui os meios dessa potência jubilosa encontrada 
num terceiro. Para evitar inveja e ciúme, mais vale não se colocar na 
situação de ter de experimentá-los... A discrição quanto a si obriga a recusar 
a indiscrição quanto ao outro (Onfray, 2010, p. 75). 

Portanto, Onfray é um crítico da lógica judaico-cristã de origem platônica, seja por 

suas contradições (o célebre casal heterossexual também sofre com a brutalidade selvagem), 

seja por sua busca de um ideal inexistente, o que leva a uma inevitável decepção, já que o real 

não suporta a comparação com o ideal. Contrapondo-se a essa lógica, ele propõe o cultivo de 

uma libido libertária e um eros leve, ou, em outros termos, uma libertinagem pós-moderna, 

igualitária e feminista, que é diferente do feminismo reativo, criticado também por Benghozi. 

Porque o feminismo original manteve por muito tempo o ódio sexista como 
resposta ao ódio dos machos. Na verdade, ele reproduzia a luta de classes no 
terreno dos sexos. Útil por seu papel dialético de inversão do pêndulo, esse 
feminismo me parece superado. Quando a literatura produzir o equivalente 
de um Casanova mulher, de um Dom Juan fêmea, e quando esse nome se 
tornar um substantivo valorizador para o indivíduo qualificado, poder-se-á 
falar, então, de uma igualdade. Mas o trajeto parece longo para aquelas que, 
para tanto, têm de se emancipar da tirania da natureza que faz do seu 
determinismo biológico um destino. Para se tornar mulher, a natureza e a 
mãe devem ceder lugar ao artifício, quintessência da civilização. Perspectiva 
excitante, exaltante, jubilosa... (Onfray, 2010, p. 76). 
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Assim, o erotismo age como uma espécie de antídoto para a sexualidade apoiada na 

nossa natureza, que tem uma porção bestial: para contê-la, nada melhor que o artifício da 

civilização, que também dela depende para existir. Mas, para modelar a natureza pela cultura, 

é necessário reconhecer diferenças e diferenciações. Onfray fala sobre a importância de não se 

confundir amor com sexualidade, nem casamento com procriação. Também diferencia desejo 

de carência e prazer de satisfação dessa carência em seu ápice. Para ele, tais confusões geram 

mal-estar e miséria sexual (Onfray, 2010, p. 60). Benghozi, debruçando-se sobre outras 

questões, também conclui que determinadas confusões são problemáticas e produtoras de 

adoecimento, e fala disso no tocante a diferenciações de gênero e de geração e à confusão 

entre realidade e virtualidade, vida e morte, humano e não humano. 

 

IV.10 A cozinha da transformação 

É comum pensarmos a saúde como “ausência de doença”. Considerando as teorizações 

apresentadas até aqui, poderíamos nos perguntar como, neste mundo de tantas injustiças e 

golpes éticos, conceber a saúde (também grupal e comunitária) a partir de traços afirmativos. 

Nesse ponto, o que faz a diferença é confiar no potencial criativo humano.  

Se emprestarmos de Gonçalves Filho a formulação de sua pequena lista de 

experiências eminentemente humanas – e humanizantes –, podemos pensá-las como possíveis 

traços de saúde psicossocial.  

Brincar e rir. Apreciar a aparência das coisas, zelar por certas coisas não 
porque sejam necessárias ou úteis, mas porque são bonitas. Trabalhar não 
apenas como quem obtém alimentos ou utensílios, mas também como quem 
faz cultura. Agir e falar. A cidadania. A percepção singular, a percepção de 
pessoa, e não a percepção de um tipo ou exemplar da espécie (Gonçalves 
Filho, 2008, p. 44). 

A maturação de tais experiências supõe a presença do outro, espécie de fiador ou 

transmissor de humanidade aos que dela foram destituídos.  

A companhia de alguém sentida como uma influência capaz de transpor a já 
preciosa companhia de coisas, plantas ou bichos. Há certas experiências que 
não chegamos a alcançar senão em companhia de gente. Antropólogos, 
psicanalistas ou psicólogos sociais não se cansam de frisar certas 
experiências para as quais nascemos mais ou menos preparados, mas que, 
fora da companhia dos outros, fora sobretudo de uma comunidade com os 
outros, não germinam (Gonçalves Filho, 2008, p. 44). 
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Como uma pedra a contornar no meio do caminho desta pesquisa, a complexidade 

teórica e a necessidade de me comunicar em francês com Pierre Benghozi foram obstáculos 

desafiadores, dos quais jamais me esquecerei. Não menos verdade é que esse episódio me 

parece agora mais um guia que ilumina a paisagem e aponta maneiras de contornarmos pedras 

e pedreiras do meio do caminho. Lembro que, em dado momento da entrevista, mais 

precisamente após conversarmos sobre a triste realidade e os efeitos subjetivos devastadores 

dos genocídios, confrontei-o com uma afirmação que certa vez o ouvi fazer: a de que era um 

otimista. Afinal, pensei, tendo testemunhado tão de perto essa realidade atroz, como ainda 

manter algum otimismo? Encerro este capítulo com palavras do próprio Benghozi.  

Você havia dito que era um otimista... 

Sim... 

Sim? 

Eu sou um otimista, pois... Aliás, eu sou bastante otimista. Acho que minha 
conceitualização é de um otimismo extraordinário, pois permite teorizar até 
sobre o que parece sem saída, ou seja, a ideia é de que não existe o 
irrecuperável. [...] Sempre há possibilidades plásticas de transformação.  

Então, minha teoria permite pensar que a malhagem não é apenas um eixo 
de laço, mas constrói uma malha. [...] E portanto, a ideia de malhagem é de 
que é sempre possível reconstruí-la. Ali onde há uma falha no [laço] 
filiativo, é sempre possível reconstruir a malha por meio do [laço] afiliativo. 
É como consertar meias: há sempre um conserto possível. Às vezes, estamos 
diante de um estrago tamanho, que tudo parece rasgado; é o que eu chamo 
de “desmalhagem catastrófica”. Isso quer dizer que, efetivamente, nesse 
momento, não se trata apenas de recobrir um buraco, mas de realizar uma 
operação capaz de “retecer” um suporte por meio de outros continentes que 
permitirão assegurar um continente alternativo durante o período em que a 
reconstrução acontece. Há diferentes possibilidades de expressão da 
remalhagem: elas compreendem as remalhagens, os apoios transcontinentes 
– essa é a teoria dos continentes recíprocos. Portanto, desse ponto de vista, 
podem ocorrer transformações nos continentes, e, uma vez que elas 
acontecem, permitem novas recuperações. Quando digo recuperação, não 
estou dizendo que se trata de reconstruir a mesma coisa que havia antes, 
mas de alternativas criativas a outros neo continentes. Por exemplo, a 
terapia é o lugar que podem ocupar, entre outros, esses neocontinentes que 
representam os neocontinentes narrativos, os neocontinentes míticos, as 
novas organizações. [...]  

E o trabalho de remalhagem (associado por ele à culinária) permite, 
justamente, que se reconstruam as condições necessárias à transformação. 
É aí que me vejo otimista, ainda que eu não tenha o controle. Mas tenho 
confiança de que ela seja possível. É essa confiança que faz com que eu 
tenha sempre confiança no trabalho terapêutico e, em particular, que eu 
tenha confiança nas famílias. Se não tivesse confiança nas famílias, eu 
assumiria seu lugar, decidiria por elas. Eu cuidaria delas como gostaria que 
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elas se cuidassem. É porque tenho confiança que sou otimista nisso que eu 
vou chamar de “competências” e que me permite estar mais presente por 
meio de um acompanhamento de apoio à possibilidade de reconstruções 
alternativas.72 

 

                                                           

72 Et tu as dit que tu es un optimiste… 

Oui. 

Oui? 
Je suis optimiste parce que... Je suis même très optimiste! Alors je suis même très optimiste… Par exemple… Je 
trouve que ma conceptualisation, elle a un optimisme extraordinaire, c’est qu’elle permet de théoriser à quel 
point ce n’est jamais foutu. C’est-à-dire, ça n’existe pas l’irrécupérable. Cela n’est… Quand par exemple à un 
moment, à l’époque après la chute de Ceausescu, en Roumanie, on a médiatisé ces fameux orphelinats avec ces 
gens qu’on appelait les irrécupérables, qui étaient là abandonnés dans ces centres, comme des espèces de 
monstruosités humaines… et bien, il y a tout le temps des possibilités plastiques de transformation. Alors, ma 
théorisation permet de penser en quoi, euh… le maillage n’est pas uniquement un axe de lien, mais construit une 
maille. C’est-à-dire, qu’effectivement, l’idée du maillage va beaucoup plus loin que la théorie des liens. 
Pourquoi? Parce que les liens… on pourrait imaginer qu’il puisse y avoir des ruptures de liens. Une fois qu’il y a 
des ruptures de liens, qu’est-on fait quand on ne connait pas son père et sa mère, quand il y a une énigme des 
origines? Quand ils sont morts… Quand on sait pas… Quand on… Hein? Donc on pourrait dire “c’est foutu” . Et 
pourtant, l’idée de la maille c’est qu’elle est toujours… qu’il est toujours possible de reconstruire là où il y a des 
failles dans le filiatif… il est toujours possible de reconstruire la maille par l’affiliatif. Donc cette place du travail 
de remaillage est toujours l’occasion d’une espérance de reprise, un peu comme on reprend les chaussettes. Il y a 
toujours de la reprise possible. On est, parfois, dans des déchirures telles que la reprise c’est tout un… quand 
vraiment tout est déchiré, on est dans ce que j’appelle un démaillage catastrophique. C’est-à-dire 
qu’effectivement c’est pas simplement un trou qu’il s’agit de recoudre. On est dans des histoires qui supposent à 
ce moment-là pas uniquement un trou, mais un réétayage par d’autres contenants qui vont permettre d’assurer un 
contenant alternatif le temps que le travail de reprise se fasse, hein… C’est donc… Il y a différentes possibilités 
d’expression du remaillage. Y compris par des remaillages, par des étayages transcontenants. Cette théorie de 
contenants réciproques. Donc, de ce point de vue-là, ça laisse entendre, qu’effectivement, il peut y avoir des 
transformations de contenants, et que, à des moments donnés, ces transformations permettent des reprises de 
nouveau… quand je dis “reprises”  ça veut pas dire reconstruire la même chose que ce qui était avant, mais ça 
veut dire des alternatives créatives à d’autres néo contenants. Et par exemple, en thérapie, c’est la place que 
peuvent occuper, entre autres, ces néo-contenants que représentent des néo contenants narratifs, des néo 
contenants mythiques, des nouvelles organisations. [...] Et le travail de remaillage, il permet, justement, de 
reconstruire ces conditions qui rendent possible cette transformation; et c’est là où je suis optimiste, dont je n’ai 
pas la maîtrise. Mais où j’ai la confiance qu’elle est possible. C’est cette confiance qui fait que j’ai toujours 
confiance dans le travail thérapeutique, et en particulier que j’ai confiance dans les familles. Si j’avais pas 
confiance dans les familles je ferais à leur place, je déciderais à leur place. Je les soignerais là où je voudrais… 
qu’ils aillent. C’est parce que j’ai confiance, parce que je suis optimiste dans ce qu’on va appeler leurs 
“compétences”, que je vais être plutôt là dans un accompagnement étayant de la possibilité de reconstructions 
d’alternatives (Benghozi, tradução nossa). 
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CAPÍTULO  V 

Gilberto Labate: um percurso de fôlego e amor pelo conhecimento 

Nada é permanente, exceto a mudança. 

Heráclito 

A entrevista com Gilberto Labate foi a primeira que realizei: a conversa fluiu bem, o 

roteiro preparado foi abordado tranquilamente e pudemos falar de outros assuntos que foram 

surgindo. Com duração de aproximadamente duas horas, a entrevista aconteceu em abril de 

2011, no consultório dele. Apesar de nas entrevistas eu ter partido dos contatos mais 

próximos, inclusive geograficamente, rumo aos mais distantes, as análises não seguiram a 

mesma lógica: acabei deixando esta por último e suspeito que não tenha sido por acaso... 

Talvez estivesse em jogo o receio de não conseguir compreender algo da tranquilidade com 

que Gilberto transita sobre uma espécie de corda bamba, na qual se equilibra entre a fé e a 

razão sem cair em incoerências. Já conversara sobre esse mesmo tema com Marcelo Veras, 

duvidando de que tal conjugação fosse possível. Retomo esse aspecto oportunamente. 

 

V.1 Trajetória de fôlego 

Gilberto tem 74 anos e trabalha há 43 com psicologia clínica. Sua história profissional 

é marcada por diferentes atividades e entretecida por laços sociais significativos constituídos 

nos diferentes lugares por onde passou. Destaca as amizades que cultiva até hoje, em especial, 

com os colegas que conheceu quando trabalhou na prefeitura, de onde se aposentou há cerca 

de duas décadas. A psicologia é para ele um campo de ação e pesquisa, entre outros. Refere-se 

a sua trajetória profissional como “heterodoxa” e “labiríntica”, pois já percorreu diversas 

áreas e desenvolveu atividades não previstas a princípio. Ora, um labirinto tem caminhos 

múltiplos, que costumam angustiar e confundir. Mas parece que, no caso de Gilberto, os 

desvios, recuos e o mapeamento de (novas) rotas significou aprendizagem continuada: nem os 

becos, nem as zonas de conforto o desencorajaram de prosseguir seu caminhar, pelo qual 

parece ter alcançado lugares arejados, de fruição e liberdade.  

Nesse percurso labiríntico, há 49 anos, graduou-se em direito. Trabalhou 19 anos 

como auditor fiscal tributário, na área de impostos prediais, na prefeitura de São Paulo. Essa 
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experiência lhe permitiu alcançar uma estabilidade profissional e financeira que lhe 

asseguraram condições suficientes para enveredar por outras formações. Doze anos depois de 

se ter formado em direito, foi buscar a psicologia e, concomitante a essa graduação, fez um 

curso de tradução, formando-se psicólogo e tradutor na mesma época.73 Sui gêneris o fato de 

que, junto com essas duas formações, ainda cursou uma pós-graduação em psicologia social, 

na mesma universidade em que se graduava em psicologia, a Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP). 

Gilberto reconhece a influência de Sônia, sua esposa, nesse percurso: tendo escolhido 

cursar psicologia quando ela já era psicóloga, acabaram também depois se encontrando na 

abordagem junguiana, a qual Sônia havia abraçado desde que se graduara. Antes, porém, 

Gilberto circulou por diferentes terrenos no campo da psicologia: dedicou-se à orientação 

vocacional (fez cursos no Instituto Sedes Sapientiae e no Núcleo de Estudos de Psicologia e 

Psiquiatria – NEP); depois teve a fase lacaniana, seguida de outra, em que estudou a obra de 

Willhelm Reich. Na década de 1960, influenciado por psicólogos argentinos, fez cursos de 

análise transacional e psicodrama. A virada na psicologia aconteceu quando ele conheceu os 

trabalhos de Jung, com quem se diz alinhado até hoje, “de maneira não ortodoxa; passei por 

tudo isso e estacionei em Jung”. Por outro lado, nota-se que ele também influenciou Sônia: se 

antes era ele quem estava mais ligado à tradução e ela à psicoterapia, hoje a situação mudou: 

apesar de seguir estudando a obra de Jung, Sônia deixou de clinicar e se dedica 

predominantemente à tradução. 

Há 15 anos, Gilberto está no mesmo consultório. Já atendeu também em São José dos 

Campos, onde manteve por quatro anos uma parceria profissional com um colega psiquiatra. 

Na época em que o entrevistei, ele acompanhava regularmente cerca de dez pacientes, todos 

adultos. 

Atualmente, seu tempo se distribui entre o consultório, atividades de tradução e aquilo 

que diz gostar de fazer: ler, ouvir música e ir ao cinema. “Sou um homem que tem o seguinte 

privilégio: cheguei a um ponto em que eu já não distingo o que é trabalho do que é lazer. 

Porque tudo o que eu faço é agradável para mim. Então, eu não tenho essa necessidade de 

férias”. 

                                                           

73 Cabe notar que, apesar de serem áreas diferentes, uma supõe a outra: a psicologia perscruta sentidos para 
traduzir acontecimentos e experiências humanas, enquanto a agudeza da tradução requer o conhecimento do 
repertório da psicologia dos falantes. 
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Há cerca de cinco anos, Gilberto concluiu a formação como analista junguiano, no 

Instituto Junguiano de São Paulo. Na monografia de conclusão, feita sem pressa e finalizada 

quatro anos após o término do curso, fez um estudo sobre a questão dos opostos em Jung.  

No total, Gilberto fez sete pós-graduações, indicando um fôlego incomum para o 

estudo. Uma delas foi em linguística, área pela qual passou a se interessar progressivamente. 

A partir daí, decidiu fazer um mestrado em filologia e língua portuguesa na USP. Esse, aliás, 

foi seu segundo mestrado, antecedido por um em ciências da religião, na PUC-SP. 

 

V.2 Clientela, estilo e desafios na clínica 

Gilberto atende pessoas adultas, homens e mulheres de idades variadas, mas reconhece 

um padrão de clientes que tem aparecido, e que de algum modo coincide com aquele 

analisado a partir de minha pesquisa de mestrado: são mulheres entre 45 e 65 anos, ditas “do 

lar”, casadas com sujeitos que se dedicaram preponderantemente ao trabalho, com ou sem 

curso superior. Casaram-se, o tempo passou, e, depois de ter estado à frente da criação dos 

filhos, resolvem “evoluir”. Nessa fase, entram em cursos universitários e começam a querer 

estudar mais. Em contrapartida, o marido fica mais acomodado, ao passo em que ela vai 

evoluindo rumo às humanidades. Então, começa a haver um descompasso entre o casal: ela 

fica mais culta e ele, mais rústico. Assim, começam a surgir conflitos ligados aos papéis 

sociais de gênero que, para ele, são uma novidade histórica: “Às vezes, ela atua sobre o 

marido no sentido de civilizá-lo, ou então abdica de transmitir-lhe as coisas que aprendeu e 

leva a vida dela, mais pessoal. São modelos. Agora, cada um escolhe o seu. Tem de tudo”. 

Gilberto conta que é reconhecido por muitos no meio junguiano como alguém capaz 

de atender pessoas com as mais variadas trajetórias de vida e profissões. Aqueles que atende – 

e que gosta de atender – em geral buscam (aprender a lidar com) mudanças. Ele parece 

confortável no lugar de um profissional que apoia transformações alheias e também se 

transforma no contato com as pessoas, e seu trabalho clínico se configura como uma práxis. 

Lembra que a psicologia junguiana opera não na direção da cura, mas do desenvolvimento: 

“A cura é parte disso. Ou não”. E, se a ideia de desenvolvimento integra o percurso biográfico 

dos clientes, ela certamente também comparece do lado do analista junguiano. Com cada 

cliente, Gilberto aposta que o percurso gere benefícios mútuos: “Assim como eu mudei de 

vida, eu quero transmitir essa experiência para os outros. Eu tenho experiência nessa área de 
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mudar de vida. E, na medida em que eu atendo essas pessoas, elas me estimulam a mudar a 

minha própria vida também”. 

No polo oposto, ele situa o modelo da psicanálise ortodoxa, que conheceu como 

paciente há muitos anos e à qual hoje se opõe radicalmente. No trecho a seguir, ele faz piada 

com a psicanálise e lembra o momento em que se desapontou com ela: 

Ouvi falar de um psicanalista que soube que um cliente dele ia passar o fim 
de semana no Guarujá e aí ele, o psicanalista, desistiu de ir para o Guarujá. 
Como se o Guarujá tivesse um prédio só!... [risos] [...] Meu próprio 
psicanalista, superortodoxo, não hesitou uma vez em me dizer: “Dr. 
Gilberto, o senhor sabe, a nossa relação é terapêutica, mas hoje eu vou me 
permitir romper a nossa relação porque eu queria uma opinião sua a 
respeito de um imóvel que quero comprar” [risos]. [...]  Quer dizer, na hora 
em que eu podia prestar um serviço profissional que envolvia até dinheiro – 
porque ele ia comprar um imóvel, uma coisa eventualmente de valor pra ele 
–, na hora do interesse pessoal, ele não hesitou em romper essa relação. Eu 
acho que ele até está certo, não estou recriminando por ele ter feito isso. Eu 
estou recriminando ele ter mantido a ortodoxia o tempo todo! De repente, 
caí do cavalo, esse cara está íntimo meu?! Mas tudo bem. Dei o meu 
parecer e aí ele voltou novamente ao esquema. 

A crítica não recai sobre a atitude não convencional do analista, mas sobre sua 

incoerência. Ainda que tenha voltado “ao esquema”, Gilberto passou a ver a ortodoxia desse 

modelo supostamente neutro com olhos mais críticos. Hoje, afirma que a distância 

protocolarmente assumida pelo analista, bem como a adoção de uma postura quase sempre 

interpretativa, promovem distanciamentos e assimetrias de poder que dificultam a interação. 

Opondo-se a isso, acredita que contato e interação são fundamentais numa relação terapêutica, 

ampliando o campo de trocas tradicionalmente previstas entre analista e cliente. 

Certa vez, atendeu uma mulher com formação num ramo específico da engenharia; ela 

estava desempregada, e ele, por acaso, conhecia uma pessoa que trabalhava no mesmo ramo. 

Tomou a iniciativa de sugerir uma conexão entre eles, o que acabou beneficiando-os a ambos: 

Eu me sentiria mal se duas pessoas que eu conheço e de que gosto – uma 
delas com uma atividade de demanda, e a outra com uma atividade de 
oferta... Vou colocar a oferta junto com a demanda! [risos] Eu só propicio 
uma história de encontro, exercendo a minha velha profissão de corretor de 
imóveis, que foi a primeira que eu tive [risos]. Aí, eu dou uma de corretor. 

A outro cliente, sugeriu que fizesse uma atividade física e lúdica, pois achava que era 

disso que ele precisava. 
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Moral da história: quem acabou indo para essa atividade física fui eu; 
ainda estou batalhando com ele para que vá [risos]. Então, é assim que eu 
lido, inclusive com os processos de transferência.74 Há momentos que em eu 
acho que devo ir mais fundo ou menos fundo, dizer certas coisas ou não 
dizer certas coisas. E aí eu uso a minha intuição e a minha ética, para saber 
até onde posso ir, até onde posso mudar o relacionamento. E eu tenho a 
impressão de que sou mais ousado hoje do que era antes... Então, eu vou 
mais fundo e, às vezes, ultrapasso mais barreiras que antigamente eu não 
ultrapassaria. Mas acho que eu mais acerto do que erro, nessa estratégia. 
Então, ao apostar no ser humano, ao ousar, eu acho que estou sendo mais 
útil a ele do que se minha postura fosse mais retraída ou conservadora. 

Gilberto aposta na iniciativa e na transformação mais do que em qualquer técnica que 

delimite a priori a escuta e a intervenção. Seu método parece mais um modo de ser/estar na 

relação com o outro do que propriamente um conjunto de técnicas aprendidas. Talvez por isso 

seja categórico ao dizer que não liga para o método, mas sim para as relações, o que não quer 

dizer que ignore a importância de parâmetros, apenas o faz orientado por uma ética que aposta 

no potencial de desenvolvimento na/da relação. Quando se trata de pactuar o valor do trabalho, 

por exemplo, negocia com clareza e honestidade, caso a caso: não deixa de atender quem precisa 

em função de limitações financeiras, mas tampouco permite que seu trabalho seja desvalorizado 

quando percebe que o cliente tem condições de pagar seu valor, embora barganhe. 

Dada sua experiência, Gilberto reconhece que é comum o cliente falar de pessoas, 

lugares e situações que ele conhece: “as variáveis começam a se correlacionar”. Às vezes, 

explora mais, às vezes não faz referências a seu próprio repertório, mas, em geral, sente que 

atende melhor quando já teve alguma vivência semelhante àquela que o cliente traz.  

Nas sessões, é comum que se mencionem filmes, livros e outras expressões culturais, 

seja quando ele faz uma sugestão ao cliente, por achar que aquilo pode lhe ser útil, seja 

quando o cliente traz a referência para a análise.  

Um dos assuntos mais frequentes que aparece em seu consultório é a solidão, que, para 

ele, configura um dos grandes dramas humanos – que ele afirma desconhecer na vida pessoal, 

embora se sinta profundamente tocado por ele. Nessa perspectiva, compreende que relações 

extravagantes, inclusive as patológicas, são saídas pelas quais as pessoas buscam evitar a solidão. 

Gilberto acredita que a solidão bem vivida seja um privilégio, ou uma conquista de poucos.  

                                                           

74 Transferência: conceito oriundo da psicanálise que diz respeito ao fenômeno no qual o analisando, na sua 
relação com o analista, reproduz inconscientemente padrões de relação que manteve com figuras significativas 
de sua história, comumente figuras parentais. 
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Essa ideia alude ao que o psicanalista inglês Donald Winnicott (1983) chama de 

“capacidade para estar só”. Ciente de que a solidão costuma ser uma experiência angustiante e 

perturbadora, inclusive para adultos, Winnicott parte de observações clínicas para propor uma 

teoria acerca das condições que facilitam ou dificultam a conquista de uma “solidão 

sofisticada”, na qual a pessoa se encontra relaxada e apta a se relacionar criativamente com os 

objetos da cultura, independentemente da presença física de outra. Para Winnicott, trata-se de 

uma conquista que depende de experiências anteriores, em geral vividas na infância, em 

relações diádicas.75 Quando vividas na companhia de alguém cuja presença é discreta e 

confiante, essas primeiras experiências de solidão compartilhada apoiam o mergulho da 

criança em seu mundo e servem de base para o desenvolvimento da chamada solidão 

sofisticada. Contudo, de acordo com Winnicott, quando a presença do adulto é invasiva ou 

ausente, esse desenvolvimento fica prejudicado. A partir dessas considerações, poderíamos 

nos perguntar o que pode estar concorrendo, no mundo de hoje, para que as pessoas venham 

sofrendo tanto de solidão? Estarão mais avessas ao contato? Estarão os pais e cuidadores 

deveras ausentes ou invasivos demais? Pelo que vimos na entrevista com a equipe da 

Agrupar, o mundo do trabalho vem tomando grandes proporções na vida dos adultos, tanto 

quanto o mundo dos jogos virtuais e do consumo vem ocupando espaço na vida de crianças e 

adolescentes. Embora esses fatores por si sós não expliquem o fenômeno, certamente 

concorrem para a produção de uma geração de pessoas que provavelmente seguirá sofrendo 

com a solidão.  

Sobre situações difíceis, diferentemente de Marcelo – que as reconhece 

cotidianamente no fazer da clínica –, Gilberto faz esforço para se lembrar de uma: certa vez, 

enquanto atendia um casal, teve que lidar não só com a própria raiva, mas também intervir 

fisicamente para conter a raiva do marido, que, em certo momento da sessão, tentou agredir 

fisicamente a esposa, ao vê-la proferir palavras venenosas que desmereciam familiares de 

Gilberto. Sem entender como a mulher dispunha de tais informações, Gilberto suspeita de que 

ela tenha pesquisado algo sobre sua vida privada, com o intuito de desprestigiá-lo, e 

consequentemente, desprestigiar a própria psicoterapia. 

 

                                                           

75 Entre duas pessoas, sendo mais comumente entre a criança e adulto que cuida dela. 
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V.3 Novas queixas, novos sofrimentos ou novas limitações e confusões? 

Sobre a possível emergência de novos sofrimentos na atualidade, Gilberto prefere 

levantar outra hipótese – talvez também pela cautela de linguista: a de que estejamos lidando 

com novos jargões aplicados a velhos problemas. 

Hoje, todo mundo fala em pânico, em depressão. Mas não é que a depressão 
seja nova; é que as pessoas agora se acham deprimidas por qualquer coisa. 
E chamam de pânico aquilo que antigamente chamavam de fobias, ou 
tinham outros nomes, talvez... Não sei, mas eu acho que não têm aparecido 
queixas novas, nesse sentido. Talvez, vamos dizer, roupagens novas, 
detalhes novos... As pessoas hoje trabalham demais, batalham muito, têm 
problemas de dinheiro. Então, elas ficam afetadas por essas causas. Mas eu 
acho que já existiam em outras épocas. 

Cita de memória o comentário de um psicólogo que disse que, no fundo, existem 

apenas três ou quatro tipos de problema, em determinadas áreas circunscritas da vida. A 

lógica da afirmação parece ser estrutural e/ou sistêmica, o que combina com teorizações 

junguianas como as que propõem certo número de tipos de personalidade e de funções da 

consciência, sugerindo que as pessoas as desenvolvem e expressam em variados graus, cada 

qual a seu modo, mas, no fundo, são variações de um campo finito de combinações. Por outro 

lado, pondera que hoje percebe as pessoas mais “superficiais, passando por cima das coisas”. 

Seria uma alusão ao imediatismo, à impaciência e à indiferença de que falam outros teóricos e 

clínicos?76 

Gilberto também conta que alguns de seus pacientes fazem uso de medicação 

psiquiátrica: há casos em que o próprio psiquiatra encaminhou o cliente à terapia, mas ele 

eventualmente também encaminha a psiquiatras. Observa que tem crescido a procura de 

remédios e o anseio apressado de bem-estar. 

Hoje, todo mundo quer se sentir bem cem por cento do tempo. Então, o 
sujeito perde o emprego e diz: “eu estou deprimido e preciso de um 
psiquiatra”. Ele esquece que, se perdeu o emprego, ou se perdeu o amor, ou 
se perdeu a família, tem o luto a ser vivido, elaborado. Quer dizer, a pessoa 
não quer viver o luto nem elaborar o luto. Ela quer se sentir bem. [...] 
“Estou depressivo, estou deprimido”. Você não está deprimido; você está 
triste. Morreu Fulano, você tem que esperar passar a tristeza, para depois 
[…}. Se a tristeza continuar por muito tempo, aí sim a gente vai tomar uma 
providência. Mas as pessoas se antecipam e querem um comprimido. O 
Prozac naturalmente instituiu nessa mentalidade de sentir-se bem, não é? 
Então, o problema é que parece que as pessoas se sentem bem mesmo. 

                                                           

76 Nesta pesquisa, por exemplo, vimos a mesma ideia em Kehl, Safra, Jerusalinsky, Veras e as analistas da 
Agrupar. 
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Convergindo para o que afirma Denise (da Agrupar) sobre a perda da dignidade do 

sofrimento na atualidade, Gilberto acredita que a tristeza esteja desaparecendo do discurso 

corrente; em seu lugar, as pessoas têm falado em “surto” ou “depressão”. Nessa medida, 

admite algo específico de nossos tempos, relacionado a um prejuízo psíquico que ultrapassa 

uma questão de terminologia: ora, a tendência culturalmente propagada de se atribuir à 

química a solução de todo mal-estar (nomeado como doença) tem produzido, entre outros 

efeitos, o prejuízo na capacidade de os sujeitos diferenciarem uma tristeza – saudável e 

necessária – de uma depressão patológica. Isso faz pensar no peso do julgamento social sobre 

a (baixa) tolerância individual aos estados de tristeza. 

 

V.4 A felicidade como norma 

A felicidade perderia seu significado 
se não fosse equilibrada pela tristeza.  

Carl Gustav Jung 

De capítulos anteriores, retomamos aqui a discussão sobre o imperativo do gozo, agora 

pelo viés da felicidade como norma, tema de que se ocupa Eliane Brum (2012b) em artigo 

recente, que me chamou atenção pelo fato de que sua pergunta/inquietação, assim como seu 

método de investigação, assemelharem-se aos meus, nesta tese. A jornalista também parece 

ter escolhido a dedo, para entrevistar, uma psicóloga com significativa experiência e visão 

crítica. Chama-se Rita de Cassia de Araújo Almeida (2013), tem 47 anos e publicou o artigo 

“A ditadura da felicidade”, em que fala sobre sua experiência como psicóloga há mais de 15 

anos no SUS, em Centros de Atenção Psicossocial do estado de Minas Gerais. 

Na referida entrevista, Eliane, que há algum tempo vem escrevendo sobre 

problemáticas psicossociais contemporâneas – tais como a judicialização, a patologização e a 

medicalização da vida, fenômenos que ela associa ao discurso do “direito à felicidade” –, quis 

saber mais sobre as percepções e reflexões da psicóloga acerca do que tem aparecido na rede 

pública de saúde.77 

                                                           

77 Apesar das limitações do SUS, Rita de Cássia reconhece que nesse sistema ao menos está preservada certa 
autonomia: os profissionais podem trabalhar sem estar submetidos à lei de mercado ou à lógica do consumo. 
Podem, por exemplo, manter uma distância segura da influência da indústria farmacêutica. Nos CAPS em que 
ela trabalha, a equipe adota como protocolo que o acolhimento seja feito por outro profissional que não o 
médico, exatamente para esvaziar a demanda imediata de medicamentos. Ao contrário, nos serviços privados, o 
usuário é cliente, e sua demanda de eliminação rápida do mal-estar via medicação costuma ser atendida. 
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Ao sintetizar sua conversa com a psicóloga, Eliane destaca os seguintes problemas 

contemporâneos: 

[…] o aumento do sofrimento causado pelo imperativo da felicidade; a 
crescente demanda por um diagnóstico de transtorno mental, com a 
consequente receita de medicamentos; a transformação de momentos como 
luto, desilusão amorosa e rebeldia juvenil em doença; a dificuldade cada vez 
maior de compreender que sentimentos como tristeza, angústia, frustração, 
ansiedade e medo dizem algo importante sobre a vida, que deve ser escutado 
e não calado. Assim como a insônia e a falta de apetite nem sempre 
significam doença, mas um aviso de que é preciso reformular algo no 
cotidiano (Brum, 2012b). 

Essas conclusões me parecem lúcidas e certeiras, frutos da interlocução entre a colega 

Rita de Cássia e a jornalista Eliane Brum. No entanto, para ampliar o espectro de 

interpretações e evitar mal-entendidos, eu acrescentaria que, embora a afirmação de que o 

sintoma é “um aviso de que é preciso reformular algo no cotidiano” possa levar a pensar no 

cotidiano particular de um sujeito, convém lembrar que a dimensão social e política atravessa 

– e constitui – o cotidiano particular de todos, ainda que ela tenda a ficar em segundo plano 

nas discussões clínicas no campo da saúde. A própria terminologia corrente na área muitas 

vezes põe em voga palavras e expressões que concorrem para uma visão do indivíduo como 

entidade isolada e independente do entorno. Por exemplo, o termo “resiliência”, que passou a 

ser muito usado na última década, tanto por profissionais de saúde como em artigos 

científicos, foi emprestado da física dos materiais e é aplicado a humanos sem as devidas 

mediações, dada a complexidade da condição humana. Uma das consequências disso é a 

reiteração do olhar para fenômenos como o sofrimento e o adoecimento a partir de uma 

perspectiva simplista, essencialmente individual (Goldstein, 2012b). 

Por outro lado, assim como com Gilberto, fica claro na entrevista com Rita de Cássia o 

reconhecimento do aspecto social como vetor de influência nas questões que aparecem em 

âmbito individual: 

E, quando dizemos a elas [pessoas que procuram o serviço para ser 
medicadas] que o remédio não vai resolver seus conflitos familiares, não vai 
solucionar seus problemas financeiros, não vai dissolver uma culpa ou uma 
perda, assustam-se e ficam pensativas. Acho que as pessoas realmente 
acreditam que há um remédio que solucionará isso para elas. E, na verdade, 
elas não acreditam nisso por acaso. Elas acreditam porque há um discurso, 
extremamente forte e presente em nossa sociedade, alimentado 
principalmente pela indústria farmacêutica, que sustenta a ideia de que é 
possível encontrar na prateleira da farmácia um remédio para qualquer 
mal-estar que nos incomode. Esse é um excelente exemplo, na saúde, de 
quando a oferta gera a demanda. Existe demanda por felicidade em pílula, 
porque o multimilionário mercado farmacêutico oferta esse tipo de solução. 
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E há outra passagem da entrevista que merece destaque: 

Eliane: O que essa queixa de “infelicidade” diz da nossa época? O que ela 
oculta? O que revela? 

Rita:  Na verdade, o que causa infelicidade às pessoas não mudou muito. 
Sofremos, em geral, pelo mesmo motivo apontado por Freud há quase 100 
anos. Sofremos, na imensa maioria das vezes, do mal-estar resultante das 
nossas relações com os outros. Entretanto, percebo que mudou muito a 
forma como as pessoas lidam com esse mal-estar, com sua infelicidade 
cotidiana. Num passado não muito distante, o profissional da saúde mental 
era, em geral, procurado para ajudar a pessoa a compreender seus mal- 
-estares, decifrá-los. Hoje, um número cada vez mais crescente de pessoas 
nos procura com um único objetivo: se livrar dos mal-estares. Não querem 
saber nada sobre seus sofrimentos ou sobre sua infelicidade, não desejam 
decifrá-los ou interrogá-los. Querem apenas que o sofrimento e a 
infelicidade silenciem e ainda demandam de nós uma resposta rápida, eficaz 
e, especialmente, que não lhes exija muito esforço. Estamos nos tornando 
uma geração de humanos que temem sua própria humanidade. Vivemos 
numa sociedade que pretende negar e rejeitar toda espécie de tragicidade que 
a condição humana carrega consigo (Brum, 2012b). 

Como resposta, profissionais de diferentes especialidades da medicina, muitas vezes 

inadequadamente e por se sentirem impotentes frente às queixas e à pressão por resultados 

rápidos, vêm cada vez mais prescrevendo benzodiazepínicos – medicamentos com 

propriedades ansiolíticas, hipnóticas, anticonvulsivantes e miorrelaxantes –, que causam 

dependência química e constituem hoje um grave problema de saúde pública. Eliane Brum 

entrevê as consequências de se verter aquilo que pertence à condição humana em patologia: 

[...] deixamos de interrogar os porquês e passamos a calar algo que, ao ser 
visto como patologia, deve ser “curado”, porque não faz parte de nós. São 
um tanto fascinantes os caminhos pelos quais a felicidade vai deixando o 
plano das aspirações abstratas, da letra dos poetas, para ser tratada em 
consultório médico. E, ainda mais recentemente, como objeto do direito e da 
lei, inclusive com proposta de emenda constitucional (Brum, 2012b). 

Rita de Cássia também estranha o crescimento do número de comportamentos que, nas 

suas variadas nuances, vão sendo enquadrados em diagnósticos médicos e fazem crescer a 

medicalização e a normatização social: o horizonte dessas ações é um ideal de saúde e de 

felicidade supostamente compráveis, tal como inúmeras outras mercadorias nas sociedades de 

consumo. 

A despeito de também ser crítico com o assunto, Gilberto faz questão de deixar claro – 

e até se desculpa por isso, como se não correspondesse ao que eu esperaria ouvir de meus 

entrevistados – que, para ele, o saldo da entrada no século XXI é mais positivo que negativo. 
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Ainda que com nuances e relativizações, Gilberto se posiciona favoravelmente às mudanças 

emergentes no XXI: afirma que, se o mundo mudou, ele também mudou; aliás, estagnação é 

algo que repudia.  

Considerando ainda algo que é central em seu percurso de vida – a busca de 

conhecimento –, Gilberto é categórico: celebra o progresso técnico. “Evidentemente, hoje é 

um privilégio para quem quer estudar, para quem quer fazer pesquisa”. Lembra-se de quanto 

tempo perdia quando, ainda estudante de direito, passava horas se deslocando, localizando e 

carregando livros da Biblioteca Municipal. A expressão maior de seu otimismo pode ser bem 

representada pelo advento da internet, que possibilita o acesso rápido a informações 

preciosas, com uma economia de tempo significativa para um pesquisador.  

Claro que essa facilidade também amplia os riscos de que a juventude de hoje, munida 

de inúmeros equipamentos, venha a se esquecer de que, por detrás desses inventos, está a 

“história da humanidade”. Assim, a questão não é condenar o recurso tecnológico, mas 

potencializar o ensino (de filosofia, literatura, história etc.) à juventude, para que as novas 

gerações sejam capazes de valorizar o conhecimento ancestralmente produzido, cujo acesso é 

facilitado hoje por um mágico clique. Mas cabe lembrar que não basta um clique para se 

conhecerem as coisas, assim como não basta abrir os livros de uma biblioteca para que nos 

tornemos mais sábios. Aí reside uma falácia da indústria de eletrônicos, tanto quanto a da 

“felicidade em cápsulas”, da indústria farmacêutica. E assim se vão (re)produzindo o 

imediatismo, a impaciência e as ações irrefletidas. 

Apesar de reconhecer a discrepância entre as oportunidades que se abrem aos ricos e 

aos pobres na cidade, Gilberto acredita em soluções que venham a incluir a todos, como o 

metrô e a internet. 

 

V.5 “A internet deveria ser santificada” 

Para Gilberto, a internet é o exemplo frisante do potencial positivo de nossos tempos, 

pois, combinando informação, construção de conhecimento e interação social, dá acesso a 

oportunidades inéditas a pessoas que antes ficavam isoladas em seu mundo. Desde que 

começou a usar a internet, Gilberto visita sites e se informa sobre cursos, eventos, lugares e 

acontecimentos diversos. Ora, se esse universo favorece as mudanças que ele tanto preza, 
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nada mais coerente do que essa aposta em seu caráter positivo. Mencionando de passagem 

uma ideia que atribui ao filósofo Giles Deleuze,78 Gilberto nos diz “nômades na própria 

terra”, e reitera que a internet permite viajar dentro na própria cidade (mesmo sem dinheiro ou 

possibilidade de se deslocar fisicamente), mudar de profissão, de cônjuge etc. Para ele, essa 

perspectiva é extremamente positiva. Nessa medida, a internet seria a grande metáfora atual 

da ideia de comunicação e contato com a diversidade. No campo da clínica, a internet também 

já lhe permitiu ampliar a interação com os clientes e novas possibilidades de 

desenvolvimento. Cita ainda o caso de uma cliente sua de 80 anos que tem dificuldades 

econômicas e, mesmo assim, pôde ampliar seu repertório de experiências através da internet. 

O mundo hoje está escandaloso, em matéria de oportunidade de mudança. É 
claro que um cara de extrema esquerda sempre pode dizer que é preciso ter 
dinheiro para fazer isso, que isso é uma coisa de certas classes. E isso é 
verdade. Mas muito menos verdade do que foi antigamente. [...] E a pessoa 
que souber driblar esse sistema do dinheiro ou das classes, mesmo sem 
recursos, vai longe. 

Mas ele não é ingênuo quanto aos problemas ligados ao uso da internet. Menciona as 

crianças que passam até dez horas por dia em redes sociais ou jogando games e ainda os sites 

de pedofilia, entre outros de fomento à violência, mas acredita que o problema não seja a 

internet em si, e sim a maneira como ela é usada; nesse sentido, a questão recai sobre a 

educação. Para ele, a internet é o grande advento da civilização nesta virada do século XX 

para o XXI, ampliando definitivamente o escopo de comunicação, conhecimento e mudanças.  

Como Gilberto, muitos também apostam no poder da internet, a ponto de vê-la como 

um campo de riscos e lutas políticas das mais importantes. Por exemplo, o jornalista 

australiano Julian Assange79, ciberativista e editor chefe do Wikileaks,80 defende que, apesar 

de a internet ter possibilitado verdadeiras revoluções em âmbito global, tem crescido no 

                                                           

78 Segundo Souza e Silva (2011), a obra de Deleuze se caracteriza sobretudo por pensamentos nômades e olhares 
para o mundo a partir das possibilidades: “Ele consegue, ao mesmo tempo, fazer do pensamento um fluxo cujo 
devir se assemelha à vida, e de suas ideias, um aporte para o caminhar do homem sobre espaços lisos, 
distanciando-se das metafísicas, da transcendência absoluta e da ordenação soberana peculiar à lógica 
aristotélica. Sua filosofia, como já foi dito anteriormente, rompe com os modelos de razão clássica e experimenta 
lançar-se à potência criadora do pensamento”. 
79 Preso em dezembro de 2010 e mantido em prisão domiciliar no Reino Unido (sem que tenha sido feita contra 
ele nenhuma acusação formal), Julian Assange está, desde junho de 2012, agora em asilo político na embaixada 
do Equador em Londres, onde permanece desde junho de 2012 (Blog da Boitempo, s/d). 
80 O Wikileaks é um website fundado em 2006 que, em busca de transparência política, divulgou uma série de 
documentos governamentas sigilosos, sobre execuções extrajudiciais no Quênia (o que lhe valeu o prêmio 
Amnesty International Media Award de 2009), sobre resíduos tóxicos na África, sobre o tratamento dado aos 
prisioneiros na prisão de Guantánamo, sobre o envolvimento dos EUA nas guerras do Afeganistão e do Iraque 
etc. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange>. Acesso em: 28 jan. 2013. 
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mundo on-line uma grande onda de repressão, a ponto de ele ter passado a considerar a 

internet uma possível ameaça à civilização humana, devido à transferência do poder de 

populações inteiras a um complexo de agências de espionagem e a seus aliados corporativos 

transnacionais, que não prestam contas de seus atos. Em contrapartida, ele propõe 

“privacidade para os fracos e transparência para os poderosos”.81 

 

V.6 Psicoterapia, quebra de ideais e individuação 

Gilberto conta que muitos chegam à psicoterapia com projeções e grandes ideais, que, 

segundo sua concepção do trabalho analítico, devem ser rompidos e abandonados. Como 

analista, orienta-se no sentido de ajudar o cliente a converter certezas em percepções, a 

reconhecer e contemplar maneiras diferentes de ver, fazer e ser. Ou seja, a ideia é romper 

dogmatismos, e ele brinca: “Será isso é um dogmatismo?”. 

Gilberto também tem ciência da especificidade da amostra de que fala: de modo geral, 

quem entra no trabalho psicoterápico com um analista junguiano são pessoas em busca de 

sentidos para a própria existência, mais do que propriamente de alívio para seus sintomas. 

Afirma que analistas junguianos costumam estabelecer um contato mais próximo com seus 

clientes e apostam na relação terapêutica como fonte de desenvolvimento: é uma espécie de 

“amizade terapêutica”, informada não apenas por técnicas, mas sobretudo por uma orientação 

filosófica cujo horizonte é o processo de individuação: 

O que é a individuação? Jung tem várias definições para individuação. Uma 
delas, de que eu gosto é “você tornar-se quem você é”. Quer dizer, de 
alguma forma, você já é o que precisa se tornar. Para se tornar o que é, 
você precisa de um processo, e esse processo pode ser suprido pela análise 
junguiana. [...] Não sou daqueles que acham que todo mundo tem que fazer 
terapia ou tem que procurar psicólogo. Absolutamente! Eu acho que o 
relacionamento humano se preenche de várias maneiras. Através da 
amizade, do amor, da realização profissional, da realização espiritual, da 
religião, da filosofia – eu acredito em todas essas coisas... 

                                                           

81 Está previsto para fevereiro de 2013 o lançamento em português, pela editora Boitempo, de seu primeiro livro, 
Cypherpunks, em que ele discute a vigilância em massa, a censura e a liberdade, além de apresentar o 
movimento Cypherpunk, que faz uso de criptografia para provocar mudanças sociais e políticas, defendendo 
indivíduos da apropriação e do uso beligerante da internet por governos, Estados e grandes corporações. A 
palavra cypherpunk é a combinação de uma derivação (criptográfica) de cipher (escrita cifrada) e punk, termo 
incluído no Oxford English Dictionary em 2006. O movimento político teve início em 1990 e atingiu o auge de 
suas atividades durante as “criptoguerras”, sobretudo após a censura da internet em 2011, na Primavera Árabe. 
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Para ele, a terapia enseja a ampliação dos modos de ver e, sendo assim, enseja também 

mudanças, as quais fazem parte do caminho de individuação. Muitas vezes, buscá-las 

significa remar contra a corrente que naturaliza e perpetua valores, crenças e padrões de 

comportamento herdados e socialmente reproduzidos. Nesse sentido, o papel do psicólogo 

seria o de suscitar reflexões e subsidiar transições ali onde o sujeito tende a não refletir e só 

repetir. 

É interessante reconhecer no pensamento de Safra (2006) uma ideia parecida com a de 

individuação, mencionada por Gilberto. O autor não usa esse termo – cunhado por Jung –, 

mas, refletindo sobre as condições que dão alicerce à dignidade das pessoas, cita aspectos que 

podem ser fundamentais e que hoje vêm se perdendo. Dentre eles, destaca o brincar, o narrar, 

o corpo, o silêncio, o sagrado. O capítulo dedicado a este último começa assim: 

O nosso modo de ser se caracteriza por um contínuo devir. Somos seres que 
aspiramos ao absoluto e que, ao longo do caminho, sonhamos com a 
realização do que dormita no fundo de nós mesmos. Vivemos atravessados 
pelo pressentimento de nós, pela memória do ainda-não. O nosso modo de 
ser acontece por meio de metamorfoses. Em cada pessoa, existem as facetas 
de si mesma que se constituíram por meio do encontro com o Outro, 
enquanto outras estão em estado de potencialidade e, portanto, não chegaram 
a se realizar, evoluir, se simbolizar. Esse fenômeno leva a pessoa à 
necessidade de encontrar o Outro que possa lhe possibilitar a constituição e a 
evolução das facetas de seu modo de ser que não chegaram a acontecer pelo 
encontro com um outro ser humano, condição necessária para se pôr em 
marcha o processo de simbolização necessário ao devir de si mesma (Safra, 
2006, p. 52). 

Se há uma regra na clínica de Gilberto, ela é mais ou menos assim: dado que as 

pessoas tendem a se tornar reféns de uma certa unilateralidade (na vida profissional e afetiva, 

na visão política etc.), cabe ao analista concorrer para ampliar sua cosmovisão. Nesse sentido, 

ele defende que o mundo atual oferece bons recursos de mudança para se combater essa 

unilateralidade.  

 

V.7 Fé e busca de sentido para a vida 

Considerando a visão de Gilberto sobre a psicoterapia como busca de sentido(s) para a 

vida e ainda o fato de ele ter estudado religiões, pergunto-lhe se tem fé na vida. Ele então 

distingue a fé historicamente ligada à religião de uma fé “mais geral” e afirma, categórico, 

que sua fé é muito grande, e que ela passa tanto pela religião – uma vez que culturalmente é 



 167 

católico – como paralela a ela. Gilberto acredita que têm se multiplicado os discursos que 

repudiam a religião, mas que, paradoxalmente, eles tendem a ser tão dogmáticos quanto os 

que pretendem criticar. Lembra que, certa vez, Jung disse que não sabia se Deus existia 

(dizia-se um empirista), mas sabia que o ser humano tem necessidade de buscar sentido para o 

que vive, daí a fé em Deus. Gilberto afirma ainda que, se não tiver sentido(s), a vida fica 

muito chata. Por isso, tenta impregnar os acontecimentos de sentidos e de novas 

interpretações – e o faz também pela via da pesquisa teológica e semiótica. 

Quando fez o mestrado em ciências da religião, por exemplo, partiu da tentativa de 

estabelecer possíveis correlações entre tipos de personalidade/funções da consciência (na 

perspectiva junguiana) e escolhas religiosas. Contudo, no decorrer da pesquisa, conheceu O 

livro de Jó, texto bíblico do Velho Testamento, com o qual se encantou de tal maneira, que 

acabou deixando para trás o projeto inicial: 

Foi amor à primeira vista, com Jó. E Jó tem me acompanhado, eu tenho 
feito estudos, já fiz palestras até sobre Jó. Enfim… Eu sempre procuro 
aprofundar minha pesquisa a respeito de Jó. [...] O livro de Jó, para mim, é 
um grande mistério, porque basicamente Jó questionou Deus, e Deus então, 
num certo momento, disse: “Quem é você para me questionar?!” E é isso 
que eu tenho vontade que eu tenho de dizer a algumas pessoas. Tenho 
vontade, inclusive, de dizer a um amigo meu: “Quem é você para não 
acreditar em Deus?! Você não se enxerga?!” Aliás, tenho vontade de dizer 
isso a todos os ateus. [...] Porque o ateu parece que é um sujeito que 
defende aquele humanismo, mas um humanismo levado às últimas 
consequências: pôs o ser humano e o conhecimento humano como o centro 
de toda a compreensão humana. Eu acho isso ótimo, realmente o 
conhecimento humano criou muitas coisas: internet, ciência… Agora, achar 
que isso é o fim do conhecimento e que a partir daí não existe mais nada, 
acho que limita o próprio conhecimento. Então, por uma questão de cautela 
intelectual, acredito em todo esse conhecimento positivista que existe, mas 
deixo uma brecha para o infinito, ou para o transcendente, ou pra Deus, ou 
seja lá o que for... 

Seu comentário acerca de um certo humanismo que reconhece no discurso de alguns 

ateus lembra a crítica de Sartre (1970) ao questionar teorias que tomam o homem como meta 

e valor superior. No existencialismo, o homem jamais é dado como meta, pois ele está sempre 

por (se) fazer. Ignorar isso significa correr o risco de fomentar um tipo de humanismo fechado 

em si mesmo, fenômeno que Sartre associa ao positivismo de Augusto Comte e também ao 

fascismo. Diferentemente, no humanismo defendido por Sartre, que se declara ateu, 

percebemos uma semelhança com o pensamento de Gilberto, uma vez que ambos apontam a 

questão da transcendência: 
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Existe, porém, outro sentido para o humanismo, que é, no fundo, o seguinte: 
o homem está constantemente fora de si; é projetando-se e perdendo-se fora 
de si que ele faz com que o homem exista; por outro lado, é perseguindo 
objetivos transcendentes que ele pode existir; sendo o homem essa superação 
e não se apoderando dos objetos senão em relação a ela, ele se situa no 
âmago, no centro dessa superação. Não existe outro vínculo entre a 
transcendência, como elemento constitutivo do homem (não no sentido de 
que Deus é transcendente, mas no sentido de superação), e a subjetividade 
(na medida em que o homem não está fechado em si mesmo, mas sempre 
presente num universo humano) que chamamos humanismo existencialista. 
[...] O existencialismo [ou o humanismo existencialista] não é tanto um 
ateísmo no sentido em que se esforçaria por demonstrar que Deus não existe. 
Ele declara, mais exatamente: mesmo que Deus existisse, nada mudaria; eis 
nosso ponto de vista. Não que acreditemos que Deus exista, mas pensamos 
que o problema não é o de sua existência; é preciso que o homem se 
reencontre e se convença de que nada pode salvá-lo dele próprio, nem 
mesmo uma prova válida da existência de Deus. Nesse sentido, o 
existencialismo é um otimismo, uma doutrina de ação, e só por má fé é que 
os cristãos, confundindo seu próprio desespero com o nosso, podem chamar-
nos de desesperados (Sartre, 1970, p. 18). 

O anseio de conhecer e desafiar os sentidos previamente dados têm movido Gilberto 

em direção ao transcendental, que ele associa ao mistério, ao indeterminado e ao campo 

aberto de possibilidades. E, como ele vê n’O livro de Jó uma inesgotável riqueza de sentidos, 

segue-se uma breve reflexão sobre essa obra. 

 

V.8 Breves notas biográficas e considerações sobre O livro de Jó 

Apesar de ter curiosidade pelos mitos e ritos de diferentes religiões, não tive formação 

religiosa. Meus avós, judeus imigrantes do leste europeu nas primeiras décadas do XX, eram 

comerciantes autônomos e enfrentaram dificuldades de inserção social no Brasil, sobretudo 

durante o período da ditadura varguista. Acabaram por transmitir a meus pais, que, por sua 

vez, os transmitiram a mim, valores de cunho mais humanista, agnóstico e solidário do que 

propriamente religiosos, ainda que tivéssemos práticas religiosas esporádicas, em geral 

jantares festivos em família que não necessariamente seguiam à risca o ritual preconizado 

pelo judaísmo. 

Eu conhecia pouco O livro de Jó, mas, em 1995, tive a oportunidade de ver o texto ser 

admiravelmente encenado pela companhia Teatro da Vertigem, nas antigas instalações 

remanescentes de um hospital abandonado, em São Paulo. Lembro-me do sofrimento 
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pungente de Jó, muito bem interpretado por um grande ator então desconhecido. Na época, 

fiquei com a impressão de que Deus havia sido muito vaidoso e cruel ao querer afirmar sua 

autoridade soberana fazendo de Jó um objeto de aposta com Satanás. 

Cresci sem frequentar nenhuma religião, assumindo certa postura crítica – e 

possivelmente arrogante – de cunho marxista, frente às pessoas religiosas: eu as via como se 

estivessem de algum modo alienadas da “verdade da vida”, que só poderia ser revelada pela 

ciência e pela filosofia. Com o tempo, já vivendo na Bahia, passei não só a desconfiar do 

discurso científico hegemônico como também a nutrir respeito e admiração por algumas 

manifestações religiosas, em especial, as afro-brasileiras. Fui a festas de rua e a cerimônias 

em terreiros de umbanda e candomblé; conheci pessoas e ações comunitárias de efeitos 

psicossociais inspiradores. Também cursei uma disciplina de pós-graduação82 que foi 

marcante nesse sentido, a partir da qual passei a perceber a religião e suas práticas sociais 

como produtoras de uma eficácia terapêutica no enfrentamento de problemas psíquicos aos 

quais a medicina não conseguia dar boas respostas. Além disso, uma amiga próxima,83 com 

quem sempre tive ótimos debates intelectuais, começou a se dedicar intensamente à capoeira e 

acabou se convertendo ao candomblé, que já me sensibilizava por seus tambores hipnóticos, 

pela beleza das dança e pela riqueza de uma mitologia que, didaticamente, mostra que 

fraqueza e força se distribuem entre todos nós – orixás e pessoas. Hoje, reconheço em mim 

uma fé que, como diz Gilberto, “corre paralela à religião”. Sua intensidade varia de acordo 

com experiências relacionadas à beleza, à justiça, à criatividade e ao conhecimento, e também 

à possibilidade de reconhecer no outro, e ao mesmo tempo em mim, traços de humanidade 

capazes de sanar feridas psíquicas e refazer laços afrouxados (ou mesmo rompidos por 

processos de desenraizamento), transcendendo de algum modo a condição em que estamos. 

Talvez isso a que me refiro aqui como “fé” tenha sido mais bem nomeado por Safra (2004; 

2006): “experiência estética” ou “o sagrado”. 

Prosseguindo nesta discussão, passemos às contribuições de Alain de Botton (2011). 

 

                                                           

82 Em 2003, no Instituto de Saúde Coletiva, a disciplina de Psiquiatria Transcultural foi ministrada pela Profa Dra 
Mônica Nunes (1999), que coordenou discussões pertinentes sobre antropologia e saúde a partir de seus estudos. 
83 Que também me presenteou com o livro Religião para ateus, de Alain de Botton (2011), com a dedicatória: 
“O título é uma provocação a nós, parcialmente ateias, parcialmente crentes [...]”. 
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V.9 O livro de Jó na perspectiva de Botton  

Segundo Allain de Botton, O livro de Jó poderia ser um dos textos do Velho 

Testamento mais reconfortantes para os ateus, posto que trata da razão pela qual as pessoas 

ditas “boas” também padecem de males aparentemente injustos ou inexplicáveis, sem que as 

respostas sejam simples e exclusivamente baseadas na fé. Lembra que, diante das sucessivas 

desgraças que se abatem sobre ele e dos comentários dos amigos, Jó – que está seguro de não 

ter pecado – interpela Deus: “Por que fui atingido por estas dificuldades?”, “Por que me 

abandonaste?”, “Deus existe?”. Depois do debate entre os homens, Deus se põe a responder a 

Jó trovejando em redemoinho no deserto e, entre suas falas, estas me parecem proveitosas 

para compreendermos como o texto toca Gilberto. 

“Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? [...] 
Cinge agora os teus lombos como homem; eu te perguntarei a ti, e tu me 
responderás. [...] Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da 
terra?”  

[...] Deus tenta tirar de Jó a preocupação com os acontecimentos da sua 
própria vida chamando a atenção para a imensidão e a variedade da natureza. 
Evoca uma ampla visão da totalidade da existência, da fundação da terra até 
os caminhos das constelações, da altura alcançada por um falcão em voo e 
até as dores de um parto de uma cabra-montês na esperança de instilar no 
homem de Uz um senso de reverência redentor. A estratégia funciona: Jó se 
lembra da escala de tudo o que o ultrapassa e da idade, do tamanho e do 
mistério do espaço. O redemoinho de Deus e as sonoras e sublimes palavras 
que profere excitam um terror agradável em sua plateia, um sentimento de 
quão insignificante são os desastres do homem em comparação com os 
processos da eternidade, deixando Jó – e o resto de nós, talvez – um pouco 
mais preparados para se curvar às tragédias incompreensíveis e moralmente 
obscuras que a vida cotidiana envolve (Botton, 2011, p. 167). 

Assim, podem-se reconhecer três grandes lições em O livro de Jó: 

� precisamos aprender a conviver com o mistério;  

� precisamos aprender a conviver com a dor; e 

� precisamos aprender a nos descentrar.  

Ou, nas palavras do próprio Botton: 

Sugere que não nos cabe saber por que eventos se desenrolam do jeito como 
acontecem, que não deveríamos interpretar sempre a dor como punição e que 
deveríamos lembrar que vivemos em um universo cheio de mistérios, dentre 
os quais os caprichos do nosso destino certamente não são os maiores e nem 
mesmo estão, como descobriremos se pudermos olhar para a questão com 
certo distanciamento, entre os mais importantes (Botton, 2011, p. 165). 
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A interpretação do filósofo parece caminhar na mesma direção da de Gilberto, cuja 

reverência e fascinação pelo caráter inapreensível do conhecimento em sua totalidade 

apontam para a questão do transcendental. Podemos também associar essa posição à 

abordagem espinoziana do tema. Botton lembra que, apesar de Espinoza não ter paciência 

para a ideia de um “ser supremo antropomórfico”, de algum modo sua visão se aproxima 

daquela que reconhece em Jó, uma vez que ambas indicam nossa “insignificância essencial”. 

Para Espinoza (1991), vislumbrar o transcendente depende da imaginação que nos tira de nós 

mesmos e de uma espécie de submissão da nossa vontade às leis do universo, por contrárias 

que sejam às nossas intenções. Nesse sentido, parâmetros mais amplos e cósmicos – como as 

estrelas e os elementos da natureza, mencionados tanto em O livro de Jó como na Ética – 

poderiam servir para que ateus e crentes experimentassem sentimentos redentores de 

admiração. Entretanto, diz Alain de Botton, o discurso científico usa uma linguagem tão 

austera, que, muitas vezes, ao falar em propriedades e comportamento dos corpos – como os 

corpos celestes de que se ocupa a astronomia –, deixa de contar como uma possível fonte de 

sabedoria e pesquisa acerca do (enfrentamento do) sofrimento humano. 

O notável perigo de vida em uma sociedade ateísta é que ela não tem 
mensagens que nos lembrem do transcendente, e portanto, nos deixa 
despreparados para a decepção e a destruição final. Quando Deus está morto, 
os seres humanos – para seu prejuízo – correm o risco de assumir o palco 
psicológico central. Eles se imaginam comandantes do próprio destino, 
pisoteiam a natureza, esquecem o ritmo da terra, negam a morte e se 
esquivam de avaliar e reconhecer tudo o que escapa ao seu domínio, até que, 
afinal, precisam colidir de maneira catastrófica com as arestas pontiagudas 
da realidade (Botton, 2011, p. 168). 

O autor se preocupa com os efeitos de certo esvaziamento religioso no mundo 

moderno84 e com o fato de estarem sendo esquecidos aspectos da vida que, como as estrelas, 

têm o poder de nos descentrar.85 Mais que nos descentrar, eles têm o poder de nos colocar no 

nosso devido lugar, pelo reconhecimento de algo anterior e maior que nós, o que deveria ser 

sentido não como rebaixamento, mas como um alívio em relação às esperanças insanamente 

ambiciosas que nutrimos: 

Nosso mundo secular é desprovido dos tipos de ritual que poderiam nos 
colocar gentilmente em nosso lugar. Sub-repticiamente, este mundo nos 
convida a pensar no presente momento como ápice da história, e nas 
conquistas dos nossos colegas humanos como a medida de todas as coisas – 
uma grandiosidade que nos mergulha em redemoinhos de ansiedade e inveja 
(Botton, 2011, p. 168). 

                                                           

84 Provavelmente se refira apenas às religiões católica e judaica, desconsiderando a proliferação de igrejas 
evangélicas pentecostais no mundo ocidental, de base supostamente cristã. 
85 Ele cita as geleiras, os oceanos, as formas de vida microscópicas, os recém-nascidos etc. 
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Portanto, para o autor, embora estejam associadas a eventos históricos repudiáveis – 

como os “castigos divinos”, as perseguições da Inquisição etc. –, as religiões judaico-cristãs 

têm a importante função de transmitir ensinamentos sobre a lida com a fraqueza e a finitude. 

Nesse sentido, cultivar de algum modo o pessimismo pode ser confortante, pois abre 

possibilidades de comunhão com o lado mais sombrio do humano. Ao nos afastarmos da ideia 

de que somos os únicos a nos sentir maus, ansiosos, entediados, narcisistas ou invejosos, 

podemos redimensionar alguns ideais e encarar a tristeza menos como um estado a que somos 

atirados por um sentimento de negatividade do que por um excesso (e perda) de esperança.  

 

V.10 Da convivência entre ciência e religião 

Em sua monografia de conclusão da pós-graduação, realizada no Instituto Junguiano, 

Gilberto examinou a questão dos opostos em Jung discutindo a diferença entre a lógica de 

Aristóteles – que lhe parece regida por leis metafísicas que supõem contradição entre um 

objeto “A” e um objeto “não-A” –, em oposição à lógica de Heráclito, na qual uma coisa pode 

incluir seu contrário, ou seja, os opostos se complementam. Para ele, esta última forma de 

pensar é mais apropriada à compreensão de fenômenos humanos: 

O mesmo rio que passa não é o mesmo o tempo todo, ou seja, é o mesmo rio, 
mas com diferentes nuanças de rio. Acho que é uma coisa mais ou menos 
assim que ele fala... Então, nesse trabalho, procuro mostrar que, num certo 
nível mais da ciência, as coisas excluem umas às outras, enquanto, num 
nível mais humano, as coisas podem incluir umas às outras. Um exemplo 
clássico é a relação de amor: uma relação de amor exclui a relação de 
ódio? Certamente não exclui, acho eu. Então, quer dizer que o amor e o 
ódio podem conviver como opostos, sem ser excludentes.  

A discussão que propõe culmina no apontamento da possibilidade de a ciência e a 

religião fazerem parte da vida de cientistas. Cita alguns exemplos de renome – como Newton 

e Einstein – que muito contribuíram para o progresso da ciência. Também lembra que uma 

pesquisa realizada há alguns anos na Universidade de São Paulo,86 que revelou que a maioria 

dos professores universitários eram religiosos, inclusive nas áreas ditas exatas. Gilberto refere 

que, entre os psicoterapeutas junguianos, também há muitos religiosos, sobretudo nos Estados 

Unidos, onde a maioria deles atua como ministros, pastores, padres e rabinos. 

                                                           

86 É provável que ele se refira à pesquisa de José Geraldo Paiva (1999). 
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Apesar de não ser calvinista e ainda considerar rigorosos alguns aspectos do 

calvinismo, Gilberto aproveita dessa doutrina a “teoria da graça” para explicar algo de sua 

relação com Deus. Para os calvinistas, o ser humano está predestinado: Deus já estabeleceu 

quem vai para o céu e quem não vai. Por outro lado, a mesma doutrina preconiza que o ser 

humano precisa ser ético e, para tanto, tem que fazer obras. Em outras palavras, Deus cuida da 

parte dele, enquanto aos seres humanos cabe fazerem a sua, que são as obras. Na leitura de 

Gilberto, isso significa que os humanos devem ser éticos, fazer o bem, trabalhar, realizar-se 

profissionalmente, cumprir seu processo de individuação, buscar estar bem posicionados na 

sociedade e, se puderem ficar ricos, melhor ainda, desde que de maneira legítima e sem 

esperar nada em troca. 

Deus sabe o que faz, e a gente tem que fazer a nossa obrigação. Se por 
acaso a gente fizer a nossa obrigação bem feita e for para o céu, é uma feliz 
coincidência. [risos] [...]  Aí, volto a O livro de Jó: Deus está na dele, 
entendeu? Então, eu prefiro trabalhar nesse ambiente mais limitado, que é o 
ambiente terreno, cumprindo as obrigações humanas, e Deus que cuide da 
vida Dele. Se Ele amanhã achar que eu tenho que ir para o céu, vou achar 
uma boa ideia. Vou dizer: “Deus trabalhou direitinho”. [risos] O que eu não 
quero, em hipótese alguma, é achar que as minhas obrigações vão me levar 
para o céu. E, se não me levarem, eu não vou reclamar com Deus. Isso eu 
acho que não tem cabimento fazer, mesmo porque, se você reclamar, não vai 
adiantar nada. Eu procuro desvincular essas duas coisas. E o calvinismo 
parece que faz isso, ou pelo menos uma vertente, uma ala do calvinismo faz 
isso. [...] “Você faz a sua parte, e eu faço a minha”.  87 

 

V.11 Sobre a parte que lhe coube construir 

Perto do fim da entrevista, quando lhe perguntei sobre seus projetos futuros, Gilberto 

me convidou a acompanhá-lo até outro lugar, fora do consultório. Saímos de sua sala e 

seguimos para outro andar, no mesmo prédio, onde ele me apresentou cuidadosamente sua 

pequena escola, onde coordena, desenvolve, patrocina e também ministra vários cursos.88 Na 

hora, fiquei surpresa e encantada com aquele simpático espaço, para o qual eu deveria me 

sentir desde então convidada. Apesar da surpresa, nada me parece mais coerente e apropriado 

do que alguém que ama o conhecimento, como ele, venha a constituir sua própria escola: 

gesto certeiro em meio a esse processo “heterodoxo” e “labiríntico” de individuação. 

                                                           

87 A maneira como Gilberto percebe o calvinismo, justamente pela ênfase colocada na responsabilidade do ser 
humano pelas escolhas, ações e construções que faz ao longo da vida, independentemente da fé em Deus, talvez 
possa aproximá-lo do existencialismo (incluso o cristão) referido por Sartre na conferência “O Existencialismo é 
um Humanismo” (1970, p. 2). 
88 Na época, mais frequentes eram os de tradução. 
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CAPÍTULO  VI 

À guisa de conclusão 

Nós vivemos em uma época em que o 
capitalismo está quebrando, em que um 

apocalíptico ponto zero está se aproximando. 
Precisamos ressuscitar e reviver nossa 

imaginação política e pelo menos começar a 
imaginar o que as alternativas podem parecer. 

Slavoj Zizeck 

VI.1 Um contexto da psicologia brasileira e o mundo contemporâneo 

Lecionando há seis anos no ensino superior privado e tendo frequentado cursos de 

pós-graduação em universidades públicas nesta última década, venho percebendo a 

progressiva perda de autonomia dessas instituições, que buscam adequar-se a metas 

preconizadas por instâncias superiores reguladoras segundo critérios de avaliação muitas 

vezes questionáveis. No cotidiano universitário, tenho visto estudantes ansiosos e 

preocupados em mostrar resultados, mais do que em estudar e aprender com as experiências. 

Desde o segundo semestre da graduação, já se mostram tensos, porque precisam publicar 

artigos, pontuar o currículo Lattes e buscar “diferenciais” para se inserir no mercado de 

trabalho. A corrida é tão atroz, que reduz a importância de maturar o conhecimento, 

aprofundar a pesquisa e produzir de modo mais autoral. 

Ora, se desde o ensino fundamental acontece de os alunos aprenderem que “fazer 

trabalho” equivale a “copiar”, “colar” e juntar informações da internet, nada mais coerente 

que, ao ingressar nas universidades, plágios e repetições sejam cada vez mais frequentes, 

revelando uma crise relacionada às noções de propriedade intelectual. Essa realidade se deve 

tanto ao fato de que plágios e cópias passam despercebidos pelos professores (em geral, 

sobrecarregados e mal remunerados) quanto ao de que a banalização da formação 

universitária expressa uma crise maior. Infelizmente, assim como outros nichos, o mundo 

acadêmico também se vem rendendo à voracidade produtivista da lógica capitalista, o que se 

acentuou no início do século XXI. 
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Sem condições de dar prioridade à qualidade da formação, centros universitários têm 

concorrido para que se confundam formação e títulos.89 Departamentos se veem ameaçados 

de extinção por não alcançar “metas de produtividade” – exemplo cabal da subversão da 

própria ideia de universidade, que deveria contemplar a diversidade. Assim, o trabalho de 

pensar – que, essencialmente, exige tempo, aprofundamento, rigor e liberdade – vem 

sucumbindo às leis de mercado, que pressionam por resultados rápidos, estatísticas de 

impacto e, ainda, pela legitimação “científica” de produtos destinados ao mercado, cujo lucro 

condicionará o investimento em determinados setores, em detrimento de outros. Além disso, 

multiplicam-se as tarefas burocráticas exigidas de professores e alunos, roubando-lhes tempo 

que deveriam dedicar ao estudo, à pesquisa, às atividades de extensão e ao engajamento 

político – no sentido amplo e humanista da expressão. 

Mas a desarticulação política da classe trabalhadora não se restringe ao mundo 

acadêmico. Segundo Chauí (2011), ela está relacionada a uma mudança na divisão do trabalho 

e da produção, que assumiu proporções planetárias com a globalização: se, no modelo fordista 

do início do capitalismo, qualidade e durabilidade eram metas asseguradas pelas empresas, 

que se ocupavam de todo o processo produtivo – da obtenção de matéria-prima até a 

distribuição do produto final –, hoje, observa-se a predominância da fragmentação da 

produção e da distribuição de mercadorias em escala planetária: cada peça de um mesmo 

objeto, por simples que seja, vem de um país diferente. A produção se globalizou, e 

despencou a qualidade dos produtos. Nesse processo, fragmentou-se a classe trabalhadora. 

Suas referências de luta, antes centralizadas nos sindicatos, vêm se perdendo: os trabalhadores 

encontram-se isolados e politicamente enfraquecidos. Historicamente concebidas como 

mecanismos de luta e mobilização políticas, as greves tendem hoje a ser tratadas como 

rebeldias descabidas e descumprimento de contratos, sendo respondidas com demissões e 

processos administrativos. Isso quando os trabalhadores não são prestadores de serviço 

terceirizados, que, a despeito de serem igualmente exigidos, não dispõem dos mesmos 

direitos. Nos movimentos populares (estudantis, por terra, moradia etc.), ocorre algo 

semelhante: quando se organizam para mobilizar a atenção da sociedade e do governo, ao 

reivindicar o que preconiza a Constituição brasileira, tendem a ser criminalizados pela grande 

                                                           

89 Como professora, dou nota zero àqueles que plagiam trabalhos e fico perplexa quando isso é entendido como 
perseguição pessoal ou injustiça. Muitas, vezes, casos assim levam à demissão de docentes, o que evidencia uma 
formação comprometida antes com a lógica empresarial que com valores éticos, posto que a meta é “aumentar a 
carteira de clientes”. 
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mídia e pelos políticos: suas manifestações de protesto – por vezes agressivas – tendem a ser 

depreciadas e respondidas com violência e processos judiciais. 

Por todos os lados, temos observado a impregnação de uma lógica que transforma tudo 

– pessoas, lugares, bens materiais, naturais e culturais – em consumidores ou em mercadorias: 

rapidamente obsoletas e descartáveis. Redutos supostamente protegidos por uma ética do 

respeito e da colaboração, onde se esperaria a prevalência de uma moral social racional e 

civilizada, as instituições de ensino, de cuidado com a saúde, o mundo do trabalho, da justiça, 

da segurança pública, os espaços de lazer, o corpo, o meio ambiente e as relações afetivas, 

entre outras, vêm sendo atravessadas por uma racionalidade instrumental que é antes uma 

irracionalidade gritante. As contradições entre os valores e as práticas são cabais. Por 

exemplo, busca-se ter um corpo magro, mas a maioria dos alimentos a que se tem acesso 

engorda, além de o cotidiano ser sedentário; busca-se o êxito profissional, mas ele está 

atrelado a um processo que beira a escravização; busca-se ter saúde, mas a pressa e a frieza 

das relações sociais nas grandes cidades concorrem para a insalubridade; busca-se ter prazer, 

mas o tédio se impõe como fruto de uma oferta de gozo sem limites; busca-se confiar nas 

instituições, mas nelas reina o descompromisso, que não poucas vezes contradiz sua missão; 

busca-se uma experiência transcendental na religião, mas muitas vezes ela produz alienação; 

buscam-se relações profundas e duradouras, mas a fugacidade do afeto e o sentimento de 

solidão são queixas frequentes; e assim por diante... 

 

VI.2 Era uma vez a psicologia... 

Para pensar sobre (os modos de enfrentar) a impregnação da lógica consumista em 

termos de seus impactos sobre as subjetividades, façamos um breve recuo no tempo, a fim de 

recuperar algo do campo tensionado de lutas e posturas no interior da própria psicologia. 

Era uma vez a psicologia brasileira, que, desde que se legitimou como ciência e 

profissão, em 1962, foi marcada pela influência de modelos de pesquisa e atuação oriundos 

dos EUA e de países europeus. Segundo Lane (2006, p. 79), já se falava na influência do meio 

social sobre o sujeito, mas não se aventava a possibilidade de que os sujeitos também fossem 

capazes de empreender ações transformadoras sobre o meio social. A maioria das práticas 

clínicas orientava-se por teorias que esvaziavam a dimensão ativa e o potencial de 

transformação dos sujeitos: justificavam situações de desigualdade (política) como derivadas 
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de diferenças culturais e individuais, concorrendo ideologicamente para silenciar vozes 

destoantes da ordem elitista vigente, por meio de explicações e práticas pretensamente 

científicas, mas impregnadas de preconceito. 

Na década de 1980, grupos de psicólogos sociais (brasileiros e de países vizinhos) 

começam a se fortalecer, sobretudo após se reunir em congressos interamericanos de 

psicologia.90 Perceberam a necessidade de sustentar um pensamento crítico à importação de 

modelos vindos de fora de modo a desenvolver um campo de pesquisas próprio, enraizado em 

problemas e demandas sociais locais. Essa psicologia que se foi desenvolvendo em países 

latino-americanos começa a rever seu papel na sociedade trazendo a dimensão ético-política 

para a pauta das discussões e intervenções nas últimas décadas do século XX. O escopo de 

ação, portanto, passa a englobar não só os problemas ditos individuais, mas também os 

desafios comunitários específicos de cada grupo e a participação em políticas públicas, com 

vistas a reduzir (os impactos de) violências e combater desigualdades. Apesar de não ter 

respostas prontas para as situações, essa psicologia – de olhar crítico, atuação interdisciplinar, 

multiprofissional, engajamento político e comunitário – tem disposição para pensar e fazer 

junto , e, mesmo ciente da urgência de determinadas causas, está atenta ao perigo de precipitar 

o tempo necessário à ativação dos recursos subjetivos e comunitários implicados nos 

processos genuínos de transformação. 

Mas infelizmente, apesar de ter se fortalecido na década de 1980 e 1990, essa 

psicologia ainda enfrenta uma crise: 

As oportunidades de ação para o psicólogo social brasileiro restringem-se 
geralmente a três campos específicos: a universidade, onde cientistas de 
renome na área trabalham em relativo isolamento, buscando no exterior eco 
para suas preocupações acadêmicas; a indústria, onde o psicólogo dedica-se 
à seleção de pessoal e ao ajustamento dos empregados às condições que lhes 
são oferecidas ou, por último, o mercado de manipulação de opinião pública, 
onde seus conhecimentos e técnicas ficam a serviço dos interesses 
econômicos e políticos dominantes. [...] Os próprios profissionais de 
psicologia, especialistas em outras áreas, ignoram o papel possível do 
psicólogo social, definindo-o como um acadêmico interessado em pesquisas 
sociais. Não obstante, dadas as condições em que vive a maioria da 
população brasileira, sem oportunidade de acesso ao atendimento 
psicológico oferecido à pequena elite, cabe justamente ao psicólogo social a 
implantação de uma assistência psicológica em larga escala, através da 

                                                           

90 Os Congressos de Psicologia Interamericana foram realizados na República Dominicana, em 1953; em Porto 
Rico, em 1956; no México, em 1957; no Brasil, em 1959; em Miami, em 1964; no Peru, em 1966. Em 1979, 
surge a Abrapso (Associação Brasileira de Psicologia Social) (Lane, 2006; Angelini, 2012). 



 178 

aplicação de seus conhecimentos junto a grupos e organizações populares 
(Lane, 2006, p. 81). 

Ainda hoje, importam-se modelos explicativos de contextos sociais estrangeiros, uma 

vez que a formação em psicologia carece de uma visão mais ampla e aprofundada da 

realidade sociocultural brasileira. Por essa razão, a autora defende o contato de psicólogos 

com outros cientistas sociais, tradicionalmente comprometidos com o estudo dessa realidade. 

Observam-se ainda quão comuns são as práticas psicológicas para as quais a problematização 

do meio social é questão secundária, quando chega a ser uma questão. Nessa perspectiva, 

injustiças e desigualdades fazem parte de uma realidade tomada como natural (Patto, 2000). 

Acima de tudo, o que concerne a essas psicologias é a adaptação dos sujeitos a suas tarefas e 

ao meio social de modo a aumentar seu rendimento no trabalho e cultivar uma imagem de 

sucesso, de si e da empresa para a qual trabalham. Assim, inúmeros psicólogos concorrem 

para a perpetuação da mesma lógica competitiva, individualista e excludente que tanto mal-

estar e adoecimento tem produzido no mundo contemporâneo. 

Mas não podemos nos esquecer de que o final da década de 1980 no Brasil foi 

marcado por movimentos sociais de luta pela redemocratização do país e pela melhoria das 

condições da saúde da população. Em 1985, paralelamente à instauração das eleições diretas 

que deram fim a décadas de ditadura militar, o movimento sanitarista brasileiro – por 

profissionais da saúde, usuários, políticos e lideranças populares – cresceu e ganhou 

representatividade, lutando pela reestruturação do sistema de saúde vigente.91 Em 1988, com a 

promulgação da nova Constituição brasileira, surgiu também o Sistema Único de Saúde 

(SUS), cujos princípios apontavam para democratização das ações e dos serviços de saúde. Se 

antes esses eram restritos e centralizados, com o SUS, passaram a ser universais e 

descentralizados, contemplando ações de promoção, proteção e assistência à saúde, que 

ensejaram, por exemplo, redução dos índices de mortalidade infantil (principal indicador 

mundial de desenvolvimento social). A saúde passou a ser considerada direito de todos e 

dever de estado, e o SUS foi criado como forma de fazer valer ou implementar esse direito, 

regulamentado em 1990. Também vale destacar que, no fim dos anos 1970, surgiu o 

movimento pela Reforma Psiquiátrica, que lutou pelos direitos dos pacientes psiquiátricos e 

fazia uma severa a crítica ao modelo hospitalocêntrico que predominava e contra o qual se 

                                                           

91 O marco desse movimento foi a VIII Conferência Nacional de Saúde, que teve lugar em Brasília, em 1986, e 
cujas propostas foram defendidas na Assembleia Nacional Constituinte, criada em 1987. 
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propunha a implantação de uma rede de serviços extra-hospitalares, com equipes 

multiprofissionais e atenção integrada aliada à promoção de cidadania.92 

Mas, em meio às conquistas, houve também retrocessos: o campo é tensionado. Por 

exemplo, ainda se veem nos serviços de saúde psicólogos aplicando protocolos definidos de 

intervenção, que variam de acordo com a moda e incorporam termos importados que 

prometem soluções de curto prazo. Ainda que resultem em aparentes benefícios individuais, 

favorecem, sobretudo, os interesses daqueles que já estão no poder.  

No entanto, uma vez perfurada a película ideológica que aliena nossa percepção, 

passamos a perceber as injustiças e contradições que permeiam as práticas profissionais. Se, 

ainda assim, seguimos nos furtando a um posicionamento ético-político, como se isso não nos 

dissesse respeito, tornamo-nos coniventes com as injustiças. Esta tese pretende também alertar 

psicólogos e futuros psicólogos para os perigos dessa cumplicidade que, nutrida pela 

necessidade de sobrevivência num mercado profissional competitivo, tende a amortecer a 

reflexão e a crítica, fazendo desacreditar que possa haver uma psicologia diferente. 

Nesse sentido, cabe salientar a importância do papel do Sistema Conselhos de 

Psicologia, que há 50 anos vem norteando as ações quanto ao exercício, à formação e à ética 

profissional. Por meio de processos democráticos, estabelece diretrizes que orientam, 

disciplinam e fiscalizam o exercício da profissão. Na última década, o Conselho Federal de 

Psicologia promoveu e apoiou debates públicos de suma importância; conselheiros de sedes 

regionais também se posicionaram publicamente frente a questões polêmicas de modo sensato 

e eticamente orientado. Eram assuntos que costumavam estar envoltos em preconceito e 

segregação, como a legalização do aborto, a união civil entre pessoas do mesmo sexo, a 

internação compulsória de usuários de craque etc.  

Nessa perspectiva crítica e socialmente engajada, ao invés de serem reduzidos ao 

âmbito individual e/ou familiar, problemas ligados ao sofrimento e à violência nos mais 

diversos cenários sociais (escola, trabalho, família, cidade etc.) são pensados como desafios 

                                                           

92 Alguns outros dados a destacar: o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que reuniu na 
década de 1980 profissionais do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais; a I Conferência Nacional de Saúde 
Mental (I CNSM), em 1987, que preconizava a prioridade dos investimentos em serviços extra-hospitalares e 
multiprofissionais como oposição à tendência hospitalocêntrica; no mesmo ano, o II Congresso Nacional do 
MTSM, na cidade paulista de Bauru, em que se concretizou o Movimento de Luta Antimanicomial; e, em 1989, 
a proposição do deputado Paulo Delgado (PT-MG) de um Projeto de Lei (n. 10.216) que regulamentava os 
direitos da pessoa com transtornos mentais, bem como a extinção progressiva dos manicômios no país, que só 
veio a ser aprovada no Congresso Nacional em 2001 (Mesquita; Novellino, Cavalcanti, 2010). 
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subjetivos e comunitários que emergem na lida com as diferenças individuais e grupais. Trata-

se, portanto, de um campo que é também político. Não me refiro aqui à política partidária, 

mas ao exercício de reconhecimento das diferentes necessidades e possibilidades de cada um 

e de se criarem direitos, deveres e diretrizes de ação em perspectiva democrática e 

temporalmente aberta à revisão. Contudo, no ensejo da permissividade e das confusões de 

nossos tempos, o uso do termo “política” vem servindo para mascarar práticas de abuso de 

poder: a política partidária, por exemplo, tornou-se um verdadeiro filão de disputas entre 

parlamentares, investidores e lobistas, que negociam interesses privados valendo-se de 

brechas e orçamentos das políticas públicas. Muitas vezes respaldados por governos, reiteram 

o abismo social e a dominação implementando “programas de governo” técnica e eticamente 

questionáveis,93 em lugar de políticas públicas democraticamente discutidas e reguladas pelos 

diferentes setores da sociedade.  

Estamos vivendo uma crise ética que confunde o que é da esfera privada com o que é 

da esfera pública: lugares, direitos e instituições públicas vêm sendo dominados por interesses 

privados e, ao mesmo tempo, a esfera privada tem sido afetada de novas maneiras por 

acontecimentos publicamente veiculados.  

Inúmeras contradições se tornam evidentes: por exemplo, a ideia de que a crise 

econômica requer corte de gastos nos serviços de direito dos cidadãos como os de saúde, 

educação, moradia e cultura, entre outros. Nesse panorama desolador, os meios de 

comunicação de massa se encarregam de veicular imagens/discursos que fazem crer que tudo 

vai bem, quando, na verdade, não vai: especializam-se em distorcer e maquiar a realidade. 

Logo, não é de estranhar que, apesar do muito que já se caminhou e das conquistas 

brasileiras alcançadas pelo Sistema Conselhos, ainda haja muitos serviços de atendimento e 

formação em psicologia que não assumem um distanciamento crítico e se conformam à 

ideologia dominante. Assim, falo do lugar de uma minoria: se, no final do século XX, a 

proposição de uma psicologia crítica, enraizada no território, política e eticamente 

                                                           

93 Em setembro de 2012, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo lançou um edital de credenciamento de 
instituições de saúde para tratamento de autismo e psicoses infantis que determinava que o atendimento fosse 
realizado exclusivamente pela abordagem cognitivo-comportamental (voltada à adaptação do sujeito ao meio) 
(Brasileiros [...], 2012). O mesmo governo sancionou, no início de 2013, medidas drásticas no atendimento dos 
usuários de álcool e outras drogas, desmantelando serviços de referência com abordagens terapêuticas como 
consultório de rua, grupos terapêuticos, estratégias de reinserção social etc., bem avaliadas, para determinar a 
obrigatoriedade da internação compulsória aos usuários de craque. Apesar da discordância da equipe técnica e da 
maioria dos profissionais de referência na área, a medida foi imposta a força, beneficiando empresários do setor 
de internação (Galhardo, 2013). 
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comprometida já parecia um “remar contra a corrente”, hoje a situação está ainda mais 

complicada, tanto em termos da realidade brasileira como da global. 

Em meio às rápidas e profusas informações que circulam na internet – e 

dialeticamente facilitadas por ela –, impõe-se a tarefa de compreender o teor das mudanças 

que estão em curso, até porque, em sua fase atual, o capitalismo complexificou suas formas de 

manipular o desejo, o inconsciente e as informações/imagens, que são facilmente confundidas 

com a “realidade”.  

Assim, o impacto das incríveis possibilidades advindas com a internet e outros 

recursos da revolução tecnológica – como os intercâmbios culturais, a construção coletiva de 

conhecimento e sua disponibilidade no mundo virtual; a mobilidade e o armazenamento de 

informações por chip; a fibra ótica; o celulares e os GPS; as manipulações genéticas; o uso de 

células tronco etc. – são pautas para uma psicologia contemporânea tanto quanto o mal-estar 

dos sujeitos. 

 

VI.3 Notas sobre o mundo virtual 

Para Chauí (2012), na medida em que o mundo virtual se instaurou como realidade 

paralela, aquilo que é construído torna-se capaz de, ao mesmo tempo, inventar e ocultar, 

dilatando informações num espaço e tempo contínuos em que deixam de existir passado e 

futuro, aqui e lá. Uma mesma imagem/informação pode estar presente em diferentes pontos 

do planeta, bastando uma atualização para ser apresentada como evidência. Isso já vem 

acarretando mudanças ao mundo do trabalho e da educação, nos quais a presença física vem 

sendo progressivamente substituída pela participação dos sujeitos numa rede. 

Segundo a filósofa, o mundo virtual é desprovido de espessura espacial e temporal. 

Apoiada na Fenomenologia da percepção, de Merleau-Ponty (1994), ela aponta o surgimento 

de um presente interminável no qual nada passa e nada fica, e a percepção torna-se fugaz, 

plana, sem profundidade, sem distanciamento e sem índices de espaço e tempo – fenômenos 

que ela chama de “acronia” e “atopia”, respectivamente. Para Chauí (2012), não se deve 

confundir a virtualidade abordada tradicionalmente pela filosofia (como campo de 

possibilidades latentes) com o conceito de virtual no mundo contemporâneo, ainda que este 

aspecto também dele faça parte. Ela afirma que o virtual já é uma realidade cuja oposição não 
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é o real, mas o atual. As atualizações dispensam coordenadas espaciais e temporais, porque 

dependem exclusivamente de sistemas de informação veiculado por seres humanos. Nesses 

sistemas, respostas antecipam (e minam) perguntas; não há imprevistos nem milagres, pois 

mesmo aquilo que parece “inesperado” faz parte de um campo de possibilidades pré- 

-programado, no qual conteúdos condicionam desejos, visões de mundo e práticas de 

consumo, e o controle de informações da vida privada é bem maior do que podemos perceber.  

Nesse campo do mundo virtual, há debates instigantes sobre as possibilidades de 

experiências democráticas, sobre os poderes criadores da “cybercultura” e também sobre 

novas formas de totalitarismo, a que aludem ficções como a trilogia Matrix e os livros 1984 e 

Admirável mundo novo. Não cabe aqui entrar nesse mérito, mas apenas sublinhar que, na 

medida em que a tecnologia e o virtual concorrem para a criação de mundos simultâneos e 

para a desmontagem do corpo como campo necessariamente habitado por afetos, 

sensibilidades e símbolos, as condições históricas que ensejaram tais descobertas também 

produzem pessoas bastante diferentes do que temos sido até aqui. 

Em face dessas questões próprias ao mundo contemporâneo, posiciono-me junto 

àqueles que acham necessário apurar o olhar e o senso crítico, pois a luta para que a 

civilização e as possibilidades criativas do ser humano triunfem sobre a banalização do mal 

requer o desmantelamento de inúmeras confusões e a reposição de princípios éticos de 

convivência social, sem o que, testemunharemos cada vez mais violências sendo disseminadas 

como coisas naturais e sem importância. 

 

VI.4 Olhares clínicos para o contemporâneo: temas e discussões 

E talvez você me pergunte como continuar ou por 
que continuar, mesmo quebrada. E eu vou poder 

lhe dizer, Catarina, pelo menos uma verdade: 
“Por causa do sabonete”. 

Eliane Brum 

Apesar de haver apenas nove entrevistados, muitos interlocutores fizeram parte desta 

tese, mesmo que não tenham sido aventados a princípio. A jornalista em epígrafe – Eliane 

Brum, citada também em outros capítulos – foi uma descoberta do percurso, quando eu 

entrava na rede por um e outro motivo. Ainda que seus textos sejam escritos para um blog 
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jornalístico – portanto, fora do mundo acadêmico –, têm uma pauta pertinente e um 

tratamento profundo de alguns temas que se revelaram centrais para esta pesquisa. Às vezes, 

parecia que ela e eu caminhávamos lado a lado nas inquietações e nos posicionamentos, mas 

certamente ela adiante: tanto por ser mais vivida como pela capacidade de verter em texto – 

semanalmente e com notável fluência e estilo – os impactos subjetivos de acontecimentos 

sociais vertiginosos publicamente veiculados. 

Curiosamente, quando decidi abraçar a sugestão da banca de qualificação – de 

encerrar o trabalho com uma “carta aberta” –, Eliane Brum fê-lo antes. E ainda disse muito do 

que eu gostaria de dizer. Sua carta foi escrita para a afilhada, Catarina. A minha seria 

endereçada aos futuros psicólogos. Mas de algum modo, somos todos Catarina. E, se não 

somos, já fomos... 

Certo dia, quando era bebê e brincava maravilhada com um jato d’água, Catarina viu 

uma menina com a perna engessada. Aterrorizada, passou o resto da tarde numa denúncia 

perplexa, gritando que a menina estava quebrada. Eliane Brum conta das tentativas para 

consolá-la: disse que aquilo era passageiro, que a menina voltaria a andar, que se podia 

desenhar no gesso etc. Mas sabia que, no fundo, Catarina intuía que as pessoas se quebram e 

que ela também podia se quebrar. Talvez intuísse também que temos outros membros, 

invisíveis, e que esses também podem se quebrar e doer mais ainda, sobretudo quando 

quebrados por outros. Ao cogitar essas intuições no olhar da afilhada, a madrinha confessa 

que se sentiu envergonhada por ter mentido. Seu texto vai se modificando, e o que era uma 

narrativa longínqua no espaço e no tempo vira uma carta para Catarina, em que Eliane declara 

sua “fragilidade abissal”. Ela agora pode falar disso: habita um tempo futuro, em que Catarina 

parece estar amadurecida e pronta para ouvir da boca da dinda algumas verdades duras que 

lhe foram ocultadas. A despeito de a madrinha se culpar por não lhe ter dito a verdade, isso 

impediu que a dureza objetiva da realidade recaísse com muita força e precocemente sobre 

Catarina, machucando-a para sempre. 

A beleza do texto de Eliane é justamente o modo como essas verdades sobre a 

fragilidade, a precariedade e a porção destrutiva da condição humana, agravadas por 

condições atuais, se convertem em lições. Lições transmitidas por alguém que se põe em 

questão e que se autoriza a transmitir – porque conquistou com seus pares e ancestrais – uma 

sábia humildade perante a existência, sem contudo abandonar o engajamento por um melhor 

viver-no-mundo-com-os-outros. 
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Como Eliane, tive vontade de encerrar esta tese com uma carta que, por meio de 

metáforas certeiras, coligisse, de modo poético e profundo, algumas das lições que aprendi 

com meus interlocutores. Gostaria de encontrar a boa modulação, de modo que o teor 

preocupante das constatações não confundisse precariedade com impotência, e não minasse o 

pensamento e o gesto criativos, os quais dependem – ao menos por um tempo, como nos 

ensina Winnicott (1983) – da sustentação esperançosa no devir em companhia do outro. 

Mas, se a sustentação da ilusão é condição precoce que apoia o desejo, a confiança em 

si e no futuro, assim como a brincadeira, a imaginação e o gesto criativo (Safra, 2004), 

também é necessário, em alguma medida, desmontá-la, para que se possa habitar o mundo 

compartilhado. Nesse processo, é de suma importância a presença discreta e confiante de 

alguém que sustente “suficientemente bem” sua presença em companhia do outro: sem 

invadir nem se ausentar, oferecendo uma disponibilidade genuína para estar junto, dentro do 

possível, nas primeiras experiências de solidão, desilusão e desamparo. 

Em Elementos para uma clínica contemporânea, Figueiredo (2008) fala sobre a 

emergência, na clínica atual, dos chamados “pacientes difíceis”, que requerem do analista 

uma “contratransferência primordial”, pela qual se podem amortecer e mesmo invalidar 

capacidades afetivas ou cognitivas do analista, efeito de dissociações do paciente. Ou seja, o 

analista deve ser capaz de experimentar também um estado de dissociação no qual abre canais 

simultâneos e paralelos de comunicação verbal e não verbal, operando com uma espécie de 

“reserva de alma” que, diferentemente da contratransferência tradicional, supõe um profundo 

estado de disponibilidade que envolve “manter-se vivo, acordado e bem” (Winnicott, 1962): 

Nessa reserva de alma residem nossas teorias, nossos desejos, nossa 
capacidade de pensar, falar, simbolizar e sonhar. Mas aí reside, 
fundamentalmente, nossa capacidade de ser afetado e interpelado pelo 
sofrimento (Figueiredo, 2008, p. 158). 

Mesmo sem serem analista e paciente difícil, Eliane e Catarina são afetadas por um 

mesmo terror, frente ao qual a resposta da madrinha busca assegurar a necessária (ilusão de) 

segurança à afilhada, para que a pequena não se desmanche já nas primeiras experiências de 

horror, que inevitavelmente perpassarão sua existência. E, mesmo duvidando do que diz à 

menina, Eliane fala com delicadeza e reserva de alma. Mais tarde, encontra não em si, mas 

numa cena rememorada, um exemplo digno de transmissão à Catarina: achou num fragmento 

de cena urbana, um jeito mais verdadeiro de consolá-la. Sua narrativa ilumina a dignidade 

obscurecida no gesto de um homem cuja miséria econômica poderia tê-lo encerrado numa 
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condição desumana, mas não foi o que aconteceu, contrariando a visão habitual, que tende a 

confundir o pobre com a pobreza. 

Estavam as duas na fila do mercado, quando um homem sujo, fedido e maltrapilho 

pediu-lhes para passar à sua frente, pois tinha apenas um volume. Deixaram-no passar, ainda 

que temerosas de que sua aparência o levasse a ser expulso do lugar. Mas ninguém o impediu 

de chegar ao caixa e colocar seu único volume sobre a esteira. O que era esse volume? Um 

sabonete. Provavelmente, o que surpreendeu Eliane foi o fato de que o produto escolhido, 

diferentemente de uma comida, uma bebida ou uma roupa, era um objeto que visava suprir 

uma necessidade cultural, e não instintiva. Excelente lembrete de que o ser humano não é 

(qualquer) bicho e de que podemos nos manter humanos mesmo em situações adversas: um 

lampejo de esperança num mundo atroz, desigual e eticamente fraturado. 

Se, como Eliane, eu escrevesse uma carta a (futuros) psicólogos, teria de enfrentar o 

mesmo desafio: tentar transmitir alguma esperança, mesmo quando a mirada do entorno 

concorre para o desespero. Buscaria sensibilizá-los para se engajarem numa psicologia crítica 

e atuante, que lutasse pela igualdade sempre que a diferença fosse alvo de discriminação; e, de 

outra parte, que reconhecesse a diferença sempre que a igualdade a descaracterizasse 

afrontando a justiça; diria que precisamos resistir, com autonomia e alguma organização 

coletiva, às pressões do mercado cuja lógica tem desumanizado e reduzido a mercadoria 

tantas instituições, relações e pessoas. Mas saberia de antemão que isso é quase tão insólito 

quanto aquelas misteriosas plantas que teimosamente brotam nas brechas dos muros de 

concreto. 

Se eu escrevesse uma carta aos psicólogos, gostaria de despertar-lhes alguma 

indignação e engajamento político. Mas não de forma reativa ou impulsiva: afinal, cautela, 

estudo, interlocução e sensibilidade são requisitos fundamentais para ações políticas fecundas 

no vasto campo das práticas clínicas. Quando falo em “ação”, inspiro-me em Hannah Arendt 

(2000), para quem, além de ter potência criativa e transformadora, a ação política também tem 

efeitos imprevisíveis e irreversíveis, para os quais há dois atenuantes – o perdão e a promessa 

– que passam pela psicologia e poderiam servir como remédios (vacinas?) capazes de 

minimizar ou mesmo evitar seus eventuais danos. Cabe notar que a maneira como Arendt os 

descreve faz pensar que eles poderiam nortear uma “clínica do desenraizamento”. Sua posição 

não parece ingênua: ao contrário, essas possibilidades próprias do humano se apresentam em 

meio ao reconhecimento da incerteza e da precariedade existencial.  
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Os dois remédios formam um par: o perdão diz respeito ao passado e serve 
para desfazer o que foi feito, enquanto o compromisso através de promessas 
serve para estabelecer ilhas de segurança no oceano de incerteza futura, sem 
as quais nem mesmo a continuidade, sem falar de todo tipo de durabilidade, 
jamais seria possível nas relações entre os homens. Sem ser perdoados, 
liberados das consequências do que fizemos, nossa capacidade de agir 
estaria, por assim dizer, confinada a um único ato do qual jamais nos 
recuperaríamos; permaneceríamos as vítimas de suas consequências para 
sempre, semelhantes ao aprendiz de feiticeiro que não dispunha da fórmula 
mágica para quebrar o encanto. Sem estar obrigados ao cumprimento de 
promessas, nunca seríamos capazes de atingir aquele grau de identidade e de 
continuidade que, juntas, produzem a “pessoa” acerca de quem uma estória 
pode ser contada; cada um de nós estaria condenado a vagar desamparado e 
sem direção na escuridão de seu próprio coração solitário, enredado em suas 
contradições e equívocos e em seus humores sempre em mudança. [...] Nesse 
sentido, perdoar e prometer equivalem a mecanismos de controle embutidos 
na própria faculdade de iniciar processos novos e sem fim. [...] Sem a ação, 
sem a capacidade de iniciar algo novo e assim articular o novo começo que 
entra no mundo com o nascimento de cada ser humano, a vida do homem, 
despendida entre o nascimento e a morte, estaria de fato irremediavelmente 
condenada. A própria duração da vida, seguindo em direção à morte, 
conduziria inevitavelmente toda coisa humana à ruína e à destruição. A ação, 
com todas as suas incertezas, é como um lembrete sempre presente de que os 
homens, embora tenham de morrer, não nasceram para morrer, mas para 
iniciar algo novo (Arendt, 2000, p. 36, grifo nosso). 

Acabei não escrevendo essa carta. Ao invés disso, propus uma síntese de temas por 

meio dos quais os entrevistados abordam problemas do mundo contemporâneo que chegam a 

sua clínica. 

Mas, antes de passarmos propriamente a discussão, há que fazer alguns 

esclarecimentos. Primeiramente, é preciso reconhecer que esta pesquisa se limitou a 

entrevistar apenas nove profissionais, abrangendo uma pequena variação de linhas teóricas 

norteadoras do fazer clínico. Também a maioria deles falou a partir de suas experiências 

vividas em ambiente de consultório e/ou clínica privada. Assim, seria interessante que futuras 

pesquisas pudessem também contemplar outras abordagens teórico-clínicas, assim como 

outros settings – unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial, “consultórios de 

rua” e os mais variados territórios onde trabalham acompanhantes terapêuticos. 

Como parte do método, buscamos estabelecer uma certa interlocução com os 

entrevistados: todos receberam a primeira versão do texto, e, exceto Pierre Benghozi (a quem 

só foi possível enviar uma versão em francês um mês antes do prazo para depósito da tese), os 

demais puderam ler e tecer considerações, fazendo sugestões de acréscimo, supressão e/ou 

alteração textual, as quais contribuíram para a produção da versão final, apresentada nos 
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Capítulos I a V. Assim, eles não só concordaram em ser identificados no texto,94 como são, de 

algum modo, seus coautores.  

Cumpre notar ainda que parte do projeto inicial não foi realizada: influenciada pela 

beleza e pelo teor reflexivo do filme Janela da alma (2001), quis produzir também um 

documentário em que trechos selecionados das entrevistas e imagens e fatos do mundo 

contemporâneo se compusessem para produzir um material para reflexão e de fácil circulação 

nos meios da psicologia. Infelizmente, esse projeto se revelou maior do que as condições de 

que eu dispunha, sobretudo considerando minha inexperiência em audiovisual, e o fato de que 

nem todos os entrevistados autorizaram que se filmasse a entrevista. Seja como for, está 

lançada a ideia: agora, partilhada, talvez ela possa vir a se concretizar de algum modo. 

 

VI.4.1 Discussões relevantes para uma clínica contemporânea 

Sofrimentos sempre existiram na história da humanidade, independentemente da 

época. Contudo, algumas especificidades na maneira como eles têm se apresentado hoje 

merecem atenção, até porque produzem novas formas de subjetivação e de adoecimento. 

Chama atenção, por exemplo, o fato de o sofrimento já não ser mais vivido como um 

problema, ou seja, como fonte de ensinamento, de desvelamento de sentidos que pedem 

interpretação, decifração e, portanto, que convocam a participação do sujeito em seu 

enfrentamento, tal como nos clássicos casos descritos pela psicanálise nos séculos XIX e XX. 

Todos os clínicos entrevistados apontam que o sofrimento vem perdendo sua dignidade; vem 

sendo decodificado e tratado como um transtorno a ser debelado e, nessa medida, concorre 

para a cristalização do sujeito numa posição passiva, vitimizada e limitada em termos de 

simbolização. Para agravar a situação, é comum que o sujeito acredite que deveria ser/estar 

feliz e produtivo, tal como lhe parece o resto do mundo,95 e que, por incapacidade própria, 

fracassou nesse intento. 

Muitas das patologias ditas emergentes – anorexias, bulimias, compulsões e adicções – 

de algum modo denunciam a propagação da ideia de que a felicidade está associada ao uso de 

substâncias, à manipulação da autoimagem e à posse de determinados objetos, uma vez que 

uma das marcas de nossos tempos é o imperativo do gozo: a mensagem disseminada é a de 

que “bom é quebrar todo e qualquer limite”, ainda que assim se desconsiderem a saúde, o 

bom senso e os recuos pulsionais necessários à vida civilizada. 
                                                           

94 Os “Temos de consentimento esclarecido” constam digitalizados e devidamente assinados na mídia anexa. 
95 Nesse sentido, a “sociedade do espetáculo”, descrita por Guy Debord, muito contribui para essa ilusão. 
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Nessa busca desenfreada por bem-estar e “sucesso”, são cada vez mais procuradas as 

modalidades terapêuticas de combate ao sofrimento via “terapias breves” de (re)adaptação 

cognitiva e comportamental, bem como a procura por psicotrópicos, como atestam os 

altíssimos índices de consumo de medicamentos já apresentados. Também crescem as buscas 

religiosas, como se a solução pudesse vir pronta de fora, emprestando sentidos ao mal-estar e 

dispensando reflexões e simbolizações por parte de quem sofre. Ainda não sabemos a que 

levará a disseminação de tais protocolos a longo prazo, mas já podemos entrever um aumento 

do número de dependentes químicos (inclusive crianças e adolescentes) e também de pessoas 

sofrendo por ansiedade, comportamentos compulsivos (auto e heterodestrutivos), além de 

uma notável amortização do senso crítico, da capacidade simbólica e da criatividade. 

Outro aspecto que merece atenção é a invasão de valores e signos do mundo adulto – 

em seu aspecto competitivo, imediatista, utilitário, erotizado e consumista – no universo 

infantil, abreviando e mesmo impedindo um período fundamental à maturação psíquica e ética 

do ser humano, no qual, em companhia do adulto e de outras crianças, se poderiam cultivar a 

imaginação, a ternura, a inteligência criativa, os valores morais, o desejo pelo conhecimento, 

o respeito às diferenças, a espera do tempo das coisas etc. Um período, portanto, de 

brincadeira e preparação paulatina para os desafios da vida adulta. Mas, infelizmente, o que se 

vê cada vez mais frequentemente é o aumento de crianças ansiosas, impacientes, entediadas, 

ávidas por novidades, que pouco interagem criativamente umas com as outras, com os 

brinquedos ou com os adultos. Ademais, são levadas a crer que tudo é comprável.96 Passam 

muitas horas do dia sentadas, jogando videogames e resolvendo seus “conflitos” com um 

apertar de botões; no universo “lúdico” desses brinquedos, inclusive os não virtuais, os 

personagens são desprovidos de riqueza psicológica e quase não dão margem à imaginação da 

criança. Por vezes, são mesmo bizarros, escancarando valores machistas e práticas violentas 

que subestimam a inteligência e a capacidade criativa das crianças.97 

Outro aspecto preocupante é a erotização precoce das crianças, que não coincide com 

o erotismo infantil descrito por Freud (1903), porque traz as marcas perversas do adulto. Na 

                                                           

96 No documentário Muito além do peso, de Estela Renner (2012), a mãe de uma criança obesa e discriminada na 
escola conta que seu filho certa vez lhe perguntou: “Mãe, tem como eu comprar um amiguinho?” Com certa 
perplexidade, misturada à tristeza, a mãe respondeu: “Meu filho, amigo a gente não compra, a gente faz”.  
97 Dentre os “brinquedos” que aparecem na reportagem de um blog “Mistura Urbana”, destacamos uma boneca 
que dança pole dance (prática associada ao universo erótico e adulto, na qual a mulher conta como objeto 
sexual), um boneco bebê que “mama de verdade”, uma boneca em cujos seios se pode aplicar silicone, um 
boneco que tem uma arma pronunciada na genitália, um boneco bebê peludo que deve ser depilado, um kit de 
limpeza, para meninas, repleto de utensílios, um carrinho de empurrar (na propaganda, o menino é empurrado 
pela menina), e um boneco de “Deus” (homem maduro, mas ainda viril, com barba branca e uma capa branca de 
super-herói, que vem acompanhado de um fuzil) – na embalagem deste último, está escrito: “His is the kingdom, 
the power and the glory” (Os brinquedos […], 2013). 
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televisão, na internet, em jogos, na moda, em revistas, músicas e mesmo em hábitos apoiados 

pela família, o erotismo vai sendo antecipado e substituído pela pornografia. O encontro 

concreto dos corpos vai se sobrepondo ao mistério da sexualidade; o gozo autoerótico vai se 

sobrepondo ao prazer; a sedução sucumbe a um agenciamento de gozos; pessoas passam a 

contar como objetos de uso e de troca. 

Cabe notar também que, como consumidores, temos consumido mal. Por exemplo, 

muitas vezes consumimos impulsivamente, sem pensar na real necessidade que temos do que 

compramos, e tampouco averiguamos o que se passa nos bastidores dos processos de 

produção. Temos comido e dado às crianças alimentos pouco saudáveis (muitas vezes por 

causa dos brinquedos que vêm como brinde), que, a despeito de causar obesidade, diabetes, 

hipertensão arterial etc., têm uma publicidade sedutora, com o aval de muitos governos, além 

de uma distribuição maciça que inibe concorrências (Muito [...], 2012). 

Muitos pais, cuidadores e educadores não estão sabendo lidar com os desafios que se 

vêm impondo no dia a dia com crianças, adolescentes e jovens; e, pior ainda, muitas vezes, 

eles se ancoram solitariamente em posturas defensivas e paliativas, para tentar suportar o 

sentimento de esgotamento, ignorância e impotência. É comum que, exauridos pelo trabalho e 

com pouco tempo para acompanhar de perto o crescimento dos pequenos, deleguem 

responsabilidades a terceiros. Evidentemente, têm sua responsabilidade, mas acabam sendo 

injustamente culpabilizados pelo “discurso competente” (dos “especialistas”), ignorando-se 

que, de algum modo, também são vítimas tentando reagir sozinhos a esse assédio coletivo que 

forja e “vende” modos de consumir – e, no limite, de viver e pensar –, extremamente nefastos 

e de grande capilaridade. Isso faz pensar que a clínica precisa se ocupar não só com a ponta da 

cadeia (jovens que falam pouco mas se cortam e se drogam, crianças agitadas, adolescentes 

indiferentes etc.), mas também com seus cuidadores, que, ao que parece, estão igualmente 

perdidos e precisando de cuidado: unindo forças, talvez possam pensar em saídas coletivas. 

Uma das discussões que também perpassou as entrevistas respeita à atual crise ética 

concomitante à proliferação de símbolos de referência “universal”, resultando no 

esvaziamento do significado de determinadas virtudes e levando a uma crise das relações de 

autoridade. Como se discutiu em capítulos anteriores, Hannah Arendt já havia chamado a 

atenção para o problema da “banalização do mal” no mundo moderno; mas talvez não 

pudesse prever o quanto ele se disseminou, disfarçado com outros nomes e muito penetrante, 

por seus fortes apelos de consumo.  
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 Três notícias recentes que circularam nas ditas redes sociais revelam – de maneira 

tragicamente exemplar – o quanto a lógica consumista tem afetado os corpos, as 

subjetividades, os laços sociais e os valores civilizatórios, contando ainda com facilidades 

derivadas do acesso à internet. A primeira notícia é intitulada “Adolescente chinês vende o 

próprio rim para comprar iPad 2” (Adolescente [...], 2011), e o próprio jornalista se refere ao 

jovem como “insano”, ou seja, não percebia que esse jovem apenas expressa – de forma 

extrema, é verdade – a insanidade que marca a lógica consumista que nos assola e leva a 

consumir mais e mais irrefletidamente. Sabe-se que, desde 1920, a indústria conta com a 

colaboração de engenheiros, designers, publicitários e psicólogos para produzir e vender 

mercadorias com “obsolescência planejada” e que, ademais, se pretendem identificadas com 

“conceitos” ou “modos de vida” – depois de determinado tempo de uso, se quebram ou se 

tornam obsoletas. Assim se alimenta um ciclo de consumo e desperdício desenfreados, num 

mundo com recursos limitados. Dessa perspectiva, a “insanidade” de que padece o jovem 

chinês está em perfeita consonância com a insanidade da economia global capitalista. 

O segundo exemplo também corrobora a ideia de que, considerados na perspectiva da 

economia neoliberal, redutos supostamente preservados da mercantilização – como o corpo, a 

sexualidade ou a casa familiar – podem ser friamente negociados (Pais [...], 2012). A notícia é 

sobre uma menina de 15 anos que foi flagrada pelos pais, no apartamento da família, 

“interagindo sexualmente com 17 homens”; aparentemente, ela estava sóbria e tudo era 

consensual. Contou aos pais que fizera um leilão virtual de uma “noite de prazeres” numa 

rede social, quando eles voltaram de viagem e interromperam a “prestação de serviços”. 

Parece que a grande preocupação da garota era com a “quebra de contrato”, e, quando foram à 

delegacia, seus pais não deram queixa de abuso sexual contra a filha adolescente, pois 

pensavam em usar o dinheiro para comprar um imóvel em nome dela. O delegado afirmou 

que casos como esse são mais frequentes do que se imagina: “‘A Twitcam virou uma espécie 

de Shop Time da pornografia’, onde meninas de 15 a 18 anos vendem sua intimidade em 

busca de seguidores ou dinheiro para alimentar seus desejos consumistas” (Pais [...], 2012). É 

sintomático – e preocupante – que, mesmo tendo reprovado a atitude da filha, os pais tenham 

aderido à mesma lógica que legitima o crime como forma de acesso a algo que, por meio do 

trabalho, demoraria muito conquistar. 

O último exemplo foi objeto de discussão numa aula de Psicologia Social, quando 

partilhei com as alunas minha perplexidade diante de um vídeo publicado numa rede social 

sobre um grupo de “humoristas” que divulga seus shows com teor deliberadamente 
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preconceituoso (Humorista [...], 2012). A pretexto de “fazer brincadeiras com quem aceita 

brincadeiras”, o grupo se chama “Clube KKK de Humor Criminalmente Incorreto” – clara 

alusão ao grupo fascista estadunidense Ku Klux Klan (que se autorefere como KKK) – e se 

apresenta com chapéus-máscaras idênticas às que encobrem os carrascos que agem em nome 

da organização. O rapaz que fala no vídeo assume que eles fazem piadas com negros, 

homossexuais e nordestinos e se justifica dizendo que a casa sempre lota e que o público “se 

diverte”. No calor da discussão em sala de aula, uma aluna se declarou favorável e esse tipo 

de show alegando que o humor é assim mesmo e que censurar é bobagem, assim como a onda 

do “politicamente correto”; dizia ainda que é hipocrisia negar que o ser humano acha graça 

nisso e que “as pessoas não riem de mais nada”. O “argumento” dá o que pensar. Terá o riso 

se tornado tão necessário que não importa mais como ele é feito? Não será essa mais uma 

expressão de um imperativo contemporâneo de que é preciso gozar cada vez mais, e a 

qualquer custo? Quem acha graça na humilhação? A aluna – como o “comediante” – se apoia 

na perigosa lógica de que os fins justificam os meios. Contudo, a verdadeira finalidade não é 

fazer rir, mas sim gerar lucro para empresários do showbis. E o meio, é a humilhação. 

O filósofo francês Henri Bergson (2004) aborda o tema do humor como uma 

experiência que retrata o ser humano como destituído de humanidade, porque apresentado 

como um objeto ou um animal, agindo mecanicamente, por imitação ou por instinto, sem 

nenhuma sofisticação racional. Para o autor, rimos do outro e de nós mesmos porque 

percebemos determinadas situações que revelam nossa faceta abobalhada e é risível mirá-la 

com uma identificação que, ao mesmo tempo, guarda certa distância. Mas há uma grande 

diferença entre rir de situações inusitadas, que podem acontecer com qualquer um, e rir ou 

fazer rir de situações de rebaixamento, que reforçam estereótipos nada inocentes, porque 

atrelados a situações concretas de desumanização e violência.98 Assim, humilhação é vendida 

como show de humor; abuso sexual de menores e tráfico de órgãos são “prestações de 

serviços”, tidas como meios cabíveis de ascensão social, até porque no mundo atual, raras 

vezes o “trabalho honesto” conduz a isso. Dito isso, pode-se compreender porque injustiças e 

violências vêm sendo banalizadas: convertidas em mercadorias, são facilmente negociadas no 

mercado virtual e fora dele, ao sabor e cacife do freguês. 

Nesse sentido, cabe perceber uma mudança de paradigma: se no princípio, tal como 

demonstra Max Weber (2012), o capitalismo se alinhava à ética protestante que concebia o 
                                                           

98 Sobre esse tema, há um recente documentário com uma excelente discussão, ampla e crítica, sobre o humor 
politicamente (in)correto (O riso [...], 2012). 
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trabalho como virtude suprema e a preguiça como grande pecado, na fase atual do 

capitalismo, caracterizada pelo consumo de massa, o que conta verdadeiramente é a busca de 

prazer possibilitada pelo poder de consumo dos sujeitos (Chauí, 2012).  

No exercício desse poder, os sujeitos consomem determinados “produtos” que, mesmo 

reconhecidamente desprovidos de princípios éticos, servem-se de termos como “democracia” 

e “liberdade de expressão” e ridicularizam a onda do “politicamente correto”, que decerto tem 

sua faceta caricata. Mas o que se esconde aí é precisamente o teor preconceituoso, segregador 

e, por que não dizer, criminoso, uma vez que corrobora a produção e a perpetuação de 

injustiças historicamente constatadas. 

Esse é mais exemplo de que vivemos uma crise ética e também de autoridade, o que 

põe em xeque a importância social dos valores civilizatórios. Isso se percebe em instituições 

como a escola, a universidade e a família, entre outras, perpassadas por violências explícitas e 

sutis, físicas e simbólicas. 

Também a rapidez com que circulam as informações – sustentáculos da sociedade 

atual – contribui para que crianças e adolescentes supostamente prescindam (da sabedoria) 

dos adultos para se inserir socialmente e solucionar alguns problemas cotidianos: alguma 

destreza no manejo da informática (certamente maior do que a de seus pais e avós) lhes basta 

para desqualificar a sabedoria transmitida pela experiência dos ancestrais – uma modalidade 

do desenraizamento de que falamos anteriormente. 

Em outras palavras, os adultos (pais e educadores) – a quem caberia exercer o papel de 

autoridade – muitas vezes se sentem perdidos, cansados e desamparados frente aos apelos de 

consumo e aos impasses que povoam o dia a dia. Assim, ora recaem em posturas autoritárias 

(medidas exageradas que reprimem e punem em demasia e se revelam ineficientes porque 

produzem transgressões), ora pecam por uma permissividade excessiva, que, ao se abster de 

impedir atitudes destrutivas, acaba endossando-as, ameaçando o aprendizado da convivência 

respeitosa entre os diferentes.  

Se aos adultos falta conhecimento técnico para lidar os novos aparatos tecnológicos, e 

ainda, se o Google ou os “especialistas” “respondem” a todas as perguntas, isso não significa 

eles não tenham mais o que ensinar a seus filhos, sobrinhos ou netos: na verdade, são 

portadores de uma sabedoria de vida transmitida por meio de narrativas e hábitos que 

permeiam o convívio familiar e comunitário. 
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Essa sabedoria ancestral comporta “tesouros do passado” e “pressentimentos do 

futuro” que a filósofa Simone Weil (1996, p. 347) considera ingredientes fundamentais numa 

coletividade da qual, quando enraizados, os indivíduos participam de maneira real, ativa e 

natural. Mas o que vemos, e de diferentes maneiras, são processos de desenraizamento, 

agravados pela velocidade das informações, pela fragmentação dos processos de trabalho e 

por algumas perdas: de contato com a natureza, de referências ancestrais, do senso de 

solidariedade e responsabilidade mútua nas relações humanas e de referências ligadas ao 

tempo e ao espaço que não sejam aquelas ditadas por uma racionalidade instrumental (Safra, 

2006). Na clínica contemporânea, eles se dão a ver por meio de um mal-estar ligado a modos 

peculiares de solidão, assim como pelo sentimento de não pertencimento que pode se traduzir 

em depressão, pânico e comportamentos compulsivos: neles estaria embutido um anseio de 

uma inserção singular na comunidade, na cultura, na história. 

Segundo o psicanalista Christian Dunker (2012), diferentemente da doença – que tem 

uma etiologia, um desenvolvimento e um fim –, o sofrimento se modifica de acordo com o 

modo como se fala dele e está relacionado à perda (de parte) da liberdade. Havendo 

oportunidade de reconhecimento, ou seja, de que a experiência particular alcance um coletivo, 

o sofrimento se pode inscrever – por exemplo, como sintoma – numa narrativa. Assim, algum 

fragmento de liberdade pode ser retomado, porque reinventado. Mas, quando ele não alcança 

nome, quando não se inscreve em nenhum gênero discursivo, é simplesmente um “mal-estar”. 

Dunker lembra que, tal como as perdas cognitivas neurológicas que afetam a capacidade 

narrativa de um paciente em processo de demência, cresce na atualidade o número de pessoas 

que não conseguem mais falar de seu sofrimento, como se não se reconhecessem nele. Essa 

observação também é corroborada por Safra (2006), que verifica, entre seus analisandos, uma 

perda da capacidade de narrar. 

Recorrendo a Walter Benjamin (1994) e a Catherine Malabou (2012), que sublinharam 

esse efeito em subjetividades pós-traumáticas, Dunker propõe pensarmos nas subjetividades 

atuais como semelhantes àquelas, uma vez que nestas também se percebe a dificuldade e 

mesmo a incapacidade de os sujeitos falarem de seu sofrimento sem que se reconheçam, 

havendo uma perda identitária.99 

                                                           

99 Nessa conferência, o psicanalista propõe quatro formas predominantes de sofrimento na atualidade. Duas delas 
configuram modos de subjetivação advindos de experiências com o Real (“subjetividades zumbis” e 
“franksteins”), e as outras duas estariam ligadas a experiências com a Verdade (“subjetividades fantasmas” e 
“vampiras”, ou aquilo que ele chama de “efeito de uma paranoia sistêmica”). 
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Ao deslizar esta discussão da tortura e de seus efeitos atrozes – que mereceriam 

rememoração, elaboração psíquica comunitária, danos minimizados e dignidades restauradas 

– para os sintomas e o mal-estar na atualidade, proponho a necessidade de a psicologia clínica 

e a psicanálise se debruçarem também sobre formas menos visíveis de violência e 

desenraizamento.  

 

VI.5 O que pode essa clínica? 

Quando se fala em clínica, é bom lembrar que se trata de um campo que vai além da 

psicologia: aliás, entre os nossos nove entrevistados, apenas três têm formação em psicologia 

(Cecília, Gilberto e Susana). Os demais chegaram à psicanálise depois de ter passado por 

outras formações. Assim, como traço comum das escolhas, dei prioridade não ao curso de 

graduação de cada um, mas à orientação ética com que conduzem sua clínica.  

Chama atenção o fato de que a maioria deles, cada qual a seu modo, parece 

relativamente convicta de que as teorias e crenças que informam suas práticas têm um papel 

importante no que tange às transformações subjetivas e sociais viabilizadas pelo/no trabalho 

clínico. Poderíamos nos perguntar se, em alguns casos (talvez mais visivelmente entre os 

psicanalistas lacanianos), o uso de expressões herméticas, bem como a rejeição de 

classificações oriundas de outras teorias (às quais atribuem traços de fixidez e naturalização), 

não revela uma possível contradição, dado que também se apoiam em conceitos e 

classificações sem maiores problematizações, como se fossem naturalmente dados. Por outro 

lado, podemos ver isso como um traço de convicção capaz de fortalecer eticamente o 

trabalho, potencializando as transformações desejadas e, inclusive, inspirando-lhes algum 

otimismo. De todo modo, propõe-se como tema de reflexão o efeito paradoxal moralizante 

que qualquer orientação clínica pode produzir ao assumir-se como “discurso competente”, por 

mais libertária e emancipadora que seja. 

 

VI.5.1 A potência do trabalho grupal, apesar de pouco aprofundado na formação 

Os cursos de formação – que raramente aprofundam a psicologia de grupos na grade 

curricular – deveriam apostar na potência crítica e emancipadora do dispositivo grupal, 

sobretudo em tempo de crise ética. No campo da clínica, isso significa que vale a pena apostar 
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em grupos com crianças e adolescentes, assim como em grupos com familiares/cuidadores, 

educadores, trabalhadores etc., como se constatou nas experiências narradas pela Agrupar e 

por Pierre Benghozi. Com eles, vimos que num grupo – espaço que conta com a presença não 

só de um “especialista”, mas também de pares –, cresce consideravelmente a chance de os 

sujeitos serem afetados uns pelos outros, podendo fazer frente à força corrosiva de eventuais 

situações traumáticas, bem como a segregações advindas da força dos padrões dominantes de 

beleza, sucesso, felicidade etc., os quais enaltecem os sujeitos pelo que têm e aparentam, e 

não pelo que são. 

Um grupo bem conduzido permite que sujeitos inicialmente encerrados numa 

condição de doentes e/ou vítimas de situações adversas percebam a parte que lhes cabe nessa 

condição e, por laços de pertença, sejam capazes de reunir forças para protagonizar mudanças 

em sua condição existencial e em seu entorno.  

Vimos que, em grupo, é possível recuperar a dimensão positiva do sofrimento (de si e 

do outro), reconhecendo-o naquilo que ele pode comunicar e dando novos sentidos às 

experiências. Também vimos que os grupos possibilitam o cultivo de laços de amizade, de 

pertencimento comunitário, de respeito à diferença e, consequentemente, de esperança no 

futuro. Esses me parecem ingredientes fundamentais aos processos de perdão e reparação, 

muitas vezes inconscientes e transgeracionais.  

Com a Agrupar, vimos também a importância do livro, registro escrito que serve de 

memória acessível a todos, espécie de etnografia de um percurso singular, coletivo e 

dinâmico, feito a muitas mãos. O livro de cada grupo pode simbolizar a “concha” da qual 

falamos no Capítulo 1 (ao analisar O Senhor das Moscas), capaz de assegurar o respeito às 

regras de convivência coletivamente estabelecidas e também a responsabilização de cada um 

pelo que diz e faz ao longo do tempo.  

 

VI.5.2 A psicanálise pode – e deve – sair dos consultórios 

Diferentemente da Agrupar e de Pierre Benghozi, os psicanalistas lacanianos 

entrevistados não acreditam no trabalho de grupo, argumentando que nele os sujeitos não 

estão suficientemente livres para falar como fariam numa análise individual. Por isso, não 

trabalham com grupos, a não ser em contextos de formação e/ou interlocução profissional. 
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Contudo, a principal crítica de Marcelo Veras à psicoterapia grupal recai sobre os chamados 

“grupos de autoajuda”, que, segundo ele, ao partir de um diagnóstico, homogeinizam os 

sujeitos em identidades fixas e, assim, caminham no sentido contrário ao da psicanálise, que é 

o da singularização. Além disso, para ele, o discurso desses grupos é discurso contraditório: 

ora situa o sujeito na condição de vítima, ora o responsabiliza por “vencer” sua doença. Mas 

cabe apontar que, diferentemente desses, os promovidos e coordenados pela Agrupar 

preconizam a heterogeneidade como condição de trabalho, espécie de correlato da 

singularidade (valorizada pelo psicanalista lacaniano), mas em âmbito coletivo.  

Por outro lado, cabe notar que, mesmo não se dedicando à clínica grupal, Susana 

Palacios e Marcelo Veras levam a psicanálise para além do consultório, estabelecendo redes 

de interlocução com profissionais de outras áreas, seja no campo da formação continuada, seja 

em discussões (orçamentárias) sobre pesquisa com cientistas e profissionais de outras áreas. 

Isso faz pensar na instigante perspectiva de a psicanálise dialogar com os meios artístico ou 

jurídico, assim como com outras instâncias politicamente relevantes, como vimos em 2012, 

na convocação de uma psicanalista para compor a Comissão da Verdade, dedicada a apurar os 

crimes cometidos durante a ditadura militar brasileira. Apesar de tampouco desenvolver uma 

clínica com grupos, o analista de orientação junguiana Gilberto Labate não se furta a 

promover, quando julga oportuno, redes de conexão entre seus clientes e pessoas com quem 

crê que o contato possa vir a ser profícuo para ambas as partes. Além disso, convive com 

grupos na escola que criou e coordena. Portanto, os três analistas que atuam na clínica 

individual trabalham, paralelamente, com grupos. 

Benghozi ainda aponta a importância da articulação entre a psicanálise e o direito em 

casos nos quais o atendimento clínico não basta para promover a elaboração de lutos oriundos 

de violências perpetradas contra pessoas, grupos, símbolos e rituais comunitários. Quando 

pode ser inscrita na história coletiva, a experiência de rememorar e partilhar uma violência 

confere ao sofrimento uma autenticidade que o legitima como exemplo de luta e resistência 

para a posteridade. Assim, nota-se a importância e a riqueza dos diálogos possíveis com as 

obras de arte e os acontecimentos culturais e urbanos. Uma formação que reflita sobre o 

repertório de experiências e feitos humanos por meio de filmes, peças teatrais, livros, 

exposições de artes visuais etc., tende a engrandecer a “reserva de alma” de que fala 

Figueiredo (2008). 
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Para Susana Palácios, cabe à psicanálise “fazer falar” de modo que o sujeito venha a 

“se posicionar naquilo que diz”. Marcelo Veras atribui à análise a possibilidade de ajudar 

sujeitos a lidarem com a falta “passando da demanda ao desejo”, esperando menos que o 

Outro lhe dê aquilo que lhe falta e, consequentemente, responsabilizando-se mais por suas 

escolhas. Para Pierre Benghozi, a análise pode ainda promover e fortalecer laços sociais de 

pertença, por meio de um espaço fecundo para o (re)estabelecimento de mitos e ritos grupais 

que podem restaurar danos nos “continentes psíquicos individuais e comunitários”. Gilberto 

Labate aposta na clínica como capaz de “ampliar a cosmovisão” do sujeito, muitas vezes 

restrita por uma “unilateralidade”. A Agrupar aposta no trabalho grupal simultâneo (com 

crianças, adolescentes e seus cuidadores), percebendo que ele dá possibilidade de os sujeitos 

(inclusive os analistas) serem tocados por questões do outro e assim formularem perguntas e 

teorias frente a situações que os afetam. Logo, os espaços de análise, sejam eles em grupo ou 

individuais, potencializam percepções e responsabilizações que vão na contramão da 

tendência de se delegar decisões e cuidados aos especialistas.  

 

VI.5.3 Uma fé que não dispensa responsabilidades: a importância da espiritualidade  

Entre os profissionais entrevistados, havia agnósticos, católicos e um judeu. Um deles 

conta que é comum deparar com colegas psicanalistas que, mesmo se declarando ateus, fazem 

seus “trabalhinhos” e “oferendas”. Curiosamente, a despeito dessa ambivalência que o 

incomoda e das diferenças de orientação religiosa (ou da falta dela), pude perceber que a vida 

espiritual – da qual os cursos de formação em psicologia pouco se ocupam – é questão 

sumamente importante. Ela pode expressar-se tanto sob a forma de um saber dar valor e bem 

desfrutar aquilo que se vive no miúdo do cotidiano como sob a forma de um sentimento de 

pertença comunitária que confere à identidade uma densidade cultural e histórica 

subjetivamente fortalecedora para enfrentar os desafios da vida. Mesmo aqueles que se 

assumem ligados a alguma religião, em momento algum delegam a Deus a responsabilidade 

pelos acontecimentos. A relação com Deus parece antes fazer parte de uma necessidade de 

relação com o transcendental, de modo a preservar a dimensão do mistério da vida, tão 

esvaziada nos tempos atuais. Ora, uma vez que o mistério evoca a transcendência, evoca 

também a angústia de finitude e a vertigem de percebermos nossa fragilidade – tema evitado 

no mundo contemporâneo. Não é à toa que inúmeros best sellers são prenhes de explicações 
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(religiosas e de autoajuda) a serviço de domesticar e mesmo de negar a dimensão misteriosa e 

trágica da existência: eis um lucrativo filão no mercado editorial atual. 

De todo modo, é notável o fortalecimento do sujeito quando pode viver experiências 

de cunho espiritual, ainda que seja agnóstico ou ateu. Safra (2008) refere-se a elas como 

“experiências estéticas”: estão além da simbolização e nos alcançam na corporeidade, por vias 

não racionais. Podem ser experiências tanto de teor trágico, como de maravilhamento, 

relacionadas à beleza, à verdade, à justiça, à solidariedade, à criação artística etc. e têm em 

comum um movimento que nos leva além de nós, sem contudo deixarmos de ser nós.100 

É certo que devemos ter olhos críticos para fenômenos alienantes, que podem capturar 

e mesmo impedir a vida espiritual, seja intermediada por instituições religiosas, seja 

derramada em argumentos ateus tão crentes (da inexistência divina) que resultam alienados 

como aqueles que criticam. Nossa discussão culmina no apontamento da possibilidade de uma 

integração possível e harmônica entre campos que, durante o século XX, tenderam a ser 

tratados no meio acadêmico como antagônicos. Afinal, a ciência se desenvolve quando os 

cientistas “brincam de Deus”, ou seja, se permitem inventar mundos possíveis (para o bem e 

para o mal). De outro lado, a incursão numa vida espiritual, religiosa ou não, parece envolver 

ganho de sabedoria: sobre si mesmo, sobre a cultura de origem, sobre os valores que regem a 

convivência com o diferente etc. Assim, ciência e espiritualidade (às vezes via religião) 

podem bem combinar. Reconhecer e acolher essa possibilidade é abrir espaços para a 

emergência de poéticas existenciais. 

Poetas são os mortais que... Seguem os vestígios dos deuses fugitivos, 
permanecem nesses vestígios e, assim, retraçam o curso do retorno para seus 
irmãos mortais... Ser poeta em um tempo destituído significa: cantando, 
inspirar-se no vestígio dos deuses fugitivos. Eis por que, na noite do mundo, 
o poeta canta o Sagrado (Heidegger, 1971,101 apud Safra, 2004, p. 37). 

Ora, num mundo atravessado por processos de desenraizamento e desumanização, 

abafa-se o mistério que poderia interpelar os seres (por exemplo, com questões sobre o 

nascimento, o outro, o convívio entre os outros, a precariedade, a morte). Mas, se tudo está já 

explicado, classificado, previsto e, muitas vezes, patologizado e medicalizado, habitamos um 

mundo sem mistérios, de total imanência. Nesse sentido aponta Safra (2004, 2004, p. 50), ao 

                                                           

100 O itálico destaca a polissemia da palavra, considerando também a teoria dos nós lacanianos.  
101 Heidegger, Martin. What are Poets for?. In: ______. Poetry, Language, Thought. New York: Harper & 
Row, 1971, p. 94. [Esta nota foi aberta nesta terceira leitura, porque não sabíamos que a referência a Heidegger 
era de Safra. Agora, tá tudo certo, e não tem mais Heidegger nas Referências.] 
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afirmar a necessidade de reinventarmos a clínica contemporânea, que, para ele, depende da 

refundação de uma “ética do ser”, a qual depende do restabelecimento da relação com o 

segredo, com a visibilidade na sombra, com o insofrido e, principalmente, com o mistério. 

Um dos desesperos que ele identifica na clínica contemporânea diz respeito às 

“personalidades simulacros”, sujeitos objetificados em máscaras. Ainda que tirem sua 

máscara, nada encontram como rosto, nem em si, nem no outro. Ao substituir o rosto, a 

máscara impede a apresentação do mistério, fundamental como horizonte da existência. A 

questão que se coloca, então, é como ajudá-los a existir. O autor encontra, na noção russa de 

Sobornost (traduzida como “unidade”, “conciliar” e “comunitário”), vértices filosóficos para 

responder a essa pergunta. Assim, defende que o sentido de si acontece não apenas em meio à 

comunidade, mas também como comunidade: é evento transgeracional, vindo da história em 

direção ao futuro. A existência, portanto, é pensada como movimento no qual somos 

interpelados por enigmas, ou missões transgeracionais. Na medida em que conseguimos (nos) 

interrogar, abre-se o campo para a criatividade, para o idioma pessoal e para a constituição de 

um repertório de experiências e objetos significativos. Logo, a pergunta move, e o sujeito 

pode alcançar um “lugar-pergunta” que o singulariza. Eis o ponto a partir do qual ele pode se 

destinar ao porvir, onde está a possibilidade de vir a morrer “como ser humano”, ou seja, 

deixar o mundo dos homens (Safra, 2004, p. 149). Dito isso, pode-se depreender que a 

realização de uma ética do ser supõe uma caminhada singular para a morte.102 

 

VI.6 Des-fecho 

Por fim, pergunto-me como fazer um desfecho, que, segundo Pompéia (1990),103 pode 

ser pensado como um des-fechar, ou seja, enquanto algo se fecha, outra coisa se abre. 

Pergunto-me, pois, o que afinal se abriu após esta incursão reflexiva e, ainda, por que eu terei 

evocado a carta de Eliane Brum nestas considerações finais... 

                                                           

102 Diante dos desafios que se colocam à clínica contemporânea, há dois documentários podem ser de grande 
valia: Doutores da alegria, dirigido por Mara Mourão (2005), que mostra o trabalho de palhaços em hospitais 
que acolhem com crianças com doenças que as aproximam (da ideia) da morte, e O jardim sonoro, dirigido por 
Nicola Belluci (2010), em que um musicoterapia atende crianças autistas, que ainda não nasceram 
subjetivamente. Em ambos, percebemos a delicadeza dos profissionais ao se comunicarem com os pacientes em 
seu idioma pessoal (sons, jogos corporais, toques, músicas, brincadeiras etc.), emergindo uma comunicação 
poética capaz de ajudá-los a existir mesmo em meio a suas limitações.  
103 Informação fornecida por João Augusto Pompéia, na palestra intitulada “Desfecho: encerramento de um 
processo”, proferida na Faculdade de Psicologia da Universidade Católica de Santos, em 1990. 
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Em meio à necessidade de tecer considerações finais que ainda me pareciam amorfas, 

me chegou às mãos um livro de contos de José Saramago. É curioso pensar que Saramago 

tenha sido o ponto a partir do qual todo este percurso pode ter começado... O Ensaio sobre a 

cegueira (1995), que li quando me formei em psicologia, foi a primeira leitura a me calar 

fundo, talvez porque – como Catarina –, eu já intuísse que essa história de gente se 

desumanizando epidemicamente pudesse vir a ser realidade. E eis que, no momento de 

encerrar este trabalho, folheando a Bagagem do viajante (1998, p. 65), encontro uma linda 

história que Saramago “não contou”: “Uma história muito simples, com a respectiva lição de 

moral para proveito das gerações novas”.  

Nada poderia ser mais oportuno. Além de gostar de ouvir histórias desde pequena, sei 

hoje, como psicóloga, docente e supervisora clínica,104 de sua potência mensageira e 

terapêutica, inclusive para quem as conta. Nesse caso, meus destinatários não são exatamente 

crianças, mas talvez sejam os “recém-nascidos” na vida adulta e na psicologia. A beleza do 

trecho que destaco a seguir, de algum modo semelhante à história do sabonete, parece estar no 

fato de que ambas nos fazem ver nossa pequeneza, mas, ao mesmo tempo, também nossa 

grandeza. E, se Eliane, Saramago e eu (com esta tese) parecemos um tanto atormentados pela 

profunda devastação ética de que perece o mundo, creio que também nos esforçamos para crer 

que é possível recuperar algo precioso que está perdido, ainda que não estejamos vivos para 

ver. Passo a palavra ao mestre José de Saramago. 

[...] Na história que eu escreveria havia uma aldeia. Não se temam, porém, 
aqueles que fora da cidade não concebem histórias nem sequer infantis: o 
meu herói menino tem as suas aventuras aprazadas fora da sossegada terra 
onde vivem os pais, suponho que uma irmã, talvez um resto de avós, e uma 
parentela misturada de que não há notícia. Logo na primeira página, sai o 
menino pelos fundos do quintal, e, de árvore em árvore, como um 
pintassilgo, desce ao rio, e depois por ele abaixo, naquela vagarosa 
brincadeira que o tempo largo, alto e profundo da infância a todos nós 
permitiu. Em certa altura, chegou ao limite das terras onde se aventurava 
sozinho. Dali para adiante, começava o planeta Marte, efeito literário de que 
ele não tem responsabilidade, mas com que a liberdade do autor acha poder 
hoje aconchegar a frase. Dali para adiante, para o nosso menino, será só uma 
pergunta sem literatura: vou ou não vou? E foi. 

O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco 
farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu portanto cortar a direito 
pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de 
campainhas brancas, e outras vezes metendo por bosques de altos freixos 
onde havia clareiras macias sem rastro de gente ou bicho, e ao redor um 

                                                           

104 Que aprecia o artigo “O narrador”, de Walter Benjamin (1994), e o capítulo “O narrar”, de Gilberto Safra 
(2006). 
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silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caule 
sangrando de fresco, como uma veia branca e verde. Ó que feliz ia o menino. 
Andou, andou, foram rareando as árvores, e agora havia uma charneca rasa, 
de mato ralo e seco, e no meio dela uma insólita colina redonda como uma 
tigela voltada. 

Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá em 
cima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era 
só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de 
cansado. E como este menino era especial de história, achou que tinha de 
salvar a flor. Mas que é da água? Ali, no alto, nem pinga. Cá por baixo, só 
no rio, e esse que longe estava. Não importa. Desce o menino a montanha, 
atravessa o mundo todo, chega ao grande rio Nilo, no côncavo das mãos 
recolhe quanto de água lá cabia, volta ao mundo a atravessar, pela vertente 
se arrasta, três gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor sedenta. Vinte vezes cá 
e lá, cem mil viagens à lua, o sangue nos pés descalços, mas a flor aprumada 
já dava cheiro no ar, e como se fosse um carvalho, deitava sombra no chão. 

O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é 
costume destes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e 
mais vizinhos à busca do menino perdido e não o acharam. Correram tudo, já 
em lágrimas tantas, e era quase sol-pôr quando levantaram os olhos e viram 
ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram 
todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. 
Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala 
perfumada, com todas as cores do arco-íris. 

Este menino foi levado pra casa, rodeado de todo o respeito, como obra de 
milagre. Quando depois passava nas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da 
aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e 
do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história (Saramago, 1998, p. 
66). 
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