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Talvez a palavra “espaço” possa ser descrita como um lugar
livre e que, justamente por isso, esteja aberto para receber
conteúdo. Sem espaço interno, onde caberia tudo o que estudamos e
aprendemos na formação? E o que sentimos? E onde caberão novos
conteúdos se a formação em psicanálise é continuada? Fora o fato de a
vida não ser só psicanálise!
Precisamos de espaço: para aprender, respirar, viver, andar,
para nos relacionar, para sentir, para nos expressarmos, para pensar. O
espaço é uma necessidade humana e o conteúdo com que é preenchido
pode mobilizar em cada um emoções distintas.
Assim, o Acto Falho constitui um espaço para que alunos
e membros do Departamento Formação em Psicanálise possam se
expressar através da escrita, de forma livre, sem julgamento, sem
hierarquia. Um lugar para falar de amor, de ódio, de relações, de
pulsões, de conflitos, de pensamentos, de reflexões, de sensações, de
entendimentos, de experiências de toda ordem. E aqui começa uma
experiência emocional: escrever, ler, sentir, pensar.
Nessa edição, alunos e membros do Departamento Formação
em Psicanálise compartilharam de si mesmos, de seus conteúdos dos
mais profundos e sensíveis. Duas professoras compartilharam também,
muito amorosamente, para esta edição, sobre suas vivências, trajetórias,
modos de pensar, entender, sentir a psicanálise, o humano e a vida.
Cada um poderá passar pela experiência emocional de ler,
sentir e pensar o que foi escrito e, quem sabe, numa próxima edição,
poder compartilhar um pouco de si também.
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PRECISAMOS FALAR SOBRE O ÓDIO

xenofobias, discriminações religiosas de sexo e gênero,
a todo momento.
A potência destrutiva veiculada ao ódio
revela sua constante tentativa, muitas vezes exitosa,
de desumanizar, des-subjetivar o outro. Essa é uma
constatação que a história não cansa de nos mostrar.
Sua atualidade, também não cansa de se apresentar.
Então, continuemos a falar sobre o ódio, afinal
aprendemos com a psicanálise que a fala é o veículo
potencial transformador das nossas ações. Quando
sustentada pela libido, a fala promove ligações, que
possibilita a construção do amor, contrabalançando o
ódio.
Encerro com um trecho do texto de Pontalis:
“O ódio ilegítimo” (pag. 32/33):
“O ódio é obscuro, ignora o que o impulsiona
e precisa ignorá-lo para se perpetuar. O ódio é
ilegítimo e sabe disso. Aliás, essa é justamente
a única coisa que ele sabe de si. Por isso é que
aspira infatigavelmente a se fundar como direito.
Nossos tribunais são pagos para isso, e a história
política, que, mesmo nos raros períodos em que
se reveste de aparências civilizadas, continua a
ser uma questão de ódio, é quem nos faz pagar”.

POR ALESSANDRA RUIVO JACOB

Ó

dio, palavra muito usada no momento. Se materializada mostrase pequena, parecendo possível pinça-la com os dedos. Pequena
em materialidade, imensa em seus efeitos. O ódio foi e é bastante referido
na psicanálise como objeto de interesse sobre sua origem e seus destinos.
Ora relacionado ao par de opostos amor-ódio, ora relacionado ao sadismo, à
pulsão de destruição (um dos destinos da pulsão de morte), mas sobretudo
tem sua relação vinculada ao narcisismo, nascido da oposição eu/objeto.
Recalcado mantem-se ativo, é o ódio inconsciente. Anterior ao amor,
inevitavelmente, precisamos falar sobre o ódio.
O ódio está também muito presente nos tempos atuais em um
campo que o empodera, a saber: o das redes sociais. Mas esse campo
também revela sua faceta precária. Precária porque seu ganho de força de
expressão está por trás de uma sensação ilusória de “proteção”, que o mundo
virtual tende a reforçar, pois promove o distanciamento e a não implicação
das ações de quem o despeja sobre o outro. Campo virtual – distante
como é do verdadeiro encontro entre as pessoas, com todas as implicações
contidas para se realizar uma comunicação – gera uma “liberdade” de
poder dizer o que se pensa e o que se quer, sem necessariamente levar
em consideração a existência, a subjetividade do outro. Esse outro deveria
ser merecedor de um lugar como o do seu semelhante. Pelas redes sociais,
“todos” são “sabidos” e inflexíveis no seu “poder” de se sobrepor. Outro,
considerado como opositor e, portanto, não semelhante. Quase igual, mas
sempre há as pequenas diferenças, que tornam grande as justificações
para as diversas discriminações, lugar de despejo do ódio.
É por esse viés, o do outro, que podemos pensar uma outra faceta,
muito interessante, do ódio: sua ilegitimidade. Para pensarmos sob essa
perspectiva, precisamos de um olhar para a questão do narcisismo. O
eu narcísico odeia tudo que for da ordem do não-eu. Iguala ao eu tudo o
que lhe dá prazer e projeta para fora, para um não-eu, tudo o que rejeita.
Odeia o “estrangeiro”, aquele que traz na bagagem o peso das (pequenas)
diferenças, da diversidade humana, insuportáveis aos eus narcisistas que
proliferam por aí, ou melhor dizendo, que não puderam evoluir muito desta
condição. Enfeitiçados, como estão, pelo alcance do ideal (do eu ideal de
outrora), são sugados para um abismo em que a concepção de felicidade
está centrada, onipotentemente, na não perda de sua perfeição narcísica,
mas consequentemente, fica igualmente sugada sua capacidade de empatia
e compaixão ao outro.
Já tornou-se bastante familiar a expressão “narcisismo das
pequenas diferenças”, tanto que precisamos ter o cuidado para nunca
subestimá-la. Este narcisismo está em nosso dia-a-dia, se reveste muitas
vezes de inofensivo, banal. Mas carrega todo o potencial para alimentar e
proliferar o ódio. Busca legitima-lo, deslocando sua causa para o outro. O
outro é odiável, não eu. O outro é quem odeia, não eu. Juntamente com a
inveja, o ódio é um sentimento que torna-se um “corpo-estranho” ao eu,
sendo projetado, na tentativa de permanecer purificado.
Se vivemos em uma cultura narcisista, onde a busca da perfeição:
física, intelectual e até genética, fortalece o campo dos ideais e tornam as
marcas humanizadas do ser como algo desprezível: expressão da fraqueza
e da finitude. O horror diante desta imagem humana, que não parece
refletir o que se deseja ver, podem alcançar consequências de extrema
violência. Sabemos disso através das notícias de massacres, racismos,
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AMORES BRUTOS!

DEDICO ESTE TEXTO A EMIR TOMAZELLI
POR ISAAC LEVENSTEINAS

T
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“ENTREMOS MAIS DENTRO NA
ESPESSURA.” SÃO JOÃO DA CRUZ.
POR CAMILA FRANCO MORAES ABREU

E

pígrafe de um romance de Afonso Cruz (Flores, Companhia
das Letras, 2016) “entremos mais dentro na espessura” faz
parte de um poema de São João da Cruz, místico espanhol que já no
século XIV adentrava sua escuridão e enfrentava seu “não-saber” com
reverência. São João da Cruz inspirou Bion a formular seu conceito
de “capacidade negativa”, isto é, a capacidade de se estar diante do
desconhecido, sem desejo, sem memória. Na espera e no silêncio.
“Entremos mais dentro na espessura” é o convite que a
psicanálise faz. Adentrar profundezas úmidas e enraizadas e superfícies
desérticas, inférteis. Deitar-se em um divã é um ato de fé. Ali intui-se
que a viagem será longa e louca. Será perigosa pois será preciso serse. Uma espécie de odisseia. Uma volta para uma casa que está sendo
construída enquanto se volta para ela.
Entremos mais dentro na espessura, então.
Na espessura onde estão os buracos, mas também as costuras
‘remendantes’ e fundantes do self. Onde se esconde o perseguidor, o
estripador, e as facas afiadas do ressentimento e da dor.
Entremos na espessura onde os desertos escaldantes provocam
uma sede inesgotável. Onde a secura infértil da inveja é capaz de
levantar tempestades de areia que cegam e nos soterram em covas que
têm inscritas na lápide a frase “olho por olho, dente por dente”.
Na espessura onde os animais selvagens estão soltos e
famintos.
Na espessura onde estão os pântanos instáveis, os abismos
insondáveis onde o mundo interno gira desviando de meteoros
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brilhantes, de um universo criado pelo big-bang
entre seu pai e sua mãe.
Entremos na espessura, pois é lá também
que é possível encontrar playgrounds, berços que
embalam, caixinhas de musica, conchas ainda
salgadas do mar imenso, pois visto pela primeira vez
aos cinco anos.
Na espessura onde estão as mangueiras da
infância, os castelos encantados de areia morna e
os ombros altos de um pai, lugar para se subir e ver
o mundo com esperança e solidez.
Na espessura onde estão os tobogãs, os
gira-giras e as cicatrizes dos joelhos.
Entremos na espessura onde estão
estendidas as redes para balançar e a toalha de
picnic da sua mãe.
Entremos, pois é de lá que vem o cheiro da
chuva e a canção:

enho um professor que se chama Emir, Emir Tomazelli. Ele
mandou a gente escrever um texto de uma só página sobre um
filme, Amores Brutos. Um amor pode ser bruto?
O Emir parece um cara legal, deu um texto pra gente ler que fala que
todos são irmãos, um lance de fraternidade, tipo aquela frase que vi
num caminhão assim “se crê em Deus, aqui vai teu irmão”, mas não é
fácil ser irmão não, a gente gosta mesmo é de brigar, de ver quem o pai
gosta mais, ver quem a mãe protege das broncas do pai; outro dia, não
dá nem pra acreditar, ficamos vendo quem tinha o pinto maior, parece
coisa de louco, vai ver que é... mas aí depois a gente vê que a mãe gosta
mesmo é do pai e tem hora que não tá nem aí prá gente, e a gente fica às
vezes a vida toda atrás de um amor que nunca vai alcançar.
Mas aí eu até perdi o fio da meada... ah, sim, aquele filme, o sô, que
filme mais brabo aquele, deu até arrepio na alma. Depois daquilo, só
tomando uma. E o danado do professor diz pra escrever só uma página,
parece até fácil, parece que qualquer coisa que escrever tá bom... Ué,
onde já se viu professor falar isto? Isto aqui tá me cheirando mal, bem
mal. Deve ter alguma pegadinha e não percebi...Que coisa, no trabalho
daquele Homero ralei prá caramba, escrevi umas “15 folha” e não
queria parar mais, agora é só uma folhinha, umazinha só, e cê acredita
que não consigo, já tive tanta idéia que dava pra escrever umas 30
folha, mas só uma?Num dá não...Ô meu Deus, me ajuda, que se não eu
vou ser reprovado!!Aí o trem vai ferver!!Acho que tô com aquela tal de
paranóia... Queria ser que nem aquele cachorro do filme , o Negro, ele
era um verdadeiro demolidor, derrubou aquele cachorro que não perdia
uma luta, o rei das lutas, até que conheceu o Negro e viu o que era bom
prá tosse, se eu fosse tão forte como aquele cão, num precisava de mais
nada...Mais aí veio um monte de coisa, o povo ficou danado de inveja

do dono do cachorro, também, quem não gosta de
um super herói daquele, começou o maior tiroteio,
se eu tivesse lá matava aquele Jarrocho que deu um
tiro no meu cachorro, matava sem dó!Bem feito que
O Otávio meteu a faca na barriga dele!
Mas aí bateram o carro...que batida, levei até susto.
A moça que tava no outro carro se machucou.
Êta moça linda da peste!! Não desgrudava do seu
cãozinho branco, como qui era mesmo o nome
dele?Ah, sim Richi, isto é nome de cachorro? Mais
eu fui ficando triste com aquela história toda...
aquele Richi que ficou preso embaixo do chão, sem
comida, chorando desesperado, o coitadinho...Deu
vontade de chorar quando a moça perdeu a perna...A
vida é assim às vezes, imagem não é nada mesmo,
como diz a propaganda, tão bonita e tão triste...era
grudada demais naquele cãozinho, num güentou
ele longe dela nas profundezas do buraco. Por qui é
que aquele maldito cão foi parar lá embaixo? Mais a
moça, em vez de xingar o cachorro, parece que quis
mesmo foi se matar... Coisas da vida... Aí o carro
tinha batido e o Negro foi tirado ali do chão e levado
pra casa de um cara, um de nome esquisito, El
Chivo, o cara era um assassino de aluguel, barbado,
maltrapilho, coisa de assustar qualquer um...Mais o
cara levou o cachorro prá dentro da sua casa, salvou
o bichinho e quando vê, o Negro tinha matado todos
os outros cachorros que o Chivo gostava tanto! Uau!
Dá prá tomar uma antes? É isso que eu chamo de
“aniquilamento das partes do self por uma delas”,
êta, agora falei bonito!! Por isso que é bom pensar
muito bem antes de levar alguma coisa prá casa,

Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez-vous? Dormez-vous?
Sonnez les matines! Sonnez les matines!
Ding, ding, dong. Ding, ding, dong
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Email. camilafranco47@hotmail.com

The wounded deer - Frida Kahlo
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porque dependendo da casa, a combinação pode ser é muito explosiva,
e aí sai de perto; mais num é que o danado do El Chivo tinha conteúdo!
Não só quis matar o cachorro mais não matou, como até deixou de matar
um homem que tava jurado de morte. O cara fez barba,cabelo e bigode e
foi procurar a filha e finalmente teve coragem de deixar um recado prá
ela; é ,minha gente, precisa ter coragem prá deixar a raiva de lado e
meter as cara numa empreitada nova. O cara segurou a brutalidade e
foi de cabeça pro amor, e olha que o cachorro que era meu herói virou
besta do mal e nem por isto ele matou o cachorro.
No fim das contas acho que é isso...o teacher quase me deixa doido com
esse trabalho, e o filme termina de me enlouquecer; aí num dá mesmo,
ou eu ia parar no hospício ou eu sentava no canto e chorava e via que
não tem jeito mesmo de falar tudo em uma só folha e num tem jeito
mesmo de entender tudo aquilo do amor que é bruto e tudo aquilo do
bruto que é amor. Bagunçou, bagunçou, e acabou saindo isto. No fim
a gente é um pouco de cada coisa, como diz no final, “porque também
somos o que perdemos”. E tenho dito!
Isaac Levensteinas
Rua Borges Lagoa, 1080 sala 404 - Vila Clementino São Paulo - SP
Tel. 11 5082 4600
Email: isaaclev1@hotmail.com

AS PULSÕES EM MISS ALGRAVE, DE
CLARICE LISPECTOR
POR LÍVIA LOURENÇO DIAS

N

o ano de 1974, a escritora ucraniana, naturalizada brasileira,
Clarice Lispector lança o livro A via crucis do corpo. Segundo
a próprio autora, no prefácio redigido por ela e intitulado Explicação,
Clarice nos conta resumidamente sobre o surgimento dessa obra, que
fora encomendada pelo editor do livro Álvaro Pacheco e que deveria
trazer histórias reais.
Em dois dias já tinha 3 dos 13 contos que compõe A via crucis
do corpo, um deles, que tomaremos como base para nossa exposição da
2ª teoria pulsional freudiana, Miss Algrave.
O livro foi um fracasso à época do lançamento, tanto de vendas
como de crítica, de alguma forma, parece ter ficado em uma espécie
de penumbra. O título faz menção tanto ao sagrado, quanto profano
ao misturar a via crucis e o corpo (FASCINA, SEGATO, COQUEIRO,
2013).
Adentrando agora no conto Miss Algrave, a escritora nos conta
sobre a história de Ruth Algrave, ruiva de pele muito clara, moradora
solitária do bairro Soho, em Londres, descendente de irlandeses,
solteira, virgem e datilógrafa perfeita, cujo chefe chamava-a Miss
Algrave.
Levava uma vida rotineira e pudica, abismava-se com os casais
no parque, com os beijos na televisão, com os cachorros copulando,
com as prostitutas do Picadilly Circle, protestava via cartas ao Time
sobre as imoralidades daquela terra. Assim, Algrave prima pela ordem,
em detrimento ao caos e ao acaso.
Até o dia que, em forma de vento, através da janela de seu
quarto, surge um ser de Saturno, Ixtlan, que a possui, lhe acaricia,
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e tira sua virgindade, deixando como prova o lençol
sujo de sangue.
A partir daí temos a virada na vida de
Ruth, todos seus hábitos e comportamentos mudam,
do prato que come, antes macarronada, agora, filet
mignon, passa a tomar vinho, deixou de protestar, de
ir à igreja, largou seu emprego de datilógrafa para
tornar-se prostituta.
Clarice evidencia no conto alguns eventos
importantes que auxiliarão na ilustração das pulsões
de morte e de vida. Intencionalmente ou não, na
primeira página do texto a autora vai nos apresentando
a personagem, como lhe choca passar pelo Picadilly
Circle e observar as mulheres prostituindo-se, e traz
a seguinte passagem, mencionando uma das formas
recorrentes de se referir à pulsão de vida: “aquela
estátua de Eros, ali, indecente.” (LISPECTOR,
1998).
Em contraponto, talvez por mera
coincidência, o nome da nossa personagem principal,
Algrave, carrega a palavra grave, que em inglês quer
dizer cova, túmulo. Ao pensarmos na palavra grave
em português, língua na qual o conto foi escrito,
tem-se como um dos significados intenso, profundo
(Dicionário Online de Português), o que nos remonta
à definição de demoníaca, feita por Freud para
designar a pulsão de morte. Assim, podemos inferir
a presença da pulsão de morte permeando todas as
páginas de Miss Algrave.
Inicialmente, temos portanto, uma heroína,
que coincide “com o Eros dos filósofos e poetas, que
mantém unido tudo o que vive.” (FREUD, 1920).
Ruth, como nos adverte Clarice, “fez tudo igual como
sempre”, come sempre a mesma coisa, no mesmo
restaurante, parece ser uma boa moça, trabalhadora
perfeita, ótima cristã, levando sua vida de bemintencionada cidadã, sem vícios e pecados.
Na contramão, no primeiro tempo do conto,
não reconhecemos em Miss Algrave os componentes
sexuais da pulsão de vida, que ela insiste em subjugar.
Aos sete anos “brincava de marido e mulher com seu
primo Jack, na cama grande da vovó” (LISPECTOR,
1998), fato pelo qual ainda hoje se sente culpada e
se configurava até então como sua única experiência
sexual. Depois disso, manteve-se virgem, “nunca
ninguém havia tocado nos seus seios.” (LISPECTOR,
1998). Tomava banho apenas uma vez por semana,
para evitar ver-se nua, e mesmo assim “não tirava
nem as calcinhas nem o sutiã.” (LISPECTOR, 1998)
No desenrolar de sua trajetória, Ruth é
invadida pela presença de Ixtlan, esse tal ser de
Saturno que aparece somente nas luas cheias. Ao ser

iniciada na vida sexual adulta, Miss Algrave passa por uma reviravolta.
Aqui, acho muito contundente indicar, apesar da ausência de fatos
cabais, os modos da pulsão agindo em torno de um mesmo sujeito.
É interessante esse apontamento, pois traduz de maneira concisa a
dificuldade de se reconhecer as manifestações das pulsões e como elas
não se apresentam de maneira estrita e alternada.
Se por um lado dá-se efetivamente a presença de um outro
na vida de Ruth e um certo domínio de Ixtlan sobre ela, que se coloca
de forma submissa, apenas deitada na cama, como que disponível
para essa intromissão abrupta em seu quarto, por outro, isso lhe abre
portas para o novo, para tomar as rédeas de sua vida, “dando lugar à
emergência de novas formas.” (GARCIA-ROZA, 2008)
Nossa personagem precisou dessa espécie de recomeço, de
uma totalidade e conjunção, mesmo que muito fugaz e momentânea,
para enfim, desconstruir, apropriar-se de uma certa “potência criadora,
posto que impõe novos começos ao invés de reproduzir o mesmo.”
(GARCIA-ROZA, 2008)
Por fim, toda a história de Ruth é mantida em segredo
pela própria personagem: “ela era sujeita a julgamento. Por isso não
contou nada a ninguém. Se contasse, não acreditariam, porque não
acreditavam na realidade.” (LISPECTOR, 1998). A conduta da Algrave
como um todo, não somente seu desabrochar sexual, nos faz lembrar
uma passagem de Garcia-Roza a respeito da concepção de Freud sobre
a pulsão de morte: “com efeito, ele próprio afirmara que a pulsão de

morte é invisível e silenciosa, poderíamos dizer
invisível e indizível.” (GARCIA-ROZA, 2008)
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A MORTE DO MESTRE

DENTADURA_				
POR RAFAEL MONTEIRO KLINGUELFUS

POR ELIANE ACCIOLY FONSECA

E

E

é quase agora que começamos a gemer de
frio.
De frio? de gozo? gozozo…
Apenas ardor.

nsinou-me de frestas de montanhas,
do murmúrio dos ribeirões,
a ordenhar vacas enquanto líamos Kafka
a sobreviver em casa costureira
feminina e desordeira
em meio a azáfama de tesouras e frufru de tecidos

Calafrio, calaboca, calabouço.
Cabisbaixo,
soluço.

Com ele aprendi de cercas de maracujá,
de cheiros de folha machucada
e dos mistérios gozosos
roxos e amarelos da flor guardiã
dos instrumentos da paixão

A quentura da memória,
presença e ausência,
é alucinação
benção
regozijo de canção.

Tivemos lições de caminhar descalços
em caminhos pedregosos,
correr na praia e surfar o mar

Música inaudível de meu espírito.
Cena incognoscível de meu delírio.
Presença infinita do meu corpo indeciso
que cresce insanamente
e esvaece
na escuridão da concha quente.

Vivemos as artes do amor
e os perigos das curvas umidades
no calor e frescor de meu corpo
ao ritmo do dele se fundindo
Juntos apreciamos caipirinhas,
conhecemos vinho branco, tinto, rosado
e desprezamos no copo a borra do conhaque

De quem é o corpo nu estendido duplamente?
Idênticos, não anatomicamente. Estar sem ti, mulher
é estar sem dente.
Viver, eu, de sopa quente !?

Viajamos pelas diferenças entre o deserto
as estradas de terra e o asfalto
das ruas apinhadas das cidades

Rafael Monteiro Klinguelfus
Praça Santa Terezinha, 218, sala 23
Centro, Taubaté-SP
Tel. 12 3413 1313 / 98131 0134
Email. rafael_klinguelfus@yahoo.com.br

Um dia, entretanto, ele que jamais me deixaria
estende um mapa sobre seus joelhos
pergunto-lhe: “Mapa do quê?”

Jonathan Koetsier

“Uma cartografia de pessoas mortas”, me diz
apontando como quem nada quer:
”este ponto rajado aqui embaixo, sou eu”

Quando, porém, contra minha vontade, o sol
renasce
acende-se a luz de uma parcela minha
que ficava alhures e, como quem nada quer,
me humanizo mais um tanto

parecia Kafka a ordenhar uma vaca
e em seguida, como quem nada quer,
coloca o mapa sob o braço, como se baguete
e sem outra palavra se vai
sem se voltar, um tanto claudicante

Percebo-me menos alegre, mais desassossegada e
uma inquieta incerteza quando descubro:

Em dias-noite mergulho
em tristeza, a mais trágica das criaturas:
o sol jamais retornaria,
o mestre o levara, como ao mapa

Eliane Accioly Fonseca
R. Joaquim Floriano, 871, cj. 94 Itaim Bibi
São Paulo - SP
Tel. 11 98471 9977
Email: consultorio@acciolyfonseca.psc.br
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FILME - LOUCAS DE
ALEGRIA
POR ANA LUCIA GONDIM BASTOS

E

a partir de então, ninguém me guiaria

www.pexels.com/photo/grayscale-photo-of-naked-woman-230986/

O cartaz do filme, de cara, nos remete
ao road movie, dirigido por Ridley Scott
(1991), “Thelma e Louise”. Carro conversível, duas
jovens mulheres na estrada, Valéria Bruni Tadeschi,
inclusive, com um charmoso lenço que virou marca
registrada da Louise de Susan Sarandon. Contudo
a expressão perplexa da motorista de “Loucas de
Alegria” (Paolo Virzi, 2016), contrasta com o todo da
paisagem ou mesmo com o título do filme que parece
fazer referência a uma comédia. Talvez uma tradução
não muito feliz do original “La Pazza Gioia”, que, ao
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pé da letra, oferece um encaixe melhor entre o título e o que nos deparamos,
na sala escura: Alegria maluca.
Em excelentes atuações, Tadeschi e Micaela Ramazzoti dão vida a
Beatrice e Donatella, duas mulheres que se encontram em uma instituição
psiquiátrica que atende mulheres envolvidas em processos judiciais. Cada
uma em sua própria redoma de vidro (como descreve Sylvia Plath, acerca da
dificuldade, promovida pela loucura, de acessar e se expressar na realidade
compartilhada) “cozinham”, internamente, dores e dissabores das histórias
que contaram até chegar ali. Beatrice, numa verborragia cansativa, tenta
manter sua posição de socialite, bem relacionada, enquanto Donatella, traz
no corpo (esquálido e todo tatuado) as pistas da história que cala. Uma
combinação que, à primeira vista, não traria bom resultado em termos de
troca afetiva ou, minimamente, dialógica. Mas, como os encontros humanos
têm um grande potencial de imprevisibilidade, uma hora, Beatrice passa a
não falar mais sozinha, contando com a escuta atenta de Donatella que, por
sua vez, passa a sentir ter voz para contar sua história, ao lado de Beatrice.
Numa viagem, longe da ideia de ser louca de alegria, as duas saem em
busca de algo que sentem terem perdido no caminho que traçaram durante

https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin#/media/File:Paul_Gauguin_071.jpg
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a vida, talvez numa alegria (ou esperança) maluca,
a única possível naquele momento. Num filme tenso
e denso, com belas paisagens e roteiro envolvente,
Virzi explora a delicadeza e a importância dos
vínculos afetivos e do sentimento de pertencimento
para que não sejamos trancafiados em redomas
de vidro, cozinhando, sós, em nossos próprios
azedumes, parafraseando Sylvia Plath. Numa, aí
sim, louca alegria de nos sentir livres para sermos
quem somos e do jeito que podemos ser, atendendo
ao grito de alerta de tantas Beatrices, Donatellas,
Themas e Louises.
Ana Lucia Gondim Bastos
Av Nove de Julho, 3229 cj 1006 - Jardim Paulista
São Paulo -SP
(11) 3884 6449
analuciagbastos@gmail.com

A OPORTUNIDADE ENTRE UMA
CLÍNICA E UM CURSO SOBRE A JORNADA
DA CLÍNICA DO SEDES
POR LUIZ AUGUSTO CANDIOTA E NINA LIRA

N

o dia vinte e dois de outubro de 2016 aconteceu a Jornada da
Clínica do Sedes, um evento que acontece a cada dois anos
com a proposta de ter um espaço para a troca experiências, reunindo
de forma livre e aberta, profissionais de quase todos os departamentos
do Instituto Sedes. Todos que de alguma forma fazem parte da Clínica
foram convidados a apresentar suas experiências clínicas nas rodas de
conversa. A Clínica do Sedes é um espaço único, composto por uma
dezena de equipes clínicas, por onze projetos psicoterapêuticos que
trabalham com os temas da integração do imigrante na sociedade, da
obesidade, da anorexia e bulimia e muitos outros. Além disso, o trabalho
psicoterapêutico que é desenvolvido ali conta, quando necessário, com
o suporte da psiquiatria e da assistência social da mesma instituição
e, quando necessário, o trabalho em rede é estabelecido com outros
equipamentos da rede de saúde pública.
Nesta Jornada, um dos trabalhos apresentados pelos membros
do Departamento de Formação em Psicanálise foi o meu, sobre um
caso clínico que atendo e que tive a oportunidade de desenvolver
uma narrativa em conjunto com a psiquiatra da clínica que também
acompanha o caso. A experiência, não só durante a apresentação,
mas ao longo de todo o processo terapêutico, que ainda transcorre,
da discussão e preparação do caso e de como construir e lidar com as
diferentes visões da psicanálise e da psiquiatria foi bastante produtiva.
Pensamos nas formas diferentes que a psiquiatria e psicanálise formulam
o diagnóstico e em como poder trabalhar com um mesmo paciente a
partir desses lugares diferentes. O desafio foi o estabelecimento de
um campo onde essas diferentes posições pudessem se expor umas as
outras sem a pretensão obrigatória do estabelecimento de pontes ou de
uma linguagem única. A proposta foi a de fazer algumas elaborações
sobre o diagnóstico em psicanálise e psiquiatria, pensando no seu
potencial tanto de alienação como de constituição da individualidade.
Partimos a princípio de três perguntas disparadoras: “O sujeito é ou
não responsável no seu modo de adoecer físico e psíquico? O sujeito
deve ou não ser convocado no momento de construção do diagnóstico?
Qual é esse limiar entre a alienação e a libertação da nomeação de
um diagnóstico?” A chance de expor um caso clínico, conjuntamente
com a psiquiatra, provocando abertamente o debate sobre a questão do
diagnóstico a membros de outros departamentos, com diferentes visões
sobre o mesmo tema, foi fonte de reflexão e amadurecimento do nosso
trabalho.
Em outra oportunidade na jornada, foi apresentado um
trabalho sobre o Grupo de Acolhimento, pela Terapeuta Nina Lira, que
também é membro do Departamento de Formação em Psicanálise e
aqui segue o seu testemunho:
“Tentarei falar sucintamente sobre a minha trajetória neste lugar e de
como surgiu a ideia para meu trabalho apresentado na jornada. Entrei
como terapeuta aprimorando há 7 anos atrás, quando ainda estava no
início da minha formação em psicanálise. Minha clínica particular

amadureceu bastante e a experiência institucional
teve papel importante nisso. Atualmente atendo na
clínica com o registro de voluntária, em parceria
com a terapeuta contratada Andrea Favalli em um
dispositivo chamado Grupo de Acolhimento, que
recebe pessoas que chegam em uma situação de
“transbordamento psíquico”, geralmente casos
mais “graves”. Pois bem, todo semestre temos
um encontro na clínica chamado Fórum Clínico
Ampliado. Em cada encontro um representante
de projeto ou dispositivo da clínica é convidado
a falar para todo o restante da clínica, incluindo
os terapeutas contratados, supervisores de curso,
os aprimorandos (que vem dos diversos cursos do
Sedes) e funcionários da recepção. A ideia é fazer
circular os inúmeros projetos que acontecem na
instituição, eu diria que uma tentativa na direção
de integrar as peças da grande engrenagem que é
a Clínica Psicológica do Sedes. Nós duas havíamos
apresentado o grupo de acolhimento neste Fórum
no ano anterior, momento em que detalhamos o
contexto em que o dispositivo foi criado em 2003,
suas mudanças ao longo dos anos, discorremos
sobre as suas características e composição e a
forma como fazíamos a primeira escuta e o trabalho
em rede com outros dispositivos de saúde mental.
Abordamos sucintamente o setting, o manejo
clínico e procedimentos de encaminhamento.
Ao final da apresentação, fiquei mobilizada por
uma questão intrigante de um dos colegas que
assistia a apresentação, que era o supervisor do
curso Conflito e Sintoma do Departamento de
Psicanálise: “Como vocês fazem para o paciente ir
embora?” Essa pergunta foi disparadora do ensaio
que apresentei na Jornada da Clínica.
A ideia do novo trabalho foi a de ir além
da descrição do dispositivo e pensar nas seguintes
questões: uma vez que o usuário já está dentro do
grupo, qual é o trabalho que acontece ali? Até
quando ele deve ficar no grupo? Até formular uma
demanda de análise? E o que vem a ser “formular
uma demanda de análise”? Quais outras demandas
possíveis? Com quais as dificuldades nos deparamos
no momento do encaminhamento? Como o setting
do grupo interfere nisso? Ao me debruçar sobre
estas questões, fui identificando alguns pontos
nevrálgicos do dispositivo, principalmente em
relação ao setting, além de perceber a necessidade
de repensar sobre qual seria este momento de
encaminhamento. A proposta era a de levantar
questões e trocar com outros profissionais, uma
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E como foi sair de analista em formação para
entrar no Sedes como profissional?

JUNTOS NO ACTO FALHO
ENTREVISTA COM CECÍLIA NOEMÍ M. FERREIRA DE CAMARGO

A

cto Falho: Como foi a sua trajetória até chegar à
psicanálise?

Cecília - Foi uma decorrência de acontecimentos da minha vida. Eu
fiz Letras, na USP, que eu acho, tem tudo a ver com a psicanálise.
Tive o privilégio de ser aluna de pessoas muito especiais como Antônio
Cândido e Alfredo Bosi. Durante o mestrado na ECA, surgiu o interesse
e concomitantemente fui cursar Psicologia. Tive os primeiros contatos
teóricos com a psicanálise, comecei a fazer análise e aí ‘fui mordida
pelo bicho’.
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pertencimento a uma equipe clínica e o contato com
pacientes institucionais, pensando a transferência
institucional, conhecendo a rede de saúde
mental público-privada, produzindo e dividindo
conteúdos clínicos com pares multidisciplinares:
arteterapeutas, psiquiatras, psicopedadogogos,
psicanalistas, psicodramatistas, acompanhantes
terapêuticos, dentre outros.

Eu não sei se psicanálise é uma coisa que a gente
ensine. É uma coisa que a gente compartilha.
O que você vê de melhoras e de coisas a
serem melhoradas no departamento?

Aí você entrou no Sedes na formação...
Na verdade, a entrada no Sedes disparou a mudança de rumo e de
analista. Aprendi muito também com Samuel Vasconcelos Titan.

Você participou de um Centro de Referência
a Vítimas de Violência do Instituto Sedes

Tive uma experiência com um analista junguiano, mas quem me
serviu de inspiração foi minha segunda analista; com essa experiência
comecei a percorrer caminhos que passaram a fazer mais sentido pra
mim. Comecei a me sentir capaz de pensar de uma forma que tinha a
ver com o que eu sou.

vez que acredito na construção conjunta e constante de um fazer
clínico. E que, assim como fui mobilizada na discussão do último
fórum ampliado, eu também pudesse provocar questões em outros
colegas. Acredito que o minha produção estava alinhada àquilo que
a comissão organizadora da jornada havia anunciado: ‘nosso objetivo
é tornar público e fazer circular nosso trabalho clínico-institucional,
compartilhando-o em mesas e rodas de conversa que funcionem como
espaços de interlocução e produção de saberes coletivos e singulares’.
Eram 6 rodas de conversas acontecendo ao mesmo tempo, de temas
variados; e quem quisesse poderia apresentar. O espaço era aberto
para terapeutas contratados, voluntários, aprimorandos, terapeutas
vinculados a projetos na clínica e, inclusive, funcionários que
trabalham na secretaria, como foi o caso da Gisele, que dividiu sua
experiência de “front” na recepção e acolhimento dos usuários que
chegam à clínica.”
Bom, esses nossos depoimentos intentam mostrar um
pouquinho o quão fértil pode ser o espaço da Clínica do Sedes,
principalmente para os colegas alunos do Departamento Formação em
Psicanálise.
Uma oportunidade de clinicar, tendo a experiência de

Como você enxerga o ensino da psicanálise?

Eu acho que ainda existe o fantasma de qual é a
verdadeira psicanálise, qual a melhor linha e isso
é extremamente empobrecedor. As pessoas querem
estudar psicanálise. Embora eu dê aula num
seminário que é kleiniano, Psicose em Klein, estudo
muitos outros autores. Existem problemas desde
burocráticos, a própria estrutura de funcionamento,
até disputas de poder. Nosso curso é extremamente
sério e profundo e hoje está melhor. As pessoas estão
fortemente pensando no que é essa coisa chamada
‘formação’ e isso permite o surgimento de novas
ideias, posturas, novas atualizações e isso nos leva
a reflexões que aprofundam e ampliam esse campo.

Como foi o seu caminho na sua formação, a partir do momento
que começou a fazer análise?

https://www.pexels.com/photo/bright-bulbs-crowded-electric-light-383838/

Eu terminei o curso em 1988, e no começo de 1989
prestei concurso. Foi um concurso bem concorrido,
e eu fui aprovada. O começo é bastante difícil, você
se sente ainda insegura, mas gente aprende a nadar,
nadando. Assim, estou desde 1989 dando aula.

Luis Candiota
R. dos Tamanás, 72 - Vila Madalena
São Paulo - SP
Tel. 11 98339-4525
Email: candiota.luiz@gmail.com
Nina Lira
Rua Mato Grosso, 128 - conj. 101 - Higienópolis
São Paulo - SP
Tel. 11 96080-0404
Email: nina_lira@yahoo.com.br

Cecília Noemí M. Ferreira de Camargo - Profa. do Dpto. Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae
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Sapientiae, que venceu um premio criança 2002, da Abrinq.
O nome do trabalho foi “O fim da omissão: a implantação de
polos de prevenção à violência domestica”. Você pode nos
contar um pouco sobre sua experiência nele?
Eu queria entender melhor a questão da violência. Na favela do Jaguaré
havia um Centro de Juventude. O Centro fazia oficinas com crianças,
adolescentes, pais e educadores, onde eram discutidas questões
diversas e violência. Esses lugares acabavam se transformando no que
se chama um polo. A finalidade básica era ser um lugar que pudesse
dar atendimento àquela comunidade maior, que crianças e adolescentes
fossem acolhidos quando sofressem violência, que aprendessem a
reconhecê-la e que não se transformassem inevitavelmente em novos
agentes de violência. O projeto foi muito ampliado, chegando a haver
polos em todas as zonas da cidade. Depois de 10 anos, eu queria pensar
a violência mais psicanaliticamente e acabei me desligando
Como você vê a sua participação dentro do departamento?
Uma das atribuições de um departamento é fazer parte da Clínica
do Instituto que realiza um trabalho bastante sério. É uma clínica de
serviços. A Comissão de Clínica do departamento começou a fazer um
projeto de trabalhar em parceria com os CAPS e de dar supervisão
pra pessoas que atendem pacientes muito graves que acabou não
se efetivando, embora tenha muita coisa pra ser feita. Há outra
atividade ligada à Clínica do Instituto: sou representante do curso de
especialização do departamento Formação em Psicanálise na Clínica
e cuido de todos os aspectos do Aprimoramento, disponível aos alunos
que se interessam pela experiência da psicanálise na Instituição. Isso
me ocupa bastante; fiz parte várias vezes da comissão de curso. Faço
parte da comissão de formação continuada e isso é muito.
Como você enxerga a psicanálise nos dias de hoje?
Vou responder, pedindo ajuda ao Massimo Recalcati que é um dos
autores que estou estudando: vivemos uma época de“ gozo mortífero,
prazer imediato”. Cada vez mais, as pessoas estão menos dispostas a
pensar. Parodiando Bion, eu acho que o aparelho psíquico social é um
aparelho pra identificação projetiva, que é um aparelho pra se livrar.
Princípio do prazer. Eu não sei se é o único, porque eu não conheço
todos os caminhos, mas eu vejo a psicanálise como um recurso.
Talvez fosse útil que as pessoas pudessem se tornar um pouco mais
continentes. Pensando na teoria das posições, se você não chega a
elaboração da posição depressiva, fica assim: ‘Outro? Que outro?
Consideração? Como que é isso aí?’ Então, eu vejo a psicanálise nos
dias de hoje como absolutamente necessária. E, no entanto, talvez cada
vez menos valorizada ou possível, quase para uma elite, uma parcela
muito pequena da população. Acho muito triste que a gente esteja
vivendo um momento como esse. Então, gostaria que fosse possível
que a psicanálise fosse mais difundida, não sei se isso a tornaria mais
aceita, mas talvez fosse um caminho.

Como você enxerga o sujeito em sua clínica
hoje?
Não existe um sujeito específico. Tenho pacientes
muito angustiados, que estão tentando ir pelo
caminho do enfrentamento: de suportar a dor,
tentar entender a si mesmos, estão se aproximando
do próprio desamparo, estão desenvolvendo este
aparelho para pensar e poderem fazer-se um pouco
mais cargo de si mesmos, de sua condição humana.
E, eu tenho pacientes mais assustados que ‘de vez
em quando’ se dispõem a dar uma olhadinha, bem
de leve. Acho que a grande maioria.
Para você, o que uma pessoa precisa para
ser psicanalista?
Então, eu não sei se ela precisa de um espaço
interno que lhe permita fazer a formação e que ela
faça análise, ou se o espaço interno é criado pela
própria análise de cada um. Uma pessoa vai ser
psicanalista porque tomou essa decisão de pensar,
enfrentar ou lidar com o próprio sofrimento? Ou será
que é a psicanálise lhe proporciona vivências, que
talvez ela não tivesse se dado conta na experiência
natural de vida dela que então, vão permitir alguma
transformação interna e que a pessoa faça essa
opção?
Como vamos entrar em contato com a
angústia do outro sem entrar em contato
com nossa própria?
Acho que muita humildade é necessária. Recolher
o flap. Embora só humildade não seja suficiente!
Precisa-se de uma porção de coisas que são
conquistáveis: estudar, estudar e estudar e fazer
análise,...mas precisa-se de espaço interno. Mas
tudo isso você só faz se você já se aguentar.
Que mensagem ou conselho você deixa
para os psicanalistas em formação do nosso
departamento?
Acho que muita humildade é necessária. Recolher
o flap. Embora só humildade não seja suficiente!
Precisa-se de uma porção de coisas que são
conquistáveis: estudar, estudar e estudar e fazer
análise,...mas precisa-se de espaço interno. Mas
tudo isso você só faz se você já se aguentar.

que se estabelece na relação dual entre analista e
paciente. Considero este um parâmetro fundamental
para a identificação da transferência que se
apresenta, interfere na relação analítica e pode
flutuar ao longo do tratamento.

EPISTEME
ENTREVISTA COM ELIANE MICHELINI MARRACCINI

Q

uais são os fundamentos filosóficos e/ou
epistemológicos que sustentam sua prática clínica?

Minha prática clínica encontra-se eminentemente orientada pela
concepção de subjetividade como expressão de uma sutil e complexa
trama de experiências, afetos e fantasias que determinam a estruturação
e a dinâmica que se produz no mundo interno do sujeito. Seja compondose e articulando-se ou opondo-se e gerando embates em distintos níveis
psíquicos, resultando em efeitos diretos em todas as relações internas
e externas que o sujeito estabelece. Basicamente determinando sua
específica forma de ser no mundo e operar com a realidade.
Considero o paciente como um sujeito único que demanda o olhar
singular do psicanalista, o qual deve buscar apreendê-lo em sua
mais genuína expressão e procurar desvelar o sofrimento que o afeta.
Buscando identificar seus principais conflitos, suas angústias latentes,
suas identificações mais determinantes, a força de seus impulsos, a
natureza da ação do superego, a capacidade de suas funções egóicas
e as principais defesas na interação que estabelece com a realidade.
Estimo que a função analítica requer que o psicanalista esteja
especialmente atento à ressonância afetiva que a relação com
aquele paciente, num dado momento ou circunstância, produz em
seu mundo interno. Deste modo, buscando elaborar o emergir da
contratransferência, um instrumento precioso para a apreensão do

Sobre formação continuada, o que você
recomenda aos analistas em formação sobre
a formação de cada um?
Tornar-se psicanalista e exercer a prática clínica
requer disponibilidade e gosto especial pelo estudo
permanente, de forma a avançar na profundidade
que a matéria exige. É essencial constituir uma base
sólida de conhecimentos dos princípios que regem
a Psicanálise, inicial e primordialmente a partir
do texto freudiano. A partir daí, é inevitável que se
sinta instigado e/ou identificado pelo pensamento
de algun(s) autor(es) especialmente, sendo natural
e desejável nutrir interesse em conhecer diferentes
esquemas de pensamento. Além disso, algumas
questões e temas específicos podem surgir do estudo
teórico ou mesmo da própria clínica, despertando
interesses mais específicos, por vezes até como
fruto da transferência com seu próprio analista,
seu supervisor clínico ou professores e colegas de
profissão.
Considero fundamental que o psicanalista
mantenha sempre vivo o objetivo de aprofundamento
de conhecimento. Se estiver disponível para
uma experiência plena de aprimoramento, ao se
articularem noções inevitavelmente se produzirão
e serão fertilizadas ideias, passíveis de promoverem
mudanças significativas não apenas no entender,
mas também no fazer psicanalítico. Um processo
absolutamente pessoal que, embora assentandose sobre as ideias de determinado autor ou
conhecimento sobre determinado tema, as escolhas
na ampliação do estudo teórico ou aprofundamento
clínico, durante a formação ou a partir dela, acabarão
compondo e enriquecendo a subjetividade como um
todo e aperfeiçoando o psicanalista em sua função.
Você poderia comentar brevemente sobre os
fundamentos estéticos que norteiam o seu
entendimento da Psicanálise?
A Psicanálise, como disciplina teórica e método
terapêutico, comporta em seus princípios uma
visão de mundo e uma concepção do humano que
vai ao encontro da aspiração dos que não aceitam
permanecer com a superfície dos fatos ou das
experiências vividas. Traz em seu bojo a permanente
procura da apreensão da realidade psíquica, “para
além” do que o manifesto sugere ou apresenta.
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Convoca o olhar para uma investigação do latente, visa ir em busca do
mais essencial do funcionamento psíquico, identificando angústias e
conflitos que, por sua vez, promovem defesas e levantam resistências
que visam evadir o enfrentamento do pathos que acomete o sujeito. Um
sujeito que, no entanto, “sabe de si” e que, ao falar em suas associações
livres, expõe ao psicanalista a própria teoria a respeito do mal que o
acomete.
Ao comunicar o que “sabe de si”, o sujeito expressa sua problemática
atribuindo forma e colorido estético ao conteúdo de seu sofrimento.
Em paralelo, a forma particular de olhar do psicanalista colhe da
expressão do sujeito aspectos que remetem a seus conhecimentos e
induzem significados. Neste movimento, o psicanalista imprime em
sua compreensão e interpretação uma maneira particular de enxergar e
entender o que vê, sendo esta sua forma particular de escuta do que lhe
é apresentado para análise. É assim, que a forma expressiva importa
substancialmente, seja na comunicação do paciente como na maneira
de olhar, entender e comunicar do psicanalista, um amálgama de suas
convicções teóricas, suas experiências pregressas e sua sensibilidade
como sujeito, promovendo a construção de um estilo pessoal no exercício
da função analítica.
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