
Entrevista para o Jornal Gazeta de Alagoas 

 

1- Como situar a Psicanálise em relação à história do pensamento humano? 

 

 A Psicanálise inscreve-se no registro cronológico da história da cultura com a publicação 

de “A Interpretação dos Sonhos”, o livro mais lido de Freud, publicado pela primeira vez em 1900. 

Mas, apesar de terem sido necessários mais de 2.500 anos na história da cultura para que a teoria 

dos sonhos pudesse ser formulada por Freud, desde os primórdios dos registros das elaborações 

das questões humanas com os pré-socráticos, e até mesmo na mitologia, os sonhos já eram 

especulados e tidos como reveladores. Basta pensar que os grandes estrategistas de guerra não 

passavam sem um decifrador de sonhos. 

 Desta maneira, penso que a Psicanálise surge na história da cultura inscrevendo a 

revelação do inconsciente, articulada com a história das produções humanas que a precedem. Não 

é à toa que para construir os conceitos essenciais da Psicanálise, Freud retorna aos gregos com o 

mito de Édipo. 

 

2-  Apesar de sua inserção na cultura, a Formação  Analítica é de certa forma atípica em relação 

ao modelo acadêmico das outras profissões. Comente. 

 

 Sem dúvida, isso é uma singularidade da Psicanálise, que diz respeito ao fundamento de 

sua ética. 

 A ética da Psicanálise é a ética do desejo, desejo pelo qual o sujeito é determinado em seu 

desconhecimento. 

 Essa fenda entre as construções simbólicas e esse perene desconhecido coloca a Psicanálise 

num campo onde as operações serão sempre imprecisas, o que é radicalmente distinto do modelo 

acadêmico, em que a referência é a mestria no que esta comporta de um certo já sabido, aferível. 

Enquanto no meio acadêmico o saber transforma-se em créditos, na psicanálise o saber remete 

sempre a um débito insaldável com o inconsciente. 

 Isso não quer dizer que o estudo da Psicanálise seja pouco articulado, pelo contrário, desde 

Freud até Lacan o estudo da Psicanálise é marcado por muito rigor, o que era um traço de Freud: 

sua fidelidade ao acesso à possível verdade, ao científico. 



 Além disso, desde seus primórdios a Psicanálise constitui uma ferida narcísica, como 

costumava dizer Freud, a terceira, depois das grandes revelações de Copérnico e Darwin. 

 Essa ferida narcísica é algo reencontrado em sua singularidade, no terreno onde 

efetivamente se constitui um analista: as análises. 

 E é por ser esta a única Formação possível de um analista, as Formações do Inconsciente, 

que está dada a atipia e atopia da Formação do analista. 

 

3-  A erudição é uma exigência para a Formação Analítica? 

 

 Freud era um homem muito culto, e Lacan portava uma erudição extremamente 

sofisticada. Para acompanhá-los é inevitável conhecer certos caminhos que eles percorrem. Mas 

penso que o fundamental para o estudo da Psicanálise é poder deslocar-se de uma posição 

positivista do pensamento para as construções teóricas que ela exige, como, por exemplo, a 

questão do tempo, que não podemos pensar senão na perspectiva da lógica do inconsciente. 

 

4- Por falar em tempo, em 1992 você foi fundadora de uma instituição de Psicanálise em Recife 

com mais 5 analistas: Traço Freudiano Veredas Lacanianas, e em 1996, de Traço-Maceió, que está 

fazendo um ano. O que constitui essa ligação? 

 

 A Psicanálise nos ensina que nada é “puro acaso”. 

 Édipo demonstrou-nos as consequências do desconhecimento, quando num movimento 

dialético, porque não sabia, vai se ver às voltas com o parricídio e o incesto, horrendas presenças 

do que é misterioso em cada um. 

 Édipo fica cego diante desse horror. Milênios mais tarde, depois de atravessar a história 

dos homens, marcando com singularidade a cada um, essa história é recontada por Freud, aliás é 

destino de toda história ser recontada e recortada, para nos apontar o que há de estranho em nós 

mesmos. 

 A Psicanálise nos convoca a pensar a partir de seus pilares. Um deles, a transferência, 

transferência a um nome. 

 Em 1992 subscrevemos a fundação de Traço Freudiano Veredas Lacanianas, nome que 

anuncia a nossa filiação ao Traço de Freud pelas Veredas de Lacan. Éramos: Paulo Medeiros, 



Edna Porto, Everaldo Soares Júnior, Pedro Leonardo Rodrigues, Manoel Gomes e eu, e nos 

reunimos a convite de Paulo. Hoje somos 25. 

 No entanto, estamos submetidos ao significante, e Maceió é um nome que estava entre nós 

num registro de nascimento, o meu. 

 Saí de Maceió na infância, e em 1988 comecei um retorno a partir da minha clínica. Hoje 

isso já conta a história de quase uma década de trabalho clínico, e com isso os enlaces de trabalho 

renovaram os movimentos transferenciais em torno do nome do Traço Recife e de seus fundadores. 

 Portanto, Traço-Maceió é resultado dos efeitos da clínica e do trabalho que ela produz, 

como aliás penso ser o terreno onde é possível haver estofo para as questões a serem tratadas numa 

instituição de Psicanálise. 

 Ainda é preciso ressaltar que este nome contém a referência a Guimarães Rosa através de 

seu tratado de sabedoria Grande Sertão: Veredas. Há algo de precioso relativo a isso, que nos 

reúne a partir dos elementos da poética enquanto efeito da nossa língua. 

 Os nomes que se reúnem em Maceió são: Auxiliadora Ribeiro Teixeira, Delfina Carvalho, 

Dênis Antônio Santos de Mello, Edna Porto, Eduardo Calil, Elvira Barreto Cardoso, Maria de 

Lourdes Tenório, Nádia Regina Lima, Paulo Medeiros, Sara Guimarães Nunes e eu. 

 

5- Como se situam as questões políticas dentro da Psicanálise? 

 

 A história da Psicanálise é marcada desde seus primórdios pelas razões que levaram Freud, 

diante do anúncio de sua morte, a instituí-la. Essas razões eram imperativamente políticas e diziam 

respeito às suas preocupações com a preservação de sua obra. 

 Para levar adiante seus propósitos Freud avalizou certas manobras que constituíram o 

primeiro estatuto da IPA, no qual estão contidos os elementos que se desdobram nas mazelas das 

instituições e nas marcas de sua perversão. Dois exemplos disso são a exigência da formação em 

medicina e da análise didática. Ora, por volta dessa época, Freud estava escrevendo “A Questão da 

Análise Leiga”, que afirmava peremptoriamente o contrário, além de que sempre sublinhou a 

importância das análises pela via da transferência e não de uma recomendação burocrática. 

 Essa montagem presente na história das instituições e recorrente, apesar de os analistas 

estarem tão prevenidos, é o abrigo de uma difundida trama de jogos políticos, sob os quais 

incorrem com frequência, ataques à essência do psicanalítico. É gritante a extorsão que sofrem os 



fundamentos da Psicanálise quando são solvidos pela massa burocrática que circunscreve o 

instituído. 

 Lacan insiste em colocar a Formação Analítica num campo ético e não no nível técnico, e 

aí residem os motivos de sua ruptura com a IPA. E, porquanto não escape repetir esse inevitável 

drama da instituição, circunscreve ruidosamente o lugar da Formação com seu aforismo: “o 

analista não se autoriza senão por si mesmo”. 

 Mas congruir essas duas dimensões de naturezas tão distintas tem sido tarefa difícil para 

os analistas. 

 Nem Freud nem seus discípulos estabeleceram uma conceitualização da Formação que 

pudesse efetivar um dispositivo institucional capaz de preservar o psicanalítico em detrimento do 

estatutário. 

 A instituição não visa produzir o nome próprio do analista, e sim a Psicanálise. No 

entanto, as instituições não escapam de se constituírem a partir dessa demanda da nomeação, o que 

promove um descompasso advindo da ilusão de que possa ela inscrever o psicanalista, onde a 

psicanálise é que deverá ser inscrita. 

 As discrepâncias entre essas duas dimensões, se não são bem  demarcadas, acarretam 

sérios impasses que se cristalizam nas sucessivas quimeras das e entre as instituições de 

Psicanálise, e o recurso de critérios obtusos nesse trato põe em risco o que há de realmente 

fundamental nas Formações: as análises. 

 

6-  Como pensar a Psicanálise nessa atual discussão sobre ética e pós-modernidade? 

  

 No “Projeto para uma Psicologia Científica”, texto de 1895, a questão ética 

circunscrita por Freud está apontada na via do que erige o humano em sua condição de desejante, 

como consequência de uma  falta. 

A natureza do objeto do desejo humano em seu enigma nos interroga insistentemente, 

porque tal ou qual objeto é capaz de responder ao desejo de um, estabelecendo a radical 

singularidade. 

Retomar os conceitos de Freud, aproximando-os do rigor com que sempre foram tratados 

por ele, é alvo da produção lacaniana, e não podemos desconhecer a importância dessa empreitada 

para a preservação da obra freudiana. 



O contorno da falta pela via dos “Bens” é, conforme nos demonstra Lacan, o campo da 

perversão, deixando=nos a pensar sobre a pós-modernidade como o tempo em que se opera esse 

contorno, produzindo sempre um objeto após outro, negando essa falta radical.  

Adouls Huxley em seu “Admirável Mundo Novo “ descreve esse cenário: um mundo em 

que a singularidade do desejo tem comprometido seus desdobramentos metafóricos, restando uma 

operação metonímica constantemente abastecida em sua demanda de um objeto fetiche. 

Esse império metonímico onde a parte é sempre tomada pelo todo é a tônica pós-moderna, 

reino da imaginarização da falta em que se opera a apropriação do fantasma do gozo do Outro e 

da lei que comanda suas condições e alternativas. Constitui um contorno à falta através da 

combinação ininterrupta de objetos que se desdobram infinitamente e são consumidos como 

peremptória resposta à demanda. 

O resultado dessa montagem  é uma elegia à morte, uma espécie de oferecimento para a 

morte, em que o gozo é o fim em sua expoência, levado à última consequência. 

Esse é o preço da recusa à lei, um prejuízo à possibilidade de agregação das propostas de 

vida, edificando no lugar da falta, em vez de um movimento metafórico criador de sentidos, um 

aprisionamento a um objeto mágico capaz de afrontar a angústia em detrimento do 

reconhecimento do que dela é inerente, e revelador do mais obscuro buraco constitutivo do 

humano. 

A Psicanálise enquanto inscrita na cultura não escapa aos efeitos disseminados  no 

conjunto dessa montagem; encontramos aí algo que nos interroga, que nos convoca a pensar sobre 

algo que mina sua produção nos malabarismos que ferem o legado freudiano, com operações onde 

esse objeto faltoso é forjado, assim como a clínica nos oferece esses elementos inseridos em 

demandas que são a contramão do que se tece em análise, a saber, o acolhimento desse estranho 

talhado pela falta, que habita cada um em sua imparidade.  

 

7-  Como se dá a Formação no Traço-Maceió e qual a sua programação ainda para este ano? 

 

 A Psicanálise é um paradigma que interessa tanto àqueles que pretendem vir a ser 

analistas como àqueles que vão a seu encontro para estabelecer certas articulações nos diversos  

campos do saber. O Traço é circunscrito por esses dois grupos que se interessam pela Psicanálise.  

 Desde sua fundação em Recife, o Traço sempre se definiu como uma instituição voltada 

para a Formação de analistas no contexto da transmissão do ensino de Freud e Lacan. 



 Para isso é necessário que cada participante da instituição tenha um Projeto de Trabalho 

comprometido com a produção escrita e oral dos elementos depreendidos dos estudos em grupos, 

nos colóquios, seminários e jornadas. 

 A Programação do Traço-Maceió é elaborada no início do ano e consta dos grupos de 

estudos, dos colóquios, das jornadas, dos seminários e de sessões de cinema.  

 Além disso, o Traço-Maceió possui um projeto editorial, que é a marca por onde fluiu sua 

fundação desde Recife, através da revista Veredas. 

 O Traço Freudiano Veredas Lacanianas tem como produção editorial a publicação de: 

Cadernos do Traço, traduções de textos de Lacan e outros autores da literatura psicanalítica, 

Gazeta de Recife, Veredas e Jornal do Traço-Maceió. 

 Também estamos inscrevendo nossa participação na internet, com a exposição de nossa 

home page, onde poderão ser encontradas as certidões de Fundação do Traço de Recife e Maceió, 

o histórico de nossos trabalhos desde a primeira subscrição, todos as publicações, além de uma 

página para cada participante, contendo a história de suas publicações. 

 

8- Qual a próxima atividade do Traço de que o público interessado poderá participar? 

 

 No dia 14 de junho estaremos promovendo um seminário com a psicanalista Edna Maria 

Porto sobre “A Clínica da Adolescência”. O evento será no Auditório do Sindicato dos Médicos, 

vizinho ao restaurante Bar das Ostras, às 16:h, e as inscrições serão de R$10,00 para estudantes e 

R$20,00 para profissionais. 


