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“Viver é melhor que sonhar” 
“A minha dor é perceber que apesar de tudo que 
fizemos ainda somos os mesmos e vivemos como 

nossos pais”. 
- Belchior 

 

 O filme O Show de Truman (Peter Weir, 1998) mostra uma espécie de big 

brother welliano ao seguir um bebê desde sua gestação até sua vida adulta em um 

enorme estúdio controlado por centenas de câmeras que acompanham todos os 

movimentos do protagonista, Truman Burbank. No entanto, ele é o único que não 

sabe que aquele mundo é uma simulação; os demais participantes são todos atores, 

desde seus pais, sua esposa até seu melhor amigo. Um dos motivos que fez Truman 

jamais sair de sua pequena cidade é seu trauma de água após o pai morrer afogado no 

“mar”. E o “mar” ocupa uma grande superfície do estúdio. O personagem é simpático, 

ingênuo e observador. Todos os dias diz a mesma frase para os vizinhos, sempre em 

tom alegre: “Bom dia! E, em caso de não vê-los, boa tarde, boa noite e durmam 

bem!” – saudação que virou um slogan do programa. Até que uma série de fatos o faz 

desconfiar que aquele lugar que conhece tão bem se torna estranho. 

 Antes de partirmos para a metáfora central deste ensaio, vale a pena ressaltar 

duas vertentes possíveis de ser vistas do Unheimliche de Sigmund Freud (1919/2010): 

a noção de sentir-se inquieto em um lugar que deveria ser familiar e a compulsão à 

repetição. A primeira vertente é a de que, embora viva em uma pequena e pacata 

cidade, ao começar a perceber que há algo estranho que rompe com o conhecido, 

Truman começa a se sentir desconfortável até mesmo em casa; seu lar não é mais um 

ambiente de intimidade e privacidade, mas sim um lugar no qual ele mesmo não pode 

mais se sentir em paz – vale lembrar que Freud utiliza o termo Heim como lar e que 

este mesmo termo também sugere a noção de privacidade e segredo, como uma casa 

de janelas fechadas onde o transeunte nada vê dentro, o que faz o psicanalista 
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dissertar sobre sua ambiguidade e caráter de obscuro. Já a compulsão à repetição se dá 

tanto na vida do personagem quanto no espectador, uma vez que em todos os dias 

tudo se repete: todas as ações são coreagrafadas para acontecer exatamente no mesmo 

horário. Essa repetição só é percebida e vivida como angustiante quando Truman 

começa a desconfiar de seu ambiente, rompendo com ela através de angústia do 

desconhecido. 

Mas é a última cena do filme que nos chama atenção por seu valor metafórico. 

Após superar seu medo de água, Truman parte em direção ao horizonte somente para 

bater em uma parede que retratava perfeitamente um horizonte em perspectiva quase 

que infinito tal como vemos ao fitar o mar. O barco fura essa parede, por conter um 

mastro na proa – e esta é a primeira metáfora com o nosso presente questionamento 

sobre a transmissão da psicanálise e da transgressão da burocracia acadêmica.  

 Surpreso, Truman começa a socar a parede acompanhado de uma emocionante 

melodia. Ao tatear esta parede, chega a uma escada também com o desenho do céu 

em perspectiva, uma espécie de escadaria para o céu; ele sobe a escada,com sua 

sombra sempre projetada no falso horizonte e chega até a porta de saída. Fascinado, 

abre a porta que mostra uma escuridão completa.  

 É aí que o herói ouve uma voz vinda dos céus, entre nuvens e o brilho do sol. 

Quem fala é o diretor do programa, e a analogia com Deus torna-se óbvia. Ele 

controla cada detalhe do programa sua sala lunar artificial e se auto-denomina o 

Criador. O diretor funciona como uma alegoria ao Pai divinizado: diz que assistira o 

nascimento, os primeiros passos, o primeiro dente que caiu com orgulho: “Não existe 

mais verdade lá fora do que existe no mundo que eu criei para você. As mesmas 

mentiras. As mesmas enganações. Mas no meu mundo você não precisa temer nada”. 

 Compreendendo, então, a sua posição de protagonista e estrela de um 

programa que o observara a vida inteira, Truman se vira, diz seu jargão “caso eu não 

os veja, boa tarde, boa noite e durmam bem”, e adentra a escuridão à sua frente.  

 

 

“Você diz que depois dele não apareceu mais ninguém” 

 

O autor Waldir Beividas (1999) abre um embate sobre o que chama de um 

“excesso de transferência” na prática e na teoria psicanalítica. Beividas defende que 

há um excesso de submissão ao dixit de Freud e – principalmente – de Lacan na 



transmissão da psicanálise, e que esse excesso de reverência aos mestres causaria não 

uma ampliação no campo, mas sim um contexto de repetições e articulações com 

temáticas apenas já sugeridas pelos autores e subordinadas aos interesses políticos das 

intituições.  

Concordamos com Beividas quando se trata da dificuldade do campo 

psicanalítico em aceitar novas ideias, atendo-se sempre ao que já fora dito por Freud e 

– principalmente – Lacan. A prática estaria submetida ou a um dixit freudiano ou a 

uma correção que se torna um dixit lacaniano: “A pesquisa em psicanálise passou 

desde então a se mobilizar submissa ao argumento de autoridade (do autor); acabou 

por ficar subordinada a um circuito «transferencial», excessivamente transferencial” 

(BEIVIDAS, 1999, p. 3). Isto geraria graves impasses na formação de profissionais e 

pesquisadores, pois o excesso de transferência incorreria em um excesso de 

politização e até mesmo exílio teórico. Desta forma, ao tentar evitar que a psicanálise 

caia novamente na superficialidade que foi apresentada na cultura através de sua 

americanização, nós, os psicanalistas, nos fechamos em um ciclo onde pouco 

podemos refletir com os autores e, juntamente com eles, ir um pouco além – e é triste 

notar como até mesmo a teoria freudiana atualmente é constantemente encoberta pelas 

leituras lacanianas. 

Em vários momentos de sua obra, Freud cita não ter como prosseguir em 

determinado assunto por motivos de tempo, espaço ou limitação prática. Em O 

Inquietante (1919/2010), o autor é categórico ao afirmar, no final de seu texto, que o 

tema está longe de se exaurir e que caberia aos futuros pesquisadores continuarem o 

processo – algo que também ficara congelado no tempo pelo dixit lacaniano sobre o 

tema. 

 
A relação a Freud pôde ficar para trás, mas nada mudou, visto que uma nova 
transferência vem tomar o mesmo lugar cego por relação a Lacan". Também 
aqui não é permitida a contestação de seus ditos ou seus pressupostos, <<a 
citação de Lacan funciona como ponto final ou como veredicto>>. 
(ROUSTANG apud BEIVIDAS, 1999, p. 12). 

 

 Ao sugerir soluções para a otimização da transmissão psicanalítica, Beividas 

usa termos como sinistro, incômodo e desconfortante para denunciar a prática 

vigente. Difícil não fazer uma leitura de uma certa qualidade unheimlich onde a 

própria inovação, desconhecida em sua essência, faria um corte na familiaridade em 



que se encontra a teoria através dos grandes mestres. Sair da zona de conforto é 

angustiar-se, ir ao encontro do desconhecido e relegar o que é domesticado. 

 Sobre este medo da ameaça do que vem de fora do campo como inovação – o 

que chama de narcisismo cognitivo ou refluxo autista – Beividas cita o filósofo Jean 

Petitot a respeito desta subordinação da teoria ao excesso de transferência que 

transformou a psicanálise em uma  

 
“‘textualidade idiomática que, tomando valor de lei, desenraizou 
irreversivelmente a experiência analítica do solo da experiência possível e […] 
conduziu o discurso analítico a um momento dogmático […] a identificar sua 
verdade ao uso incondicionado (dialético, não crítico) das categorias 
lacanianas’" (PETITOT apud BEIVIDAS, 1999, p. 3) 

 

 Ainda nas pavaras de Beividas: 

Estou bem ciente da dificuldade que uma tal viragem pode significar para o 
campo psicanalítico. Não me escapa o caráter «herético» com que tal hipótese 
possa parecer aos olhos de psicanalistas aferrados ao estilo de Lacan, sobre 
cuja apreciação, mais do que um exame sério e conseqüente, corre muita tinta 
de coloração fortemente passional (cf. Beividas, 1994 e 1995). Menos ainda 
me escapa a imensidão de um programa assim esboçado, não apenas porque se 
choca com resistências bastante solidificadas no contexto psicanalítico geral, 
ainda em transferência pregnante com o homem-Lacan, mas sobretudo porque 
toca fundo na questão de uma metodologia de manuseio dos conceitos 
elaborados, isto é, implica uma ampla reestruturação na abordagem (teórica) 
dos conceitos legados por Freud e Lacan. Quanto a isso, só posso aqui 
resignar-me a entender que a ética de uma pesquisa não se alimenta da 
facilidade no presente, mas da esperança de novos horizontes no futuro (Idem, 
p. 8). 

 

“É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem” 

 

“Freud está morto como autor!”. De tom nietzschiano, a frase teve origem em 

um seminário de psicanálise. A qualidade de Übermensch, o Acima-do-Homem, chega 

a ser assustadoramente antitética com o conteúdo do seminário. Aos ouvidos do 

pesquisador letrado em Nieztsche, essa afirmação chega a ser ainda mais contraditória 

pois, o que se recalca desta expressão, é o que vem a posteriori da máxima do 

filósofo.  

 
“Deus está morto!”: “E continua morto. E fomos nós quem o matamos. 
Como deveríamos nós, os mais Assassinos de todos os assassinos, nos 
consolar? […] Não deveríamos nós mesmos nos tornarmos deuses 
simplesmente por nos julgarmos merecedores? (NIETZSCHE, 2013, p. 
116).  



 

A ironia torna-se ainda mais poderosa se pensarmos na cansativa e 

insuportável posição de “deuses de próteses” que Freud supõe (1927/2010). Isso sem 

mencionar o fato de que, para se dirigir rumo ao Acima–do-Homem, não é a sublime 

ascenção que é necessária, e sim a decadência (PASCHOAL, 2007, p. 112). 

 Ora, dizer que Freud está morto como autor não é fazer a refeição totêmica ou 

compactuar com os irmãos; é desafiar repetidamente o pai para assumir o seu lugar, 

pois definitivamente não fomos nós, todos os psicanalistas, que o assassinaram em 

cumplicidade. Se há a autorização do teórico do campo a fazer tal assertiva, 

imediatamente há a mesma autorização para assassinar quaisquer outros autores e, 

assim, cair novamente na selvageria teórica. O que há, então, é um Freud–Totêmico 

junto a uma pletora de autores em um “cemitério sem sepulturas vazias”. Até mesmo 

porque o Freud autor metafísico, pai da horda, pode ser desafiado; talvez o estatuto 

atual freudiano esteja mais para um simulacro. Aparentemente, aqueles nos deram a 

ideia de uma nova consciência e juventude do campo esteja em casa, contando os vis 

metais dos órgãos de fomento à pesquisa.   

 Outro tema tangencia este seminário: o debate que circula desde os fóruns 

mais propícios como as jornadas científicas e centros de formação até os de menor 

credibilidade, onde o psicanalista não formado em Psicologia é questionado sobre a 

obrigatoriedade do diploma, visto com desconfiança e até mesmo preconceito. Alguns 

psicanalistas de gerações anteriores, duros em seus argumentos, eram categóricos: 

seria irreconciliável a psicanálise hoje em dia ser exercida por profissionais que não 

fossem da Psicologia ou da Filosofia – e a ironia aqui é grande por este seminário ter 

acontecido em uma sala cujo nome homenageia o fundador de um programa de pós-

graduação advindo de outra área que não a Psicologia nem a Medicina.  

 Não pretendemos, de forma alguma, que esta reflexão vire um ataque pesoal 

ou um rompimento paradigmático com o campo, mas é importante convidar os 

psicanalistas – tanto os que ministram seminários de formação, os possíveis membros 

dos corpos docentes e os novos formandos – a se questionarem, junto com Belchior, 

se depois dos nossos ídolos realmente não apareceu mais ninguém ou se a zona de 

conforto teórica seria um lugar que imobiliza o psicanalista pesquisador.  

Parece que o campo da psicanálise, com medo da superficialidade da 

sabedoria popular, cada vez mais se reduz a si mesmo, buscando uma auto-suficiência 

em um hermético circuito vicioso. O que resta são jargões prolixos e, muitas vezes, 



vazios, com definições contraditórias e de pedantismo que beira a falta de lucidez na 

elocubração, apenas para sustentarmos uma posição de suposto saber – e, novamente, 

o desdém para quem vem de algumas outras áreas de saber, tratando a questão da 

análise leiga apenas como mais um fantasma freudiano. Sejamos justos: há, sim, a 

aceitação. Mas por vezes ela é acompanhada de desconfiança e menosprezo. 

 Talvez seja por isso que podemos perceber através das redes sociais o 

aumento de popularidade de páginas como “Fãs da Psicanálise”, Psicanálise de 

Buteco” e outras atrocidades que nada tem a ver com campo e servem apenas para 

disseminar conceitos já distorcidos sem elucidá-los. Mas o caminho é tortuoso: 

quando a psicanálise adentrou a cultura americana após a visita de Freud à 

universidade de Clarke em 1909, o fervor que sua teoria da libido trouxe alcançou um 

grande número de admiradores. Ao se massificar, esses conceitos se reduziram cada 

vez mais à formas mais simples. Termos como sexualidade, narcisismo e ego 

proporcionaram que charlatães e até mesmo videntes – “leitura de palmas, 0.50$; 

psicanálise 0.25$” (SAMUEL, 2013, p. 102) – operassem sob a alcunha de 

psicanalista pela falta de rigidez.  

 Não é disso que estamos falando. Precisamos, inclusive, batalhar diariamente 

contra alguns pré-conceitos do campo. Mas até quando teremos que debater a 

psicanálise apenas quando estes novos líderes de opinião postarem vídeos com mais 

de 300 mil likes? Falando bem ou não do campo, estaria nas mãos de pseudo-

celebridades ou de programas televisivos a única saída pro assunto adentrar a cultura? 

Aqui, invoco os psicanalistas a refletirem: o que vocês sentem quando ouvem sobre 

psicanálise nas mídias e nas mesas de bar? E por que, então, mesmo assim, a maioria 

de nós não quer tomar as rédeas e, assim como o livrinho infantil e didático que a 

Youtuber apresentou em seu vídeo, falar abertamente do assunto? Será mesmo que 

eles venceram e que o sinal está fechado pra nós, jovens psicanalistas? Será que 

precisamos fazer tudo como nossos pais, mesmos cientes da dor de perceber que 

estamos apenas repetindo e recordando, jamais sem poder (re)re-elaborar um novo 

pensamento? 

 Obviamente, deixaremos para a clínica e para a academia o que lhes compete. 

Também não podemos falar abertamente de temas que precisam de um grande poder 

de abstração que falta às massas – mas que sobra ao indivíduo, como postula Freud a 

partir de Gustave LeBon em Psicologia de Grupo e a Análise do Eu (1921/2010). 

Assim como nos demais campos da vida, há aqueles que são mais articulados para 



lidar com o destaque. Não se trata, também, de elegermos nossos porta-vozes; cabe ao 

sujeito, assim como ele se autoriza a exercer a psicanálise, se autorizar a falar dela 

para uma audiência leiga, sem os jargões e dixits vazios que apenas servem para 

distanciar o público. Hoje são poucos os que falam abertamente sobre o assunto e, 

mesmo assim, ainda são julgados – por experiência própria, já não conto mais as 

vezes em que preciso falar o que Freud considera como sexual, sobre Freud e 

machismo, que complexo de Édipo não significa conscientemente querer deitar com a 

mãe e matar o pai ou que narcisismo não é sinônimo de vaidade.  

Se o excesso de transferência de Waldir Beividas está presente na academia 

psicanalítica, então há um paradoxo em sua lógica: ou Freud está mesmo morto ou é 

está apenas mantido em cativeiro? Seria urgente um outro retorno a ele, e não apenas 

o entorno ao retorno. E será que temos o feito corretamente, sem politizações, 

paixões ou axiomas pré-estabelecidos que serão repetidos ad infinituum? Afinal, o 

que é ser autor de psicanálise, então? 

 

“Nossos ídolos ainda são os mesmos” 

  

Beividas e Truman tem muito em comum: os dois perceberam a falácia da 

autenticidade e o controle dirigido da criação inovadora e precisaram romper com 

elas. Beividas ainda parece acenar com a irônica despedida de Truman: 

Uma primeira seqüela, das mais imediatamente tangíveis, é que, subordinada a 
teoria ao a priori da enunciação do(s) mestre(s), nenhuma nova descoberta, 
nenhum novo conceito tem boas chances de entrar na discursividade, salvo se 
já estiver implícito, sugerido, acenado ou embutido nas entrelinhas da 
discursividade dos instauradores (Freud e Lacan). Via de regra, as 
contribuições no campo pouco têm chances de ir além de comentários 
apendiculares, de paráfrases estirantes, nos casos melhores, de mímeses, 
repetições e meras justaposições de frases e aforismos freudo-lacanianos, nos 
piores. Deixa-se freqüentemente às citações o encargo (difícil) de trabalharem 
por si, suficientemente, e de concluírem sozinhas a peroração. Nessa 
discursividade, que entroniza a Freud e a Lacan, como «sujeito-suposto-saber» 
último, não se permite muito descobrir, permite-se apenas adornar fartamente 
o já visto, tanto quanto o já dito por ambos. E quando o pesquisador tem 
saltada a veia forte da criação, ser-lhe-á difícil manter-se no interior da 
discursividade em voga. Terá de ser liminarmente excluído dela, por 
«excentricidade». Terá de sentir o peso subjetivo da exclusão e pôr a fúria da 
sua criatividade a construir para si (e eventuais adeptos) uma nova 
discursividade, de pertença difícil de ser absorvida por aquela já instaurada, 
mais ou menos «oficialmente» (BEIVIDAS, 1999, p. 3). 

Para finalizar nosso pensamento, evocamos novamente e a cena final de O 

Show de Truman. O horizonte parece não ter fim por ser perfeitamente desenhado em 



perspectiva; no entanto, em na jornada da busca por conhecimento acadêmico, o 

barco dá de cara com um simulacro de horizonte. Aí é que se percebe como aquele 

horizonte infinito era uma falácia, uma questão de perspectiva, necessitando que se 

fizesse um furo para ser percebido. Após margear e subir uma escadaria, analogia à 

ascenção profissional, a porta que encontra em seu topo aberta mostra um nada: de 

horizonte belo e promissor, passa-se a um futuro obscuro e desconhecido. 

 E assim enxergamos semelhança na atual transmissão acadêmica da 

psicanálise: um falso horizonte que, ao descobrirmos os furos e possibilidades, 

podemos apenas margeá-lo para buscar uma certa ascenção como pesquisadores e 

viver na eterna repitição do simulacro da inovação. Mas a voz do Criador vinda do 

céu insiste em manter o herói naquele espetáculo como promessa de segurança.  

No entanto, para se romper com esta lógica que se instaurou no campo e 

parece expulsar da horda quem ousa desafiar um pai auto-proclamado, é necessária 

uma frase efeito e uma irônica reverência para seguir em frente. Como dizia Belchior, 

“palavras são navalhas e eu não posso cantar como convém sem querir ferir 

ninguém”.  

E certamente, vão querer sacar a arma no salloon, mesmo eu sendo apenas um 

velejador.  
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