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Sociedade líquida

Psicanálise e
suas vertentes
Trabalhar com psicanálise é um desafio?
É um desafio diário, porque na psicanálise
é quase uma lei ver cada caso como se fosse
novo. É diferente do trabalho médico. O psicanalista tem sempre que ver. Não existe piloto
automático para ele.

O que o momento pós-moderno ocasiona na sociedade?
Esse momento pós-modernidade é um instante em que as pessoas se juntam sem se
compreender. É um fenômeno! Existe uma nova organização que vem de um novo
tipo de amor, que não se explica, mas que funciona no curto-circuito da palavra.

Jacques Lacan

Qual é a importância da interpretação para a psicanálise?
Como você interpreta e a partir do quê?
A interpretação é um dos instrumentos do psicanalista. Ela se dá sempre a partir do
relato da pessoa, que fala livremente tudo o que lhe vem à cabeça, sem uma tentativa
de elencar coisas mais importantes ou menos importantes. Quando uma pessoa nos
conta tudo o que lhe vem à cabeça, ela nos mostra a matriz da forma que ela significa
o mundo. A partir disto, o psicanalista capta, por meio das coisas faladas pelo paciente
– e também por meio da entonação, da musicalidade, do ritmo, do tropeço, entre outros fatores –, sua identidade psíquica, pela qual ele vê o mundo. Então, o psicanalista
mostra isso ao paciente para poder perguntar se ele quer continuar utilizando essa
marca ou quer mudar.

A corrupção pode estar ligada à cultura de um país? Como a psicanálise analisa essa questão?
A lei não consegue legislar sobre todo universo da experiência humana. O homem
age independente da lei, mas não está agindo contra a lei, todavia está agindo em
um lugar onde não funciona a legislação. Agora, o ser humano tem a lei e formas
de burlá-la. O brasileiro é uma pessoa que tem a característica de desconfiar, como
aspecto supremo da organização social; ele é afetivo, muito criativo, e ousa mais do
que outros povos. Por exemplo, ninguém avisou para Santos Dummont que o homem não podia voar. Somos criativos, porém, com previnitência, com problemas
seríssimos. O brasileiro sobrevive de uma maneira feliz, que é uma coisa inacreditável para outros povos. Como é possível ser feliz vivendo, por exemplo, em uma
favela? Por outro lado, essa flexibilidade com o império da lei faz também com que
o brasileiro a desrespeite e a burle.
Nós estamos em um momento em que isso está escancarado. Então, espero que
o brasileiro sofra um choque civilizatório e baixe o nível de corrupção selvagem e
escandalosa e construa um país mais civilizado.
STUDIO ROBERTO LIMA

Ao que atribui o fato de ter se tornado uma das maiores referências nacionais
em psicanálise?
Não questionando a veracidade do que você está dizendo, mas eu me entendo da
seguinte maneira: tive uma formação muito boa e uma atividade institucional muito grande. Criei, junto de outras pessoas no Brasil, o Campo Freudiano e a Escola
Brasileira de Psicanálise; escrevi livros, teses e artigos; formei muitos psicanalistas;
fui professor na USP; criei e dirijo a Clínica de Psicanálise do Centro de Estudos de
Genoma Humano da USP. Além disto, sempre me preocupei em falar claramente;
impus a mim quase que uma obrigação de mostrar que as pessoas podem entender Freud e Lacan. Nunca me recusei a uma presença na imprensa, pois isto é uma
função necessária para o psicanalista formador de opinião. Sempre colaborei com
a grande imprensa brasileira, já tive coluna fixa em alguns jornais, além de programas de rádio. Também sou curador do Café Filosófico da TV Cultura e sempre achei
fundamental a presença do psicanalista na praça pública.
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UM INVESTIMENTO SEGURO,
UM NOME FORTE: FRIAS NETO.
Nós, brasileiros, sabemos que o país passa por ciclos na economia, oscilando entre
períodos de alto crescimento e outros nem tanto.
A experiência nos ensinou que o investimento mais seguro para nossas famílias, em

Conquistas
embate com aquilo que sede, ou
se ainda significa encontrar algo
novo, eu acho que eu me preparo
para algo novo todos os dias.
Quais as principais lições
aprendidas com a psicanálise?
A grande lição é que de perto
ninguém é normal.
Qual é a principal mensagem
sobre psicanálise que você
deseja passar à sociedade?
Eu acho que talvez a psicanálise
seja a mais humana das disciplinas, porque ela une teoria e prática. Ela não só fala como a psicologia, por exemplo, mas age sobre
o ser humano, fazendo a clínica
do homem, possibilitando a ele
se deparar com o mais essencial
e característico da vida humana.

Os dilemas do mundo ainda
cabem no divã?
Acredito que, mais do que nunca, recentemente, vimos que havia uma esperança de que a ciência, principalmente a biologia,
fosse resolver todas as questões
do ser humano. Porém, os avanços da ciência, contrariamente
ao que se esperava, só trouxeram mais dúvidas sobre o ser
humano. Como uma pessoa
pode se situar nessa época? Há
um campo imenso da psicanálise nesse momento, mas uma
psicanálise renovada, a psicanálise para o século XXI, para
o homem pós-moderno, que
aposta, que exige a responsabilidade frente às suas opções.
Uma psicanálise para o homem
e para as empresas.

segurança de um imóvel com a segurança da empresa que entende profundamente
de imóvel: a Frias Neto.

ozonio

Você se sente um homem de sucesso? Está realizado?
Eu realmente adoro o que eu
faço. Eu não sei se sou um homem de sucesso, mas sou um
homem de sorte, porque trabalho
com o que eu adoro, seja no consultório, na imprensa ou na empresa. A psicanálise me faz descobrir muitas coisas diariamente
e estar em contato com a coisa
que eu mais gosto no ser humano
todos os dias. Eu não me canso
de trabalhar. O meu trabalho não
é para eu ganhar dinheiro e depois usá-lo fora daqui, aonde eu
vou ser feliz. Férias para mim são
raríssimas, porém eu não necessito muito do tempo de férias, do
tempo de fazer algo diferente que
vai me aliviar, pois eu adoro o que
eu faço. Se sucesso quer dizer um

qualquer um desses ciclos, continua sendo o imóvel. E nada melhor do que somar a
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