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Existe uma

BRASILIDADE
Na psicanálise que praticamos aqui?
Cláudia A. Carneiro

Sim, existe uma psicanálise à moda bra-
sileira, uma brasilidade impregnada em 
nossa prática psicanalítica. Para endos-

sar esta defesa, seguirei expondo algumas 
ideias e conjeturas, fruto de um estímulo 
dos colegas do projeto Pensamento Psicana-
lítico Latino-americano (PPL), a propósito 
dos debates que promoveram no Brasil com 
grupos de psicanalistas para o Laboratório 
“Psicanálise brasileira/brasilidade na psica-
nálise”. Minhas associações partem também 
de algumas leituras de autores dedicados 
ao tema, para arriscar-me então na ideia de 
uma especificidade da psicanálise brasileira. 

A palavra brasilidade propõe pensarmos no 
multiculturalismo que marca uma identidade 
nacional. Por definição, é a qualidade pecu-
liar, individualizadora, de quem é ou do que 
é brasileiro. Refere-se também ao sentimento 
de afinidade ou de amor pelo Brasil.

Não é possível pensar em brasilidade na 
psicanálise sem levar em conta aspectos que 
marcaram nossa história. Somos uma socie-
dade de contrastes, com desigualdades sociais 
imensas que, junto à diversidade geográfico-
-cultural, produzem um solo de cultura bem 
heterogêneo. Um caldeirão de subculturas, 
de costumes diversos de um Brasil geogra-
ficamente enorme, de várias linguagens e 
dialetos. Polifonia que me faz pensar na 
simultaneidade de Brasis distintos e, quem 
sabe, de identidades brasileiras. No plural 
mesmo. Seria uma identidade própria a várias 
impressões culturais, e não uma identidade 
nacional definida em poucas palavras. 

Em diferentes épocas e áreas do conheci-
mento, autores se debruçaram a descrever 

o que é ser filho desta terra, na tentativa de 
definir uma identidade nacional. No livro  
O que é ser brasileiro?, a psicanalista Carmen 
Backes (2000) faz uma análise histórica 
desses estudos e distingue a interpretação 
naturalista do que é ser brasileiro – como 
o sujeito alegre, cordial, o malandro, pouco 
sério, contra a moral civilizada, em função 
das nossas características de raça, sexuali-
dade etc. É uma interpretação já batida e 
facilmente assimilada pelos próprios brasi-
leiros. Mas é também o modo como, na 
mesma visão rasteira, ainda somos imagi-
nados lá fora, o retrato Macunaíma. Cabe 
a ideia de que o brasileiro é, sim, muito 
violento e nem sempre solidário. Outra 
interpretação é a histórica – para Backes, 
o único elemento em que se pode garantir a 
identidade original brasileira.

Essa autora cita a obra final de Darcy 
Ribeiro, O povo brasileiro, no ponto em que 
ele diz que o brasileiro teria criado sua iden-
tidade própria a partir da negação de sua 
origem puramente índia, puramente negra 
ou puramente europeia, sem ter conquistado 
uma consciência nacional, e dessa miscige-
nação teria se originado “um tipo fundido e 
metamorfoseado” para garantir uma essência 
do brasileiro e se opor à “ninguendade” que 
representaria nossas origens. 

À moda Oswald

E como psicanalistas brasileiros, seríamos 
um tipo fundido e metamorfoseado a partir 
do que importamos da psicanálise euro-
peia, das escolas britânica e francesa, de 
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sua cultura combinada com nossas próprias 
ideias e origens, nosso jeito de ser e de 
estar com o outro? Não acho que sejamos 
um tipo fundido, mas, temos nossa origi-
nalidade, nossa subjetividade construída 
com o que digerimos e transformamos. 
Oswald de Andrade e o modernismo brasi-
leiro nos apresentaram nossa imagem  
antropofágica.

Como sabemos, Oswald e Mário de 
Andrade leram Freud e degustaram as ideias 
freudianas. A ideia de antropofagia tem uma 
relação inevitável com umas das principais 
obras de Freud, Totem e Tabu (1913).

Do mito das origens em Totem e Tabu, o 
que degustamos e internalizamos do outro, 
do Pai, torna-se nossa carne, nossa própria 
criação. Ao lançar a revista Calibán, criada 
para expressar o pensamento psicanalítico 
latino-americano, Leopold Nosek (2012) 
mencionou no editorial o exemplo da antro-
pofagia modernista: “a psicanálise, como um 
conhecimento que não frequenta apenas 
o consciente, só se torna nossa possessão 
quando se torna nossa carne” (p. 9). Indagou 
se não é isso o que pretendemos em nossas 
formações psicanalíticas.

Nossas origens como movimento psicanalí-
tico brasileiro são marcadas pela presença de 
médicos psiquiatras, mas sobretudo de inte-
lectuais do eixo São Paulo, Rio e Porto Alegre, 
principais centros culturais do país à época. 
A partir daí se destacam a influência de uma 
visão modernista e uma perspectiva interdis-
ciplinar que ultrapassaria limites tradicionais 
da psicanálise, como sugere Claudio Eizirik 
(2017), estendendo nosso pensar psicana-
lítico para as famílias, as comunidades e as 
instituições.

Existe, sim, uma brasilidade na psicanálise 
praticada por nós, em favor de uma criação 
própria, de uma originalidade que não pode 
existir sem a articulação entre tradição e 
invenção, sem incluir o mesmo e o outro. 
Nossa clínica mostra que estamos longe de ser 
uma mera imitação de cânones da psicaná-
lise que importamos. À moda Oswald, somos 
uma deglutição e transformação do outro que 
engendra nossa identidade psicanalítica e 
uma prática original.

O civilizado e os primitivos

A crônica “Nove segundos” de Milton 
Hatoum (do livro Um solitário à espreita: 
crônicas, 2013) traz a experiência subjetiva 
do narrador que assiste ao filme Fitzcarraldo. 
Dirigindo-se ao leitor, o narrador relembra o 
sonho do protagonista do filme de construir 
um teatro europeu na selva virgem amazônica 
– “uma mediação entre a cultura do civilizado 
e a dos primitivos”. A crônica ilustra bem o 
tema da brasilidade na psicanálise, enfocando 
nosso próprio caminho percorrido. Entre 
os signos destacados pelo filme – da ópera 
e da selva, estrangeiros geniais e figurantes 
locais anônimos, o europeu e o nativo brasi-
leiro, contrastes – temos o trânsito entre o 
primitivo, que é próprio do Inconsciente, e o 
civilizado. É este espaço de transição o lugar 
da psicanálise, que remete à nossa história 
psicanalítica local e à nossa originalidade.

Na sala escura e silenciosa do cinema, 
como o escuro e o silêncio que envolvem o 
encontro de inconscientes em uma sala de 
análise, o narrador da crônica se emociona ao 
reconhecer seus pais no centro da tela, entre 
os 600 figurantes do filme. No estranho ele 
encontra o familiar, está entre o primitivo e 
o civilizado, onde as paixões se reavivam, as 
dores e os amores deixam o silêncio abafado 
do recalcado e brotam, onde a saudade e a 
memória dos pais que já se foram tomam a cena 
psíquica, no momento em que ele relembra a 
cena do filme. É onde a memória dos vivos está 
presente favorecendo novas ligações afetivas.

Essa ilustração serve para pensarmos na 
apropriação subjetiva propiciada pela expe-
riência psicanalítica. Creio que este conceito 
ajuda a pensar psicanaliticamente a cultura 
brasileira, porque remete ao trabalho de 
simbolização, indissociável da cultura, que 
torna possível a apropriação subjetiva. A diver-
sidade que caracteriza nossa cultura favorece 
uma maior liberdade da qual dispomos para 
pensar a psicanálise e, certamente, para uma 
prática psicanalítica que tem sua originalidade.

Na construção de nossa identidade psica-
nalítica, a partir de nossas expressões cultu-
rais, construímos um espaço interno de 
maior flexibilidade, sem a rigidez de modelos 
autoritários que somente nos distanciariam 
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do que nos é legítimo e autêntico em nossa 
função analítica. Refiro-me a uma maleabi-
lidade psíquica que não ameaça o lugar do 
analista, mas propicia o gesto espontâneo 
e um contato vivo com seu analisando. São 
considerações próprias da prática psicanalí-
tica contemporânea que refletem particular-
mente a psicanálise brasileira.

O olhar sobre o enquadre interno do 
analista é também válido. Se já nos despo-
jamos da rigidez e de formalismos que mais 
sugerem uma neutralidade sem emoção do 
analista, o modo como introjetamos a função 
analítica sem prescindir de nossa brasilidade, 
sem deixarmos de ser quem somos, é o que 
também dá originalidade à nossa prática. O 
analista deve, sim, saber o que está fazendo. 
Se o contato com nossos analisandos sugere 
uma maleabilidade no diálogo que ocorre 
numa sessão, isso também impõe mais 
trabalho psíquico a nós. Em seminários feitos 
em Brasília, Bion chamou a atenção para a 
singularidade do analista.

O humor, por que não? 

Creio ser possível destacar conceitos 
psicanalíticos para se pensar a brasilidade 
na clínica. O humor, por que não? Claro, não 
somos os únicos a usar o humor na clínica, 
mas temos familiaridade com esse estado 
afetivo. A figura do analista sério, cinza, 
impassível, de um silêncio petrificado não 
combina conosco. E nem estava no modelo 
original de Freud. Ele escreveu sobre o humor 
em 1905 (Os chistes e sua relação com o incons-
ciente) e voltou ao assunto em 1927 (O humor), 
apontando-o como um modo de ligar com o 
recalcado, de falar da verdade quando esta 
não pode ser dita de outro jeito. A piada, como 
expressão do inconsciente, é uma interpre-
tação que abre caminho para novos insights.

Bion, em uma supervisão dada em São Paulo 
(Supervisão A39, Bion no Brasil, 2018), incluiu 
o elemento da diversão no encontro analí-
tico. Comentava material clínico em que o 
paciente se dizia entediado e se indagava por 
que decidiu ir à sessão, justamente na hora em 
que a seleção brasileira estaria jogando. No 
decorrer da supervisão transcrita, Bion rela-
cionou a ideia do divertimento ao jogo psica-

nalítico: “Não estamos propensos a esquecer 
que (o jogo que analista e analisando jogam) 
é um jogo sério, mas estamos propensos a 
esquecer que o jogo é, também, divertido”. 
Para Bion, isso tornaria “mais fácil suportar 
essa atividade muito séria, se ela é também 
divertida e gratificante ao mesmo tempo”.

Este é um aspecto importante da brasili-
dade que nos representa e está presente nas 
produções culturais e artísticas brasileiras, 
na literatura, na publicidade, nos ditos popu-
lares e em nossa prática analítica. O humor 
mobiliza afetos de uma forma mais plástica. 
É também uma via para a afetividade presente 
em nossa brasilidade, que considero uma 
qualidade original da psicanálise brasileira. 
No sincretismo de ideias oriundas de nossa 
tradição psicanalítica, em nossa diversidade 
cultural que nos possibilita desenvolver 
uma escuta polifônica e com os signos que 
nos caracterizam, desenvolvemos uma plas-
ticidade, uma maleabilidade psíquica que 
distingue a psicanálise pensada e praticada 
no Brasil. Nossa conversa analítica é afetiva. 
Esta é uma qualidade e uma contribuição 
que a psicanálise brasileira tem a oferecer ao 
pensamento psicanalítico.
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