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Itinerário de menoridade

A história se faz para a frente, de ontem para hoje e de hoje para ama-
nhã, mas o saber da história se faz ao revés, retrospectivamente, quando 

as condições do presente dão ao passado um sentido, então insuspeitado, 
que, no entanto, é provavelmente seu sentido mais justo; o de produzir o 

que de fato veio a produzir.
(Herrmann, 1995)

O convite feito pelo Jornal de Psicanálise para tomar parte da comemo-
ração de seus 50 anos, passados vinte anos da experiência de participar intima-
mente de sua história, é, sobretudo, emocionante. 

Marina Massi, que, antes de assumir a posição atual de editora, integrou 
nossa equipe no Jornal, propôs que eu escolhesse um texto expressivo de nosso 
percurso de quatro anos de trabalho. Decidir entre escritos selecionados, sem-
pre com cuidado e envolvimento, despertaria um impulso épico, disposto a ce-
lebrar heróis e modelos inspiradores que nos marcaram. Deixei-me, entretanto, 
levar por um espírito lírico nesse passeio retrospectivo. 

Lírico se diz do gênero artístico “consagrado à expressão de sentimentos 
e pensamentos íntimos” (Houaiss, 2001). Davi Arrigucci Jr. afirma de seu livro 
dedicado a Manuel Bandeira, Humildade, paixão e morte, que “é a tentativa de 
compreender o processo pelo qual uma experiência particular, historicamente 
determinada, toma uma forma poética concreta, de caráter simbólico e validade 
universal, no poema” (Arrigucci, 1992, p. 14). O crítico salienta a importância 
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de estudar-se o modo pelo qual o autor concebeu a poesia ou o seu processo de 
elaboração, o seu “fazer poético”.

A questão da formação do poeta, avaliada retrospectivamente com base 
em seu percurso, relatado em Itinerário de Pasárgada (Bandeira, 1954), aponta 
para sua obra de maturidade; Lira dos cinquent’anos, livro de celebração, que 
tem posição central no conjunto da obra de Manuel Bandeira, concentra har-
moniosamente as várias tendências estéticas de sua formação de poeta.

Cinquenta anos do Jornal permitem constatar sua preocupação central 
ao longo de seu itinerário com o sentido da formação. Condição crucial para o 
poeta, a formação é condição crucial também para o analista. O pensamento da 
formação, concebido com base na maturidade da obra de nosso grande poeta, 
no auge da apropriação do seu fazer poético, instigou minha escolha de um 
artigo que se apresenta não como fruto de maturidade, mas de menoridade:1 o 
artigo de Fabio Herrmann, “Reflexões de menoridade: sobre a ética da forma-
ção psicanalítica”.

Cabe notar que certas características desse texto tornam sua escolha sig-
nificativa. Primeiramente, sua peculiaridade histórica: oferece um testemunho 
da própria história do Jornal de Psicanálise, já que a formação no Instituto 
sobre a qual se debruça o autor corresponde ao período em que o Jornal nas-
cia. Em 1995, ao republicarmos o texto, este comemorava 20 anos. Tinha sido 
publicado pelo Jornal em 1975, quando seu autor era candidato. Além disso, 
seu conteúdo, reflexivo, analítico, volta-se fundamentalmente ao problema da 
formação, interrogando a condição de liberdade de pensar psicanaliticamente. 
Ao ler as “Reflexões de menoridade”, descobrimos de fato a liberdade de um 
pensar que se afirma com base no aprofundamento crítico rigoroso. O fazer 
clínico, tal como o fazer poético bandeiriano, é algo que se conquista ao longo 
de um itinerário singular, ainda que, no caso do candidato, este tenha se dado 
prematuramente.

Os que lerão as reflexões pela primeira vez descobrirão, entretanto, que, 
embora se tratando do primeiro texto publicado pelo autor, este corresponde 
ao resultado de uma consistente e lenta elaboração. Seu fundamento será expli-
citado no trabalho depois apresentado enquanto membro associado, “O campo 
e a relação”, um resumo de Andaimes do Real, obra germinal que começaria a 
ser editada em 1979.

O cerne de Andaimes do Real envolve uma crítica da psicanálise das 
escolas e uma defesa do método psicanalítico entendido como condição éti-
ca da análise. O depoimento de menoridade de Herrmann sustenta a ideia de 
que a formação analítica comporta uma ética, proveniente da especificidade da 

1 Como não pensar aqui no sentido de menoridade pelo qual Deleuze e Guattari definiram “uma 
literatura menor” ao analisar a obra de Franz Kafka? “Menor” refere-se a escrever na língua da 
minoria; no caso de Kafka, demarca a posição de marginalidade do autor, sua impossibilidade 
de escrever em outro idioma que não fosse o alemão em Praga, uma língua desterrada, confina-
da a um uso menor.
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atuação para que prepara. Ao especificar o sentido da palavra “ética”, confessa 
Herrmann: “Não escapará ao leitor atento um discreto tributo a Lacan”. 

Sabemos que no Seminário VII sobre A ética da psicanálise (1959-1960), 
Lacan põe as questões éticas no coração do tratamento. O pensamento ético, no 
centro do nosso trabalho de analistas, a posição ética do analista, é revelado no 
modo pelo qual se concebe a finalidade do tratamento. O Seminário VII desen-
volve uma crítica das formulações da Psicologia do ego sobre a adaptação do 
ego à realidade porquanto implicam uma ética normativa comprometida com 
o terreno da sugestão, em que a resistência é um obstáculo a ser eliminado; já a 
ética da psicanálise está baseada no respeito pelo direito do paciente de resistir 
à dominação.

O balanço crítico de Herrmann sobre a formação, ocorrida entre os anos 
de 1971 e 1975, compromete-se com esse sentido de resistência à dominação. 
“À época parecia-me muito grave que o ensino da psicanálise fosse encami-
nhado no sentido de imprimir um só discurso teórico em nós, candidatos.” O 
texto foi escrito, conta, “num tempo decisivo para a constituição da fisionomia 
teórica de nosso Instituto, pois foi quando se popularizou entre nós o ensino de 
Bion”. Seu eixo é o de uma problematização da redução da história inteira de 
nossa disciplina a uma linha só envolvendo o sentido de evolução, de progresso 
linear: “Naquela época consagrou-se aqui a ideia, até hoje dominante na forma-
ção, de que a história da psicanálise resume-se à evolução de Freud a Melanie e 
desta a Bion” (Herrmann, 1995).

Um tal sentido de formação evolutivo, linear, foi criticado por Maud 
Mannoni. A autora recupera o sentido dado por Freud à palavra “formação”, 
seu sentido etimológico de Ausbildung. Vale a pena citar o texto, posto em epí-
grafe no Editorial de Marina Massi em junho de 2013:

A certa altura da história da psicanálise, ele (Freud) afirma claramente que não 

basta ter sido analisado para tornar-se analista. Ele introduz a noção de forma-

ção, Ausbildung, mais próxima da ideia de interrogação, de uma crítica de si (em 

relação ao trabalho empreendido com um paciente), que da noção de modelo. 

Ora, a noção de modelo prevaleceu. Na noção de formação estava presente a 

preocupação de uma camaradagem, a necessidade no espírito de alguns de ajudar 

o sujeito a desvencilhar-se de toda identificação ao analista de todo o superego 

institucional. (Mannoni, citada por Massi, 2013)

Podemos reconhecer a preocupação formulada por Mannoni, que enfa-
tiza a necessidade de um espírito de camaradagem contra a rigidez do superego 
institucional, no Editorial do primeiro número do Jornal, em 1966, escrito por 
Virginia Bicudo. A autora caracterizava o espaço institucional do Jornal que 
então se originava por sua
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função de canal comunicativo entre candidatos, titulares e professores, em um 

espaço livre das limitações necessárias à preservação da situação analítica […] o 

intercâmbio entre candidatos, professores e titulares, em um canal comum, am-

plia as possibilidades de melhorar o ensino, de estimular a pesquisa… (Bicudo, 

citada por Menezes, 2012, p. 501)

A função de canal de intercâmbio caracterizou-se progressivamente na-
quilo que Menezes definiu como “caixa de ressonância das questões institucio-
nais”. Este editor avaliava esta função como crucial para o encaminhamento 
das questões da instituição, “pois das saídas que se encontrem para elas depen-
de o fracasso ou o (relativo) sucesso de uma associação psicanalítica em manter 
viva a chama do pensar psicanalítico” (Menezes, 2012, p. 504).

Cinquenta anos depois, por ter produzido o que de fato veio a produzir, 
reconhecemos no germe do espírito de liberdade, lançado por Virginia Bicudo, 
o seu caráter específico, o seu sentido mais justo, que a publicação ora celebra.
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