
Euclides da Cunha: O Homem, A Terra, A Luta. Queria chegar
a outros sertões, a outras lutas, menos sangrentas talvez, mas não
menos duras. Na primeira parte, falamos desse homem todo-
mundo-e-ninguém, gênero neutro, que designa a espécie, e de
um outro, ele próprio, o escrutinado da tarde. Na segunda, o
ambiente de nossas pelejas, o mundo, este Brasil onde a fraque-
za da cultura republicana faz com que um escândalo de grandes
proporções ainda seja percebido como coisa quase corriqueira.
Passeamos por autores da urbe e da orbe, tentando contar e
recontar histórias, em busca de tempos e oportunidades perdi-
dos. Para poder ver mais adiante. Ou, ao menos, ter instrumen-
tos para tanto. 

É nessa parte que estão as lutas mundanas, o conflito de
culturas, a marcha da civilização, os instrumentos com que
entender e reinventar o mundo, as utopias que matam, os
amores que são de salvação. Pensador da cultura, ele jamais se
nega ou refuga. Lembro-me de São Paulo na Primeira Epistola
aos Coríntios: posso tudo, mas nem tudo me convém. Eis um
dos fundamentos, a liberdade, plasmado na civilização ociden-
tal e que é, sim, seu mais precioso valor, pelo qual vale a pena
lutar. Falei de Paulo? Contardo considera que as bases do bom
individualismo moderno estão dadas pelo cristianismo. A con-
versão nasce da escolha. Ali se fundava uma idéia de
humanidade, que antes não existia.

A terceira parte, A Luta, ficou reservada ao homem no es-
pelho – vamos falar um pouco do narcisismo –, aquele que che-
ga ao divã do analista, “doente por falta de significado e de sig-
nificação”, como qualquer um de nós, e procura, então, uma nar-
rativa para sua vida, uma história. Que, contada e recontada, vai
concorrendo para redefini-lo e levá-lo, então, até a margem do
rio. Ao fim da entrevista, talvez estivéssemos ambos felizes – eu
estava: um pouco tonto e feliz.

Explico o meu estado. Havia marcado a entrevista para o dia
18 de abril. Fui acometido de uma crise de labirintite. No dia 21,
ainda não estava bem, e era o meu prazo-limite. Mas não tinha
como sair. O andarilho Calligaris, aceitando, desta feita, um per-
curso mais curto, dispôs-se a ir até a minha casa, uma doação ao
paciente daquela tarde. Mas ele mesmo diz que uma das coisas
boas da psicanálise é não “dar presentes”. Fizemos algumas tro-
cas simbólicas – eu saí ganhando, é claro – e tentamos pôr algu-
ma ordem entre o “cosmos sangrento e a alma pura” (ave, Mário
Faustino!). Tentamos entender os “hábitos do corpo e da mente”
de que fala Tocqueville, que ambos apreciamos tanto.

E eu indaguei, com Hannah Arendt, outro afeto intelectual
e moral compartilhado, como é que podemos, então, resistir ao
“mal” e manter o “foro íntimo”, a inviolabilidade do indivíduo,
morada suprema da liberdade. A resposta se lê páginas adian-
te. Mesmo longa, muita coisa deixa de ser publicada nesta en-
trevista. O dia caiu menos “doente de falta de significado e de
significação”. Eu o acompanhei até a garagem, voltei, fechei a
porta e comentei com Lílian, minha mulher: “Ele é de uma
inteligência alastrante”.
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Gosto da palavra “alastrante”. Como qualquer outra, pode
ser boa ou ser má. Ruim é o mal que se alastra; bom é quan-
do a generosidade contamina. A primeira vez que me lembro
de a ter lido em literatura foi num poeminha de Mário
Quintana – “ pois que tem que a gente inclua no mesmo alas-
trante amor (...)?” –, e a palavra me pegou para sempre. Se
gosto de coisas, de gente, eu as digo, então, “alastrantes”. Os
versos do gaúcho eram uma citação de Proust, No Caminho
de Swann, o primeiro dos sete volumes de Em Busca do
Tempo Perdido. Swann estava em frente à casa de Odette e
descobriu que até mesmo a macieira pertencia à sua ordem
de afetos, a seu “alastrante amor”. Tempo, memória, expe-
riência individual, vivência subjetiva. Foro íntimo.

O psicanalista Contardo Calligaris, italiano de nascimento,
andarilho por escolha, é de uma inteligência “alastrante”. Se-
guem a esta abertura 14 páginas de uma entrevista encantado-
ra por conta do rigor intelectual do entrevistado e, vá lá, da dis-
posição deste interlocutor de se deixar contaminar pelo “Bem”,
por aquele que falava e se expressava com toda a singularidade
que faz cada um de nós ser o que é. “O Mal”, ele nos diz, “está
no coletivo, na renúncia ao foro íntimo.” O indivíduo ainda é a

mais eficaz defesa contra a barbárie, o totalitarismo, o vulgari-
dade. Certa feita, um jovem que se queria marxista, de 14 ou 15
anos, apostrofou o pai, que houvera sido militante antifascista
sem ser, no entanto, comunista: “Como podia?”. E o pai, então,
lhe deu uma resposta iluminada: “Eu era antifascista porque,
no fundo, achava os fascistas tão vulgares!”.

O filho também é pai do homem, como nos ensinou Ma-
chado de Assis, ou seu Brás Cubas. Aquelas palavras foram re-
percutir mais tarde, quando Contardo conheceu Roland Bar-
thes, de quem foi aluno, e percebeu que a estética também po-
de ser uma ética: “Uma ética do não-dogmatismo, da curiosida-
de, da capacidade de amar a própria coisa, desde uma história
em quadrinhos até Chateaubriand”. E então desandamos a fa-
lar da necessidade da arte, de sua função, que não pode ser ou-
tra senão “a harmonia interna que produz”. Mas ainda faltava
ser mais explícito: “A produção de um objeto cuja finalidade é
externa, por exemplo, que é ideológica e declarativa, não é mais
uma produção artística. Isso vale tanto para a arte conceitual co-
mo para o realismo socialista”.

E, assim, passamos a tarde, numa conversa que propus, e ele
topou, fosse dividida em três partes, como em Os Sertões, de
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No caminho de 

Em entrevista exclusiva à Primeira Leitura, o psicanalista Contardo
Calligaris diz que o coletivo é a origem do mal, que o foro íntimo 

livra o homem da barbárie, que a tradição republicana brasileira ainda
é frágil e que, por isso, o país acaba condescendendo com a bandalheira.
Numa conversa de quatro horas, este italiano de nascimento e andarilho

por vocação refaz a sua trajetória intelectual, mergulha nos desvãos 
do “tempo perdido” para “se” e “nos” redefinir e deixa claro por que 

este entrevistador foi buscar num poema o adjetivo “alastrante”
para costurar o texto. Naquela tarde, fiquei menos doente 

“por falta de significado e significação”..Por Reinaldo Azevedo
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Primeira Leitura: Para a gente voltar a
um debate antigo: existe uma essência
que precede a existência?
Contardo Calligaris: Existe o patrimônio
genético. A gente sabe que ele é um objeto
muito curioso porque só se atualiza na expe-
riência de vida. Existe também o patrimônio
cultural, que é uma herança que preexiste à
vida do sujeito. Ele não se resume ao patri-
mônio do grupo ou grupos aos quais o indiví-
duo pertence, mas compreende todo o con-
junto de dívidas reais e simbólicas que seus
ascendentes pagaram ou não pagaram, as cul-
pas que carregam consigo, as histórias de fa-
mília que preexistem ao indivíduo. Vou dar
um exemplo: eu tenho uma vida de andari-
lho, que começou muito cedo. Certamente
porque nunca consegui me identificar como
um italiano, embora tivesse nascido na Itália,
de família absolutamente italiana, de ambas
as partes. No fundo, o italiano nem é a língua
na qual eu me expresso melhor. Por que isso?
Meu pai foi militante antifascista. Eu nasci
em 1948. Aquilo já havia terminado, mas fa-
zia parte da minha história o fato de que, bem
ou mal, o “meu” país tinha se engajado na
idéia de matar o meu pai.
Seu pai era um militante comunista?
Não, ele era do Partido de Ação. Era, como
se dizia na época, um “partisan azul”, do
lenço azul, não do vermelho, comunista. O
antifascismo italiano, ao contrário do que
talvez as pessoas imaginem, era tão comunista
como liberal, social-democrata e centrista. O
que deu aos comunistas um lugar especial na
resistência foi o fato de que eles escolheram
uma estratégia de permanência na luta clan-
destina, substituindo os quadros mesmo
quando isso implicava que certamente seriam
presos e eventualmente mortos. Pensa-se
sempre em Gramsci, por exemplo. Mas
Piero Gobetti era um militante antifascista.
Ele morreu das seqüelas da tortura e era o
fundador de uma revista que ainda hoje é
uma grandíssima leitura, que se chama La

Rivoluzione Liberale. Ele morreu muito jo-
vem, não teve os anos de cárcere durante os
quais escrever seus cadernos, mas o que ele
escreveu é hoje ainda digno de uma leitura
muito atenta. Einaudi, Croce... A compa-
nhia militante antifascista e democrática, não
comunista, é muito grande.
Benedetto Croce estava entre a filosofia
e a estética; Einaudi, na política institu-
cional. Mas e Gramsci, que parece ter se-
duzido mais gente? Eu sou um leitor dos
Cadernos do Cárcere. Para me opor
[risos]. Gramsci não mimetizou o modelo
fascista, embora com sinal trocado? A
idéia que ele tem do partido como o Mo-
derno Príncipe não acaba sendo um “tu-
do no partido, nada fora do partido, na-
da contra o partido”?
Isso é bem possível. Qualquer partido de
cunho leninista traz consigo não só esse risco,
mas, de alguma forma, esse destino. Eu tenho
uma certa perplexidade hoje de falar de
Gramsci porque eu o li, como a grande maioria
das pessoas, naquela versão dos Cadernos do
Cárcere que não é uma edição crítica. Depois
ela foi completamente tematizada, reconfec-
cionada. De todo modo, o Partido Comunista
Italiano tinha propriedades particulares desde
os anos 20 até a separação explícita do modelo
soviético. A elite do PCI sempre foi composta
de pessoas de altíssimo nível. Um dos melhores
amigos de Togliatti era Visconti, o protótipo,
para um comunista comum, do intelectual
decadente. Isso fazia com que o PCI fosse
muito diferente do partido comunista espa-
nhol, português ou francês. Eu acho que, na
Itália, nunca teria se realizado, nem que as cir-
cunstâncias históricas fossem favoráveis, um
comunismo do tipo soviético, porque as pes-
soas, as figuras de ponta do comunismo ita-
liano, não tinham nada a ver com aquele perfil
sinistro das figuras do Kremlin.
Voltemos ao homem. O homem aqui
também é você. Qual é, então, a sua
primeira língua?

PARTITO D’AZIONE
Organização

antifascista (1942-
1947) que congregou

intelectuais
liberais e socialistas
durante a 2a Guerra.

Obteve 1% nas
eleições de 1946 e

depois dissolveu-se.
Dele participaram o

filósofo Benedetto
Croce (1866-1952) e o

filósofo e jurista
Norberto Bobbio

(1909-2004) 

ANTONIO GRAMSCI
(1891-1937), teórico

de esquerda e ativista
político italiano.

Autor de obra 
fragmentada, mas

fecunda e muito influ-
ente. Trabalhou para o

Comintern em
Moscou e Viena deba-

tendo os rumos da
revolução soviética e

as estratégias dos PCs
no Ocidente, fundou e

dirigiu o PC italiano.
Criticou o stalinismo.
Combateu o fascismo
e foi preso em 1926,

mas continuou a 
escrever da prisão até
a morte. Uniu política,
economia, sociologia e
cultura, e dele provém

PIERO GOBETTI
(1901-1926), editor,
expoente da esquerda
liberal italiana e
influente na geração
antifascista do entre
guerras. Fundou uma
revista literária que
tinha Croce e Eugenio
Montale como
colaboradores. Em
1924, foi espancado
por fascistas. Morreu
exilado em Paris,
em decorrência
dos ferimentos

JEAN PIAGET (1896-
1980), psicólogo e

filósofo suíço. Seu mo-
delo de desenvolvi-

mento da inteligência,
por etapas evolutivas
contínuas, influenciou
sistemas escolares em

todo o mundo

JEAN STAROBINSKI
(1920), crítico suíço,

historiador, médico e
psiquiatra clínico. Tem
dois ensaios clássicos

sobre a arte do século
18: L’Invention de la

Liberté (1964) e 1789:
Os Emblemas da

Razão (1973)

GEORGE STEINER
(1929), filósofo,

ensaísta e escritor
nascido em Paris 

e radicado 
nos EUA. Desde 

1966, assina uma 
coluna literária da

revista New Yorker 

GIOVANNI GENTILE
(1875-1944), filósofo
do fascismo, tinha o
seguinte lema: “Tudo
no Estado, nada fora
do Estado, nada 
contra o Estado”

LUIGI EINAUDI (1874-
1961), economista e
político liberal
antifascista. Foi 
presidente da
República italiana
entre 1948 e 1955

CADERNOS DO
CÁRCERE Textos de
política de Antonio
Gramsci, teórico
comunista italiano,
escritos enquanto
estava na prisão. A
obra passou por
várias reorganizações.
Numa das passagens
mais importantes, faz
uma leitura de
Maquiavel e diz que o
“Moderno Príncipe”
não é um homem,
mas o partido. No
Brasil, os Cadernos
foram publicados
pela editora
Civilização Brasileira,
sob a coordenação
Carlos Nelson
Coutinho

PALMIRO TOGLIATTI
(1893-1964) fundou 
o PCI com Gramsci,

em 1921. Como
secretário-geral, fez
dele um gigantesco

partido nacional e de
massas, o mais forte

PC do Ocidente

LUCHINO VISCONTI
Cineasta (1906-1976)

de família nobre e
abastada, comunista

a partir de 1936.
Obras-primas: Morte

em Veneza (1971) e O
Leopardo (1963)

A primeira língua estrangeira que eu aprendi
foi o inglês, que acabou quase sendo minha
língua materna. Comecei a aprender o inglês
aos 4 anos. Tornou-se a minha língua de cul-
tura mais importante. O francês era a língua
que meus pais falavam entre eles quando não
queriam que a gente entendesse. Então,
claro, é importantíssima para mim. E toda a
minha formação universitária, profissional, foi
francesa. Acabei morando na França por 16
anos. Na Itália, fiquei só até terminar o cole-
gial. Depois mudei para Genebra. E me casei
como uma americana.
Em Genebra, você estudou o quê?
Existia uma coisa que se chamava filosofia
com opção para epistemologia, o que me per-
mitia assistir aos cursos de Piaget. Uma
parte dele se dava no Instituto Jean-Jacques
Rousseau, que era a faculdade de psicologia,
o que mais tarde me valeu a possibilidade de
entrar em doutorado de psicologia clínica.
Acabei me formando psicólogo em pós-gra-
duação. Mas, no fundo, eu sempre gostei dos
historiadores das idéias. Genebra era um lu-
gar absolutamente mágico. Foram os anos
mais felizes da minha vida. Havia uma biblio-
teca sensacional, constituída na época de Cal-
vino. Os calvinistas, claro, queriam saber de
tudo para fazer comércio. Não faltava nada
dos séculos 16 e 17. E havia figuras fantásticas
como Starobinski e George Steiner. O
mundo se abria escutando os cursos desse
pessoal. As coisas, de repente, faziam sentido:
a literatura medieval e as catedrais românicas
eram um conjunto. Era uma faculdade onde
se liam só textos de primeira mão, direta-
mente. Eram seminários de seis, sete pessoas.
Isso permitia um aprofundamento ex-
traordinário. Passei, por exemplo, dois anos,
num grupo de seis pessoas, discutindo aquela
pequena parte da Suma Teológica que con-
cerne às provas da existência de Deus. E, a
partir disso, dava para reconstruir o mundo
inteiro, a filosofia tomista inteira. E numa fa-
culdade pública. Foi fabuloso!
E depois?
Depois fui para Paris fazer uma análise. Ter-
minei a faculdade e comecei a ensinar em
Genebra e ia para Paris fazer análise. No
decorrer dessa análise, comecei a me interes-
sar seriamente pela psicanálise porque ela es-
tava me curando de coisas chatas, como gas-

trite crônica, crise de angústia... Achei que
aquele negócio funcionava e queria entender
o que era. Entrei na Escola Freudiana de Pa-
ris e me tornei psicanalista. Aí eu me mudei
para Paris, nos anos 70, e tive contato com ou-
tros pensadores: Foucault, Barthes – que,
talvez, tenha sido a influência mais forte, mais
direta, pela amizade, pelo estilo, que era sen-
sacional; ele era um flaneur, uma pessoa fora
de série. Fui, na verdade, para fazer um dou-
torado com Barthes, mas ele morreu, e eu
fiquei órfão. Levei o meu doutorado para a
psicologia clínica. Pratiquei a psicanálise em
Paris e me tornei membro da Escola Freu-
diana de Paris.
E como é que o Brasil entra na história
do Contardo andarilho?
Completamente por acaso. Vim dar uma
palestra porque acabavam de traduzir em
português um livro que eu acabava de pro-
duzir em francês. Era 1985. Àquela altura, a

SUMA TEOLÓGICA
Obra máxima de
Santo Tomás de
Aquino (1228-1274),
teólogo dominicano e
filósofo, escrita entre
1265 e 1272. O mais
vigoroso esforço do 
pensamento medieval
para defender os
dogmas da fé com as
armas da razão e
libertá-la para
perscrutar o mundo
físico e metafísico 
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�A pré-história da vida privada �Em nome do pai �A Genebra 
de Starobinski e Steiner �Barthes e a estética como uma ética

�Pegando em armas contra a vulgaridade �A necessidade da arte �A religião
�Uma concepção kantiana da arte �A tripartição do aparelho psíquico

O HOMEM

CARTAZ do 
partido lembra o 

massacre de 335 civis
italianos, no sul 
de Roma, por 
tropas alemãs

CENA DA VIDA
DE S. TOMÁS DE
AQUINO, de Lippi,
circa 1490

VISAO DE MUNDO•51•layout  6/19/06  6:30 PM  Page 42



ALGIRDAS JULIUS
GREIMAS, (1917-

1992), lingüista de
origem russa radi-

cado na França,
primeiro a fazer a
abordagem estru-
tural da semióti-

ca. Suas obras
fundamentais são

Semântica

SOREN AABEY
KIERKEGAARD (1813-
1855), teólogo e pen-
sador dinamarquês
protestante, notabi-
lizado pelo caráter
austero e melancólico
de seus textos e pre-
cursor do existencial-
ismo. Entre os vol-
umes que escreveu
contam-se Diário de
um Sedutor, Temor e
Tremor (1843), O
Conceito de Angústia
(1844), A Doença
Morta (O Conceito do
Desespero) (1849) e
Escola do
Cristianismo (1850)

INTERNACIONAL
COMUNISTA 
Associação de organi-
zações de classe e
partidos políticos lig-
ados ao movimento
operário: a Primeira
Internacional (1864-
1876) reuniu associ-
ações de trabal-
hadores europeus e
teve Marx e Engels
como animadores. A
Segunda
Internacional (1889-
1914) reuniu partidos
operários e sindi-
catos. A Terceira
Internacional (1919-
1943), dita
Comintern, sustentou
a Revolução Russa 
José Carlos says:
e os expurgos stalin-
istas. A Quarta
Internacional, funda-
da em 1938, agrupa
grupo trotskistas

Immanuel Kant
(1724-1804), filósofo
alemão e expoente

do Iluminismo, pro-
fessor em

Königsberg, onde
sempre viveu. Sua

obra capital é A
Crítica da Razão Pura

(1781)

MARCEL DUCHAMPS
(1887-1968), pintor e
escultor francês, pio-
neiro da arte moder-
na e próximo aos
dadaístas, autor de
poucos obras e vasta
imaginação. Foi o
primeiro a dar uso
artístico – e nomes
estranhos – a objetos
de uso cotidiano, tal
qual uma roda de
bicicleta

Roda de Bicicleta,
de Duchamps,
ready-made (1913)

ARTE CONCEITUAL
Movimento de van-
guarda em voga nos
EUA e Europa nos
fins dos anos 1960 e
início dos anos 1970
que prioriza a atitude
mental ou o conceito
que anima a obra de
arte em detrimento
da simples aparência.
Henry Flynt usou o
termo pela primeira
vez em 1961

Realismo Socialista
Estilo artístico san-
cionado em 1934
pelo 1º Congresso de
Escritores Soviéticos.
Seu cânone foi elabo-
rado por Andrei
Zdanov (1879-1953) e
junta realismo formal
(figuras para o povo
entender facilmente)
e conteúdo socialista
(os vigorosos
operários estão sem-
pre sorrindo sobre o
trator)

Trabalhadores do
Campo e da Cidade,
marco do realismo
socialista na URSS
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França tinha se tornado um lugar um pouco
chato. As grandes figuras cuja presença era
intelectualmente importante, com exceção de
Lévi-Strauss, tinham morrido. Aquela cul-
tura, aquele momento mágico da França dos
anos 70, tinha se tornado uma grande feira de
repetição de receitas, sobretudo no campo da
psicanálise. Achei que o que eu poderia fazer
no Brasil era mais interessante, com uma
interlocução mais aberta, mais livre. Vivi um
tempo no eixo Paris-São Paulo-Porto Alegre,
até que vendi minha casa em Paris, fechei a
clínica e vim para morar.
E os Estados Unidos nessa andança toda?
No Brasil, eu me tornei um pouco escravo do
que eu estava fazendo. Comecei a achar que
o meu discurso começava a se tornar um pou-
co repetitivo, que eu estava precisando dar
uma séria arejada. Em 1994, fui para Nova
York, fiquei nove anos. Voltava para São Pau-
lo uma semana por mês para segurar as pon-
tas com meus pacientes paulistanos. Fiquei
nove anos em Nova York e dei uma séria are-
jada nas minhas idéias. Retomei meu contato
com a cultura anglo-saxônica, que estava um
pouco distante. Foram anos muito im-
portantes.
Fale da sua convivência com Barthes. O
mais interessante de seu texto está no as-
sistemático, no aparentemente intuitivo.
O apelo sempre é estético, dirigido à for-
ça da imagem. Era um homem de in-
sights, de raios luminosos?
Completamente. Era um homem de insights
e muito desconfiado de qualquer forma de
entusiasmo; era um homem sotto vocce, va-
mos dizer assim, salvo os primeiros momen-
tos, quando ele era brechtiano nas críticas de
teatro. E depois os tempos dos Elementos de
Semiologia, mas muito rapidamente ele aban-
donou isso...
Que é quando ele é terrivelmente
chato... [risos]
Mas ele ainda é o menos chato dos chatos.
Compare com Greimas, por exemplo, que
não dá para ler. Aprendi com Barthes algo
que, no fundo, meu pai já pensava. Aprendi
que é possível imaginar que a estética pode
ser a fundação de uma ética. Contrariamente
ao que diz Kierkegaard, não existe uma opo-
sição entre vida estética e vida ética. Barthes
tinha uma estética de vida e uma estética de

pensamento que, no fundo, eram uma ética.
Era uma ética do não-dogmatismo, da curio-
sidade, da capacidade de amar a própria coi-
sa, desde uma história em quadrinhos até
Chateaubriand, sem ter de acreditar, por
exemplo, obrigatoriamente, que a poesia
concreta é a única coisa que deve sobre a
mesa [risos]. Ele era intelectualmente cuida-
doso com a estética de sua vida. Não era de
excessos, do gozo, mas dos prazeres. Era um
homem que sabia administrar seus prazeres.
Seu espaço de trabalho, por exemplo, era con-
cebido para isso.
Já Foucault nem tanto [risos]...
[risos] É, nem tanto, sob este ponto de vista...
Esta estética barthesiana como uma éti-
ca quer dizer exatamente o quê? Era um
valor compartilhável com outras pes-
soas?
Então volto ao meu pai. Quando eu tinha uns
14, 15 anos, depois de uma breve passagem
efetivamente gobettiana – meu primeiro mo-
mento de vida política foi a fundação de um
círculo, que se chamava Círculo Piero Go-
betti –, eu achava que o discurso revolucio-
nário era o liberal. Depois, claro, me tornei
marxista. Um dia fui ver meu pai e o apostro-
fei vivamente dizendo: “Não entendo como é
que você podia ser antifascista sem ser comu-
nista”. Porque, claro, para mim, o fascismo,
como ensinava a Internacional, nada mais
era do que uma expressão do mal do capita-
lismo. Então meu pai ficou pensando, pen-
sando... E ele me disse algo que, à época, me
indignou e que hoje acho completamente
interessante. Ele me disse: “No fundo, no
fundo, eu era antifascista porque eu achava
os fascistas tão vulgares!”.
[risos] A resposta é maravilhosa!
Não é uma resposta perfeita? Acho que a gen-
te pode ser militante, passar o inverno de
1944 nas montanhas, pegar em armas e com-
bater a vulgaridade. É uma causa perfeita-
mente defensável.
A busca da elegância pode dar uma bela
guerra...
Sim. Existem formas de vulgaridade contra as
quais é preciso lutar porque são expressões de
uma ética.
Vamos voltar às essencialidades. A tripar-
tição clássica do aparelho psíquico per-
manece válida? Ainda há virtudes na con-

sideração do id, do ego e do superego?
Sim, eu acato a metapsicologia freudiana em
todos os seus aspectos mais clássicos, mas
nunca considerei isso como o valor de uma
física, ainda menos de uma metafísica. Para
mim, todos os conceitos descritivos da
psique têm no fundo um valor operacional.
Ou seja: graças a essa descrição é possível
inventar uma prática discursiva que tem
efeitos no sujeito, com o qual a gente está
falando, ou mesmo no coletivo. Não me
interessa muito saber se existe uma coisa
que se chama inconsciente e se, eventual-
mente, isso corresponde a uma zona cere-
bral específica. É até possível. E, mais do
que possível, seria lógico que o funciona-
mento cerebral apresentasse algo que corre-
spondesse à metapsicologia freudiana. Mas,
no fundo, me parece uma questão sem
muito interesse. O interessante é que esses
conceitos podem ser descritivos de uma ex-
periência, de tal maneira que eu possa dizer
a alguém que comete um lapso que há algu-
ma coisa que não estava presente na sua
consciência que o fez dizer aquela palavra.
A psicanálise é, então, um dos discursos
do conhecimento ou do reconhecimento.
Exatamente, são conceitos que permitem
enriquecer e modificar a experiência subjeti-
va. São valiosos. Peguemos o exemplo do
marxismo. Se você aceita o materialismo
histórico, poderá dizer: “A descrição da
história segundo a luta de classes é uma
descrição essencialista; é isso o que realmente
aconteceu”. Isso é uma bobagem! Cria-se uma
leitura da história, que é o que se chama
materialismo histórico, se for para mobi-
lizar uma classe e para lhe dar uma vocação.
Isso é possível. Mas não é uma essência que se
realiza na história.
É só um instrumento de intervenção.
É um instrumento. E, em geral, eu acho que
as ciências humanas só produzem co-
nhecimento deste tipo: conceitos que per-
mitem alterar, modificar a experiência e, por-
tanto, eventualmente, a ação e o comporta-
mento das pessoas.
Você falou do Barthes e da estética como
uma ética. Em que medida a arte propõe
uma mediação que pode alterar profun-
damente a relação do indivíduo com o
mundo? E presa a essa pergunta: como

vê aqueles que dizem que a arte é a ex-
pressão de uma neurose ou a sublimação
dela?
Não acredito muito no conceito básico de su-
blimação, cujo pressuposto inicial é o de que
tudo o que não é diretamente sexual, no
fundo, é um desvio do essencial. Não acredito
nem que Freud acreditasse nisso. Acho que é
um travesti da idéia freudiana. Estamos nos
aventurando em terrenos escorregadios, esta-
mos tentando definir o que é arte...
Não será uma definição última, pode
ficar tranqüilo [risos]...
Isso não tem nenhuma chance [risos]. Mas a
idéia de poder produzir objetos – vou usar
uma definição de arte que, no fundo, é minha
preferida, que é a definição kantiana – cuja
finalidade é completamente interna ao pró-
prio objeto me parece um traço profunda-
mente humano. Esse objeto não tem outra
finalidade além do tipo de harmonia interna
que produz. Eu diria que é fundamental para
a própria saúde mental. Se for uma neurose, é
bem-vinda. E estou falando de algo diferente
da arte conceitual. Se eu tivesse que fazer
alguma objeção à arte moderna em geral –
digamos, a partir de Duchamps –, diria que a
produção de um objeto cuja finalidade é
externa, por exemplo, que é ideológica e
declarativa, não é mais uma produção artísti-
ca. Isso vale tanto para a arte conceitual como
para o realismo socialista.
O objetivo é a fruição.
Sim, aí falando da contemplação. É uma coisa
maravilhosa. Nós somos todos doentes por
falta de significado e de significação. É muito
difícil ter uma relação com a realidade e com
a realidade da nossa experiência sem que nos
perguntemos qual a significação última. E en-
tão temos essas reações de sofrimento
neurótico: “Por que viver se, no fundo, eu vou
morrer?”. A incapacidade de viver a experiên-
cia pela sua qualidade própria – o que faz com
que, em geral, o momento presente seja oblit-
erado ou pelo peso do passado ou pelo anseio
do futuro –, essa dificuldade de viver o
momento presente, de saborear a qualidade
da experiência vivida, isso é uma grande fonte
de sofrimento subjetivo. E eu acho que a
fruição de uma obra de arte é justamente isso.
Ela convida a isso. Não há nenhuma razão
para gostar de um quadro, que pode ser qual-
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quer coisa: pode ser um afresco de Piero
della Francesca ou A Bigger Splash, de
David Hockney. Não importa. Não tem
nenhuma razão senão a fruição de sua fina-
lidade interna.
Nesse sentido, é um necessidade?
Sim, é uma necessidade. Nossa! Nós estamos
tendo uma conversa seríssima, Reinaldo...
Para mim, está bom. Está bom para você
também [risos]?
Muito [risos]! Mas não vai ficar chato para os
leitores?
Os nossos leitores gostam de complexi-
dades [risos]. Como foi a sua educação?
O menino é o pai do homem, como diz
Machado de Assis em Memórias Póstu-
mas de Brás Cubas?
Tive sorte. Eu tive uma história atrapalhada,
fugi de casa, fiz essas coisas todas que os ado-
lescentes não devem fazer, mas que, ao mes-
mo tempo, provam que não se trata do fim do
mundo. Quando voltei, fui para o colégio in-
terno, no Arcebispado de Milão, para recu-
perar o ano que eu tinha perdido, em Lon-
dres, lavando pratos.
Você tinha que idade, aí?
Quinze anos. Eu tinha tido uma paixão amo-
rosa e também já tinha decidido, por uma sé-
rie de razões, que me considerava absoluta-
mente ateu militante. Estava nesse colégio do
Arcebispado de Milão, e uma boa maneira pa-
ra interromper a tarde obrigatória de estudo
era visitar o conselheiro espiritual. Fui. E ele
acabou sendo uma figura muito importante
para mim. Disse a ele: “Olha, eu venho aqui,
mas sou sincero: vou ficar aqui um ano, mas
não vou comungar, não vou me confessar,
porque não acredito em Deus”. Ele ficou
absolutamente calmo e tranqüilo e me disse:
“E daí?”. Eu falei: “Como, e daí?”. E ele:
“Nosso problema aqui não é se você acredita
ou não em Deus; queremos que você se tor-
ne um cidadão exemplar”. Aí ele me pegou.
Conversávamos sempre. Correspondi-me
com ele depois de um tempo. Tive muita sor-
te sob esse ponto de vista.
Em O Moisés e o Monoteísmo, Freud pa-
rece flertar com uma conciliação com a
religião mosaica. À medida que ela im-
pede a representação de Deus, deixa de
ser um limite, um conjunto fechado, e
passa a ser uma procura. Que lugar a re-

ligião ocupa na vida do homem? Acho
que é o Carlos Heitor Cony que é dono
de uma frase muito boa: “O homem é um
filho-da-puta, mas é digno de amor”...
[Risos] A frase é muito boa. Isso é bonito.
Freud tem duas idéias sobre religião. Uma diz
que ela seria uma neurose obsessiva: simples-
mente uma maneira de entender a necessi-
dade de rituais. E de rituais defensivos: aque-
la coisa de ter de dobrar sete vezes o lenço
para colocá-lo no bolso ou seu pai vai morrer...
Isso está mais para transtorno obsessivo-
compulsivo do que para religião [risos]...
É, está mais para TOC [risos]. É, mas existe o
TOC coletivo [risos]. E a outra maneira de
Freud ver a religião é que ela é uma psicose.
E é preciso explicar o que isso quer dizer. Eu
me ocupei muito tempo de pacientes psicóti-
cos. Tenho um grande carinho pela psicose.
É uma maneira de pensar muito diferente da
minha. Sou apenas neurótico [risos]. Meu
entendimento disso é o seguinte: nós somos
confrontados com questões absolutamente
insolúveis, que são as de que eu falava antes,
as mesmas que todos os adolescentes se colo-
cam. Depois, a gente consegue conviver me-
lhor ou esquece. Alguns grandes poetas fi-
caram nelas a vida inteira, Leopardi, por
exemplo: de onde venho, para onde vou, por
que estou aqui, que coisa é essa, o que é o
mundo? Quando a gente não é Leopardi,
consegue, graças a Deus, parar de se pergun-
tar – ou você não faz mais nada. Os psicóticos

encontram soluções para essas perguntas que
são socializáveis. Quem constrói um delírio
constrói uma solução, mas não consegue so-
cializá-la. Pegue-se o caso do presidente
Schreber, descrito por Freud: “Eu estou aqui
porque tenho uma vocação específica; Deus
quer me transformar em mulher para poder
me penetrar com seus raios divinos; é isso o
que o Pai quer de mim, é a minha vocação”.

Ele até tenta socializar essa história, escreveu
um livro, embora fosse presidente do tribunal.
Aliás, isso não o incapacitou, o que eu acho
certo, aliás. Só que ele não conseguiu fundar
uma religião. Se você pensar que houve
alguém, há 2 mil anos, que, depois do terceiro
dia, ressuscitou dos mortos... Parece tão malu-
co quanto. A diferença é que há um bilhão e
meio de pessoas que acreditam nisso. Ou seja,
é uma solução coletiva. Quando um “delírio”,
– e ponha aí a palavra entre aspas, – se social-
iza, é uma religião.
E qual é a condição para que se socialize,
então?
Pois é, o interessante é que nem todos os
delírios coletivos têm a mesma qualidade cul-
tural. Isso não implica apenas que uns tenham
mais sucesso, e os outros, menos. Faz também
com que o tipo de civilização que cada um
produz seja diferente. Eu posso construir uma
religião dizendo, sei lá, que é preciso matar
todos os primogênitos a marteladas; ou que é
preciso eliminar todos os que são diferentes
de mim. É uma religião possível? Funciona?
Eventualmente vou encontrar alguns adeptos
para isso. Mas será certamente má religião,
culturalmente menos civilizadora do que uma
outra, como o cristianismo, que diz que todos

PSICOSE Alteração da
personalidade na qual
a pessoa tem sen-
sações que não corre-
spondem à realidade
e não controla seus
pensamentos. Para
Freud, o resultado de
um conflito entre o
Ego e o mundo

CASO SCHREBER
Descrito por Freud,
foi publicado em 1911

A BIGGER
SPLASH, 
acrílico sobre
tela de David
Hockney, 
pintado 
em 1967 na
Califórnia

�O homem das Américas �Erasmo, Rabelais, Louis Dumont
�O mal está no coletivo �O mau Iluminismo francês

�O bom iluminismo anglo-saxão �Hannah Arendt e a banalidade do mal
�O país amador dos mensaleiros �Tal Brasil, qual caráter?

A TERRA 

É possível falar do caráter de um povo?
Eu fiz isso, todo mundo faz. É uma herança
do século 19. É muito forte na cultura bra-
sileira. Desde o fim do século 19, a grande
sociologia brasileira não pára de tentar des-
crever o que é o brasileiro. Eu acho que há
povos que se colocam mais essa pergunta do
que outros. Essa espécie de autoconsciência
coletiva existe se a gente acredita nela. Há po-
vos que crêem nisso de uma maneira auto-
mática, espontânea. É o caso dos franceses.
Provavelmente porque consideram que têm
um patrimônio histórico comum tão longo,
que acham que a nação é uma verdadeira
comunidade e um destino. E há os que se

interrogam. É natural que essa interrogação
caiba especialmente nos povos americanos.
Por que os povos das Américas se inter-
rogam mais, com menos certezas?
Em primeiro lugar, estão aqui por causa de
um sonho, ainda que herdado do avô, do bi-
savô. Mas é o sonho de uma vida em outro lu-
gar. A vida em lugar onde é possível, sei lá, co-
mer ou praticar a religião sem ser perseguido.
É um sonho de futuro. O europeu não tem
essa questão. O sujeito é francês porque nas-
ceu na França. Nunca houve nesse processo
uma escolha ou um desejo. Uma das grandes
diferenças subjetivas do ponto de vista clínico
é que certamente, nas Américas, o indivíduo

VISAO DE MUNDO•51•layout  6/19/06  6:30 PM  Page 46



O ENCONTRO
Contardo se refere a
uma encontro que
tivemos, na Aliança
Francesa, em São
Paulo, para debater a
onda de portestos
que seguiu à publi-
cação de charges de
Maomé consideradas
ofensivas. Ele fez a
exposição, e os
debatedores éramos
eu e o professor
Demetrio Magnoli.
Na minha inter-
venção, fiz restrições
ao Iluminismo
francês e disse que
preferia o anglo-
saxão porque mais
comprometido com
os indivíduos

TERROR
Período da Revolução
Francesa em que se
destaca a figura de
Robespierre. Estende-
se de março de 1793
a julho de 1794, com
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é muito mais interrogado pelo seu futuro do
que pelo seu passado.
Isso muda o discurso da psicanálise?
Não vai aqui um juízo de valor. Os europeus,
por exemplo, são especialistas em maltratar a
psicanálise norte-americana, esquecendo-se
de que a gente analisa sujeitos diferentes,
culturalmente diferentes. E uma das grandes
diferenças é que o maior peso para um norte-
americano é o do futuro, da realização de suas
potencialidades eventuais.
Não ser, por exemplo, um looser.
Justamente. Ele está ali por causa de um so-
nho, dele ou herdado, tanto faz. O europeu
vive muito em função de uma dívida que ele
tem com o passado. O europeu está mais
preocupado com o que o passado exige dele
do que em inventar um futuro.
É a diferença que há entre administrar
uma herança e acumular para deixar
uma herança.
Exatamente. Outro ponto importante é que a
travessia do Atlântico implicou uma decisão
de renovação: é a queima dos barcos. Isso nos
remete a um dos problemas contemporâneos
se pensarmos em países que ainda recebem
levas de imigrantes, como os EUA. Quando
se pode manter um contato telefônico ou via
Skype com a terra natal; quando, depois de
seis meses de trabalho, pode-se comprar uma
passagem e voltar para casa durante uma se-
mana – e isso nada tem a ver com a imigração
do passado, deixa de haver uma transforma-
ção: a transformação subjetiva que era exigida
àquele que imigrava até havia 30, 40 anos. O
problema da integração do imigrante nos
EUA é relativamente novo. O imigrante nun-
ca foi um problema para a sociedade america-
na, que se fez mesmo da diversidade de cultu-
ras. Eu não gosto muito do conceito de nação.
As minhas figuras de referência são aqueles
intelectuais do começo da Contra-Reforma,
que eram católicos, mas que, na verdade, ti-
nham simpatia pela Reforma. Erasmo é a
minha figura intelectual.
Então Rabelais também?
Ah, mas absolutamente sim. Giordano Bru-
no, nem tanto: acho que faltava nele um pino.
Ou dois [risos]. Bem, sou fiel a essas figuras.
É preciso lembrar que viveram numa época
em que o conceito de nação não fazia sentido.
Eventualmente havia a nação das letras, que

eram as pessoas que se falavam pela Europa
afora. Assim, eu tenho uma antipatia muito
grande por qualquer expressão nacionalista.
Em geral, tenho uma certa por qualquer ex-
pressão de fidelidade ao grupo.
Você endossaria a frase do Samuel
Johnson de que o patriotismo é o último
refúgio do canalha?
Sem nenhuma dúvida. Qualquer tipo de fide-
lidade que passa na frente do foro íntimo é,
para mim, a definição do mal.
É a destruição do indivíduo.
Exatamente. Porque, quando isso acontece, aí
tudo é permitido. No fundo, a única coisa que
coloca limites ao horror, para mim, é o foro ín-
timo. Eu digo que é o mal porque é a defi-
nição do mal do século 20, que deu no fascis-
mo, no nazismo, no stalinismo, em Pol Pot.
Há uma demonização do indivíduo hoje
em dia.
Ah, completamente! E por conta de um equí-
voco. Para mim, individualismo é uma palavra
nobre. Louis Dumont é um dos meus men-
tores intelectuais. Acho que ele é um colosso
da antropologia do século 20. O individualis-
mo não tem nada a ver com o egoísmo, mas
com uma sociedade em que o indivíduo é um
valor superior à comunidade. Eu sei que você
gosta disso porque, outro dia, fez alusão a esse
pensamento naquele encontro, e eu disse para
mim mesmo: “Ah, pensamos do mesmo
jeito”. Pois bem: nós dois compartilhamos da
idéia de que a tendência antiindividualista é
muito presente na parte menos interessante
do Iluminismo francês, especificamente em
Rousseau. O conceito da vontade geral é ver-
dadeiramente uma das raízes ideológicas do
que aconteceu de pior no século 20.
Outro dia escrevi um texto dizendo que
Rousseau é o pai de todos os autoritaris-
mos. O que eu recebi de porrada foi uma
coisa fabulosa!
Mas ele é! O conceito de vontade geral é um
perigo ideológico. O lado do Iluminismo fran-
cês que me interessa é Montesquieu. Mas,
depois, disso, o que me interessa é Locke,
Smith...
Não deixa de ser curioso que o Ilumi-
nismo anglo-saxão não tenha feito muito
escola. É considerado inferior ao francês.
E a realidade é que o francês produziu o Ter-
ror, Napoleão e volta dos Bourbon, depois

Napoleão 3o. E, de fato, antes que a França se
tornasse republicana, passou-se um século,
enquanto o pensamento inglês do século 17 e
18 produziu uma monarquia com uma Magna
Carta, produziu os EUA. Não estou inventan-
do nada. Hannah Arendt foi a primeira a di-
zer que a verdadeira revolução do século 18
foi a americana, não a francesa.
Eu estava pensando nela enquanto você
falava sobre o caráter de um povo. O livro
Eichmann em Jerusalém deu a dimensão
humana, banal, de um facínora, e, ao con-
trário da crítica sionista feita à época,
alargou a dimensão do mal.
Ah, é um texto crucial, inclusive por causa do
conceito de banalidade do mal. A razão pela
qual certamente esse livro produziu os efeitos
que produziu nem tanto está no fato de ela
mostrar que Eichmann era um qualquer, por-
que era, mas porque mostrava que, no fundo,
qualquer um é capaz de entrar num funciona-
mento em que se transformaria num Eich-
mann. Essa é a coisa que verdadeiramente
bate e dói. Minha tese de doutorado, que está
trancada há mais de dez anos, porque eu quero
fazer uma revisão – ela está traduzida em in-
glês por um americano, já até recebi um di-
nheiro que um dia eles vão me pedir de volta
[risos], – é sobre isso. Chama-se A Paixão da
Instrumentalidade. Está dividida em duas par-
tes. A primeira é uma leitura sobre o funciona-
mento dos Einsatzgruppen, que eram grupos
de extermínio nazistas formados por pessoas
quaisquer. Não eram os SS. Era uma espécie
de polícia civil que funcionava como grupo de
extermínio, especialmente na Polônia. Faço
uma leitura disso a partir de uma série de apor-
tes da psicologia social americana, sobretudo
estudos sobre a obediência. E a segunda parte
mostra como isso funciona na vida cotidiana
das pessoas. Mas o fundo da tese é o seguinte:
é relativamente fácil se deixar levar, abdicar do
exercício da subjetividade, que é um exercício
eminentemente cansativo. Ser um indivíduo é
um negócio complicado, pesado. E há uma
tendência perigosa de se renunciar à indivi-
dualidade e de se tornar um instrumento de
um funcionamento coletivo.
Existe uma culpa coletiva?
Acho que sim. É possível que sim. Acho que
existem culpas coletivas e, provavelmente, nos
grupos nacionais, também existam. Porque

existem culpas que estão, de alguma forma,
inscritas na cultura. É sempre um pouco pe-
rigoso dizer isso. Eu não sou culpado pelo fas-
cismo italiano. Até a história da minha família
me livra desse peso. Mas, por outro lado, não
me sinto assim tão italiano... Não é uma res-
posta simples. Mas como chegamos aqui?
Falávamos dos dois iluminismos.
Sim, fizemos essa excursão e, depois, eu disse
que não tenho nenhuma simpatia pelo concei-
to de nação em geral, pelo nacionalismo, por-
que me parece o contrário do discurso moder-
no. Aliás, o individualismo moderno tem ori-
gem no cristianismo. Louis Dumont demons-
tra isso muito bem.
Porque você faz a escolha, não é escolhido.
Claro, é uma relação de Deus com cada um
individualmente, independentemente do
grupo ao qual o sujeito pertença, inclusive o
grupo familiar. É uma relação de foro íntimo.
E porque é uma relação na qual o fato de per-
tencer a uma raça, nação ou o que seja é
indiferente.
Existe um caráter brasileiro?
Eu tenho uma implicância, não com o conjun-
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1536), humanista
holandês, crítico do
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alcoólatra e boêmio.
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POSITIVISMO: 
doutrina filosófica de
Auguste Comte (1798-
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Você falava da República Velha, eu estava
aqui pensando que é esse o período mais
satanizado pelo marxismo brasileiro, que,
curiosamente, vê com bons olhos um pre-
sidente parafascista como Getúlio – ao
menos entre 1937 e 1945. E se glamuriza
a República Nova, a partir de 1930, que é
marcada pelo putschismo. Que estranha
sabedoria é essa que valoriza o interven-
cionismo de grupos que tomam o poder
de assalto, que impõem a sua agenda, que
sufocam a oposição?
O rito histórico da modernização do Brasil fez
com que o marxismo brasileiro, naquela épo-
ca, apostasse numa aceleração, ainda que pas-
sando por um processo parafascista. Essa é
uma armadilha na qual muita gente caiu, in-
clusive na Alemanha e na Itália. Mussolini se
dizia um socialista antes de inventar o fascis-
mo. Ele se considerava, sem dúvida, a expres-
são das classes populares.
Há um fenômeno hoje no mundo que é o
terrorismo. Ele é a forma virulenta de
uma frustração?
Em particular, o terrorismo suicida é sempre
a expressão de uma contradição interna –
além, claro, de uma contradição externa. Mas
isso é até banal. Porque o suicida, além de
matar inocentes, se anula, se suprime. Essa
decisão de se suprimir é uma maneira de eli-
minar uma contradição insuportável. Ao se a-
bolir, um terrorista suicida busca abolir uma
contradição entre os valores pelos quais even-
tualmente ele luta e a presença nele próprio
dos valores contra os quais luta. Os terroristas
de hoje são seres profundamente divididos
entre a sedução da cultura ocidental e aquela
pela qual morrem. A sedução ocidental não é
apenas a do McDonald’s, do I-pod, mas tam-
bém a de uma cultura que está disposta a re-
conhecer como sujeito qualquer um. O lado
suicida do terrorismo atual é a chave para en-
tender o que está acontecendo. E o que está
acontecendo é a progressiva conquista do
mundo islâmico pela cultura ocidental.
Seria uma resistência a uma ocidentaliza-
ção do Islã?
Acho que sim. Os suicidas provam o sucesso
dessa ocidentalização. Desse ponto de vista, eu
sou bastante otimista. Otimista e com uma
certa tendência ao laissez-faire, ou seja, à idéia
de que nenhuma intervenção militar terá, co-

mo a do Iraque, a longo prazo, o mesmo poder
de fogo da expansão natural de uma cultura
universalista, ou seja, da cultura ocidental. E
esse seu poder é inédito na história: a gente es-
quece, mas, por exemplo, na cultura romana
ou grega, o conceito de “humanidade” não
existe. Há os gregos, os bárbaros, os romanos,
os não-romanos, mas “humanidade” é uma in-
venção cristã. 
A cultura ocidental não abre mão de seus
valores muito facilmente?
Ah, bom, há uma coisa que me apavora um
pouco. Ela vive como culpada: culpada de estar
desrespeitando a especificidade do outro, de
estar invadindo, transformando a realidade cul-
tural do outro. Claro, pensa-se nos momentos
em que ela foi colonizadora, violentamente ex-
pansionista etc. Por ser universalista, ela tem a
tendência de esquecer que é uma cultura, não
o “grau zero” da cultura. E por que isso é um
problema? Porque, quando há uma luta, a gen-
te pode e deve, sem dúvida, considerar quais
são as razões que fazem com que outro tente
nos matar e tal. Mas há momentos em que é
preciso saber de que lado a gente está. É pre-
ciso saber quais são os valores que importam
para você. E nós, pela própria característica da
cultura ocidental, temos uma grande dificul-
dade de fazer isso. 
O pensamento politicamente correto é
marcado por um paradoxo. Ao se mostrar
tolerante com outras culturas, considera
que a sua é de tal sorte superior que pode
suportar os barbarismos, como se fossem
manifestações que, quem sabe?, um dia
cheguem às luzes. E se perde a noção do

INTEGRANTES
de um comando
suidida do
grupo pró-
iraniano
Hezbollah 
desfilam com
cinturões-
bomba num
subúrbio de
Beirute
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to da obra, mas com algumas coisas do Ro-
berto DaMatta. Acho que ele tem leituras
certas do Carnaval etc. Mas não gosto da
complacência indentificatória que consiste
em dizer: “Sou brasileiro porque gosto de
samba e futebol”. Isso eu acho horrível. Um
dos perigos desse tipo de definição é que cria
um grande momento de prazer coletivo. “Ah,
nós somos brasileiros, malandros, todos à
venda, gostamos de jeitinho...”
E, se não podemos convencer pelo argu-
mento, vai pela nossa sedução...
Exatamente. Ou então se diz: “Não gostamos
de conflito”. Isso é o que tem de pior na ten-
tativa de obliterar nossa história subjetiva e
coletiva por meio de uma visão muito fácil de
nós mesmos. Veja a frase “O Brasil não é para
principiantes”. Isso supõe que a nossa malan-
dragem nos torna especiais e só interpretáveis
por especialistas. Pelo contrário: o Brasil é pa-
ra amadores e principiantes. Porque pagar e
corromper é muito fácil. O difícil é construir
uma coletividade em que haja leis, institucio-
nalidade. O difícil é ser moral. Ser imoral é
que é para principiantes. A malandragem é
uma conduta moral de uma criança de 9 anos.
O difícil é crescer. Governar pagando o cara
para votar comigo é que é amador. O pro-
fissional é construir um discurso que con-
vença, é falar com o outro. É claro que o bra-
sileiro não é só isso. A contraparte do jeitinho
é o recurso ao foro íntimo acima da conven-
ção, o que é altamente moral. 
Vê algum traço particular de nossa for-
mação histórica refletido no nosso
caráter?
Isso sempre é tão difícil! Há uma coisa que
pode ganhar uma leitura até ufanista, mas
que pode ser um problema. O Brasil, por não
ter conquistado a independência na ponta da
faca, manteve uma espécie de – vou usar uma
expressão que meus colegas vão achar com-
pletamente ridícula – complexo de inferiori-
dade permanente em relação às metrópoles
culturais, o que eu acho injustificado e nocivo.
Não há quem ignore a essência do men-
salão, para usar uma palavra que reúne
toda a bandalheira. Não obstante, as pes-
quisas indicam, hoje ao menos, que Lula
se reelege. Em que medida, como povo,
estaríamos aceitando isso tudo e dizen-
do: “Essas coisas são permitidas”?

A permanência da confiança na pessoa do Lu-
la certamente tem muitas outras explicações
possíveis, inclusive a sedução exercida pela
idéia de que uma pessoa de origem humilde
pudesse chegar no poder. Coisa que, nos
EUA, é banal...
... no Brasil, é banal. Basta ver a origem
de Deodoro da Fonseca ou de Floriano
Peixoto...
Ah, sim, foi na República Velha, que é, diga-
se de passagem, acho eu, o grande momento
brasileiro. O grupo que chegou [o PT] ao po-
der achou, – coisa que, na história dos par-
tidos de esquerda, é bastante comum, – que
ia governar no interesse do partido, não no
interesse da coletividade nacional. Ou seja,
confundiu o partido com o “Bem”. Como eu
disse antes que acho que a coletividade é a
raiz do mal, você sabe o que acho disso. Por
que nos indignamos pouco? Porque a história
brasileira fornece pouquíssimos exemplos de
um governo que tivesse verdadeiramente um
interesse pela coisa pública, exceção feita a
figuras da República Velha, algumas um
pouco exaltadas, como Floriano, que cortava
algumas cabeças aqui e ali [risos].
Lima Barreto que o diga... [risos]
Mas, independentemente disso, havia figuras
que perseguiam o que eles imaginavam que
fosse o interesse republicano. Infelizmente,
uma República um pouquinho deificada. Isso
comprova o que a gente dizia: a influência do
Iluminismo francês – e, claro, do positivismo.
Não era uma República como essa entidade
mal definida que resulta do funcionamento
entre indivíduos, que é o ponto de vista es-
cocês e inglês. Mas, ao menos, houve mo-
mentos em que a noção de interesse público
era clara. O Brasil teve pouquíssimos exem-
plos, desde essa época, de um governo pelo
bem republicano. A idéia de uma coisa públi-
ca é, de fato, bastante ausente na vida cotidia-
na da gente aqui. Veja uma coisa espantosa. O
cara é dono de um café, um bar, que tem
determinadas cores. Então ele se dá o direito
de pintar um pedaço da calçada com as cores
do seu empreendimento. As ruas viram uma
porcaria. A idéia da coisa pública não é forte e
espontânea entre nós. Acho que isso faz com
que um grupo que governou apenas no inte-
resse do partido, fundamentado na própria
reeleição, constitua um escândalo mitigado.
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que é a universalidade: a democracia, por
exemplo.
Concordo, mas é claro que criar, de fora para
dentro, uma democracia no Iraque é um pro-
jeto falido.
Sobretudo porque não se pode fazê-lo
com forças que não a aceitam.
Mas isso é revelador do que falamos. Como os
ocidentais são universalistas, chegam ao Iraque
e acham que sunitas, xiiitas e curdos podem
viver numa unidade, mantendo as divergên-
cias. O que torna a cultura ocidental tão anti-
pática às outras é que o artifício que foi inven-
tado para criar o substrato de uma humanida-
de foi a idéia de que somos todos agentes eco-
nômicos. As pessoas lêem Adam Smith, mas se
esquecem de ler a Teoria dos Sentimentos
Morais, que deveria ser lida ao mesmo tempo
que A Riqueza das Nações. Para constituir um
mundo de homens todos iguais em direito, o
que a gente vai inventar? Vamos inventar essa
história de que somos todos agentes econômi-
cos. A partir disso, criamos uma sociedade em
que seríamos todos iguais perante a lei. Como
o artifício foi econômico, então se imagina que,
quando queremos democracia, na verdade,
queremos I-pod e hambúrguer. Não! I-pod e
hambúrguer são o artifício de uma equalização
perante a lei, que é o substrato da cidadania
democrática.
Como você vê as políticas ditas de re-
paração de desigualdades?
Estou disposto a discutir qualquer tipo de polí-
tica reparadora e compensatória. Mas é preciso

saber quem somos nós. E somos uma cultura
para a qual o conceito de raça não faz sentido.
E, portanto, não faz sentido importá-lo,
colá-lo à nossa cultura e investir num
conflito...
... contra o qual estamos e lutamos! Isso é im-
portante. Quando leio na New Yorker de fe-
vereiro uma entrevista de David Remnik com
o pessoal daquela ONG pacifista que se cha-
mada Hamas [risos], fico surpreso. O que eles
dizem? “Ah, nós somos pela defesa dos valores
morais, vocês perderam totalmente os valores
morais.” Ele poderia ter dito, sei lá, porque to-
do mundo, por aqui, transa com todo mundo.
É engraçado como a gente facilmente entra
numa posição defensiva dizendo: “Ah, meu
Deus! Nós somos efetivamente os represen-
tantes de um mundo sem valores”. Não! É o
contrário! Que todo mundo possa transar com
todo mundo, isso é um valor e tanto!
Porque, dentro disso, há a escolha de
transar ou não transar com todo mundo.
E aí volta a questão do indivíduo e da mo-
ral pessoal.
Claro! Isso são valores que estamos defenden-
do. Não podemos aceitar a definição da cultu-
ra ocidental moderna como uma cultura sem
valores. Não! Pelo contrário: é uma cultura da
liberdade. Isso não é um valor?
Agora você concorda que, mesmo no
Ocidente, há entre nós os que flertam
com esse tipo de crítica que é absoluta-
mente injusta e estúpida.
Claro! E de todos os lados. 
Chomsky é um deles...
Chomsky é um deles. Mas a direita conser-
vadora também. Esse discurso do Armagedon
dos valores morais me provoca alergia. Porque,
mesmo nas suas expressões espetacularmente
desordenadas, a cultura ocidental tem e man-
tém valores de fundo, dos quais o primeiro é a
liberdade de ação, de pensamento, de movi-
mento, de escolha moral, de estilo de vida. Eu
não acho que nós sejamos um mundo deca-
dente. Nem um pouco. Aqueles que se espat-
ifaram contra as Torres Gêmeas, matando 3
mil pessoas, não têm nenhuma idéia – ou
talvez tenham e, por isso mesmo, estavam nos
aviões – da extraordinária variedade de liber-
dades numa cidade como Nova York, que é o
que faz a sua beleza. E poderíamos dizer a
mesma coisa sobre São Paulo.

�A psicanálise e a mentira �A via régia do sonho �A Teoria 
do trauma �Toda memória é falsa �Toda memória é verdadeira
�A felicidade e a babaquice �A contribuição decisiva de Lacan
�Por que alguns homens resistem

A LUTA

Qual a importância da mentira na psi-
canálise?
Do analista ou do paciente [risos]?
Dos dois [risos]. Mas a melhor pergunta
é a seguinte: existe mentira para a
psicanálise?
Se você quisesse ver o analista e montar uma
extraordinária ficção, acho que a psicanálise
poderia funcionar melhor ainda. Quem inven-
tou a mentira foi você. Se eu pudesse, encora-
jaria os meus pacientes a mentir um pouco
mais [risos].
Contar menos sonhos e mentir um pouco
mais [risos]?!...
É, eles teriam muito mais acesso a uma parte
de si com a qual não querem lidar. Já o sonho
é um exercício de paciência, mas é útil ana-
lisá-los.
Ainda é?
Ainda é. Os analistas cansam um pouco disso.
Sobretudo quando alguém diz: “Tenho um
sonho muito comprido” [risos]. Mas vale a pe-
na. Não funciona se a gente escuta o sonho e
tenta dar um entendimento global ao tema.
Caso se siga o manual, que é o livro de Freud,
A Interpretação dos Sonhos, funciona, sim.
É preciso procurar o evento significante no dia
anterior. Freud é taxativo sobre isso. Alguma
coisa aconteceu que o deixou sem resposta.
Geralmente, o sonho é uma maneira torta de
dar a resposta. Ainda é uma das vias régias de
acesso ao inconsciente.
Eu tenho o nariz torto, agrido as pessoas,
sou infeliz, a plástica não resolve, e vou ao
consultório porque preciso conviver com
isso, me conformar. É assim que funciona?
Esse é um caso adleriano. Adler tinha essa i-
déia. Era um dissidente freudiano – se bem
que não acredito em dissidências. A psicanálise
é uma disciplina com uma vasta história. Mas
vá lá: digo que é adleriano porque ele pensava
que toda neurose tinha origem num complexo
somático – na sensação de um déficit: tenho o
nariz torto e não sei como lidar com isso.
Em psicanálise, é possível falar em “cura”?

É possível, sim, num sentido mais genérico. A
psicanálise influenciou quase todas as psico-
terapias da palavra, pelo menos que se ocupam
da dinâmica interna do sujeito. Elas são feitas
para que alguém viva melhor. Freud dizia que
a psicanálise só pode levar o sujeito até a beira
do rio. A ação é com ele.
Quando alguém chega com um sofrimen-
to ao divã, é legítimo pensar que ele tam-
bém é uma fonte de prazer?
Esse pensamento é perfeitamente correto do
ponto de vista inclusive da teoria freudiana. In-
felizmente, é usado de uma maneira um pou-
co ilegítima. É como se o sujeito fosse culpado
por seus próprios males: “Ah, mas você gosta
disso; você está querendo!” [risos]. É um
gostar pelo qual ele não pode propriamente
ser culpado. É um gostar que tem a ver com
“os hábitos do corpo e da mente”, como dizia
Tocqueville, um dos meus autores preferidos,
que também é um dos seus. Mas existem há-
bitos singulares, dos quais é difícil sair, porque
correspondem a uma série de necessidades.
De alguns, é mesmo impossível. Existem sin-
tomas que não podem ser retirados porque são
indispensáveis ao próprio sujeito. E, de fato,
Lacan dizia que há sintomas que são
desnecessários, que podem ser abolidos, mas,
uma vez que eles reduzidos ao osso, o que a
gente pode conseguir de melhor é levar o
sujeito a fazer do seu sintoma algo interessante.
O que o paciente quer? Uma narrativa
coerente sobre a própria vida?
Uma grande parte do privilégio que a psica-
nálise nos permite é contar a nossa vida. É
uma experiência maravilhosa. A gente não se
dá conta de quanto ela é rara. Contá-la e tam-
bém recontá-la, porque contá-la é transformá-
la. Contando e recontando a vida, a gente tam-
bém altera o que nos determina.
Freud se afasta da idéia do trauma e
depois volta a ela. Existe “a” experiência
traumática, o “é” da coisa?
Nada é, em si, traumático. As coisas se tornam
traumáticas pela maneira como são integradas
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Paris, eu me considero freudiano. Então acho
que não faz sentido dizer “Eu sou lacaniano”.
Quem se formou com Lacan é freudiano.
Resuma a pinimba de Lacan com a IPA.
Há muita incompreensão nisso tudo?
Depende de cada um. Lacan não é de leitura
muito fácil. Ele não escrevia nem falava com a
preocupação de ser entendido, o que é um
problema. A briga com a IPA – International
Psychoanalysis Association – não foi teórica,
mas de política interna. Ele inventou o tempo
variável das sessões e dava o seminário de for-
mação na IPA de Paris que, de longe, era o
mais interessante, dadas a sua cultura e capa-
cidade de pensamento. Era freqüentado por
todos os candidatos, que queriam se analisar
com ele. Os grandes da IPA de Paris hoje fo-
ram todos analisandos seus. Os outros didatas
não tinham mais pacientes. Em 1953, levaram
esse problema à IPA, e Lacan fez uma estupi-
dez política. Conseguiu se esquecer de men-
cionar a princesa Maria Bonaparte num docu-
mento sobre a fundação do instituto. Ela era a
figura mais prestigiosa por causa de sua his-
tória com Freud. E era uma Bonaparte, o que
não é pouca coisa – embora seja uma nobreza
recente... [risos]. Ele ficou em minoria, e os la-
canianos foram expulsos. Daí para a frente, foi
só paulada. Agora a situação já é diferente.
Não sei se haverá uma reaproximação institu-
cional. Freqüentar-se livremente, todo mundo
se freqüenta.
Quais foram as grandes contribuições de
Lacan?
Ele promoveu o retorno a Freud. Começou a
trabalhar numa época em que, sobretudo por
causa da psicologia do ego, que não tem nada
de americano – era Anna Freud e companhia
–, as pessoas só liam os psicólogos do ego, a psi-
cologia das defesas. Isso aconteceu mesmo
depois. Kleinianos se formaram só lendo
Klein; há bionianos que só lêem Bion. A
segunda coisa foi dedicar uma atenção à lin-
guagem, o que ele chama o significante, ou
seja, a materialidade da linguagem do sujeito, o
que é uma grande lição freudiana. A terceira,
acho, é a reformulação do narcisismo. Lacan
deu uma contribuição decisiva e não devida-
mente considerada à corrente da psicanálise
das relações de objeto. Ele mostra que narci-
sismo primário é uma cena com, no mínimo,
três atores, e não apenas dois: o sujeito com sua

imagem. A idéia é simples: saber a razão pela
qual eu e você, à diferença dos macacos, quan-
do olhamos nossa imagem no espelho, não
vamos atrás dele para ver onde está aquele
cara. Descobrimos que é a nossa imagem. Isso
porque, ao nosso lado, existe uma outra figura,
eventualmente a mãe, que nos diz: “Aquilo lá é
você”. É isso que imediatamente separa nossa
imagem de nós mesmos e cria a formação nar-
cisista da personalidade. Então, essa cena, no
mínimo, precisa de três coisas, e não de duas.
Esse é um aporte de Lacan absolutamente
fundamental. O seminário que ele deu chama-
do “Seminário das Relações de Objeto”, para
mim, é o mais importante. É quando tudo isso
é articulado quando ele apresenta uma gênese
da subjetividade ao redor do narcismo.
Pra gente concluir, eu me interessei
muito pelo que você falou da coletividade
e do mal. Quais são as proteções que um
indivíduo tem? Como é que ele se preser-
va nesta luta?
Não sei lhe responder. Quando eu terminei a
minha tese, eu me coloquei exatamente essa
pergunta. Como é que um bom pai de família
da Bavária, um belo dia, ia matar crianças,
fuzilando uma a uma com tiro na cabeça? Isso
eu até podia compreender. Mas eu teria
gostado de saber por que havia um que dizia
“não”. O mais curioso, no caso específico, é
que, contrariamente ao que as pessoas imagi-
nam, quem dizia “não”, no nazismo, não era
punido. Só era mandado para casa porque
inapto para a tarefa. Onde nasce e como se
origina a capacidade de resistir? Eu lembro
que me coloquei essa pergunta. E constatei
que não sabia.
Muito obrigado! Por tudo!
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ou não à história do sujeito por ele mesmo. A
melhor definição de um trauma é a de um
evento que alguém não consegue integrar na
sua história; é um evento que não se simboliza
propriamente, que continua batendo na
gente como se fosse uma martelada real. A
terapia de trauma fez muito sucesso nos anos
80, nos EUA, quando os americanos levaram
ao pé da letra as primeiras idéias de Freud
sobre a sedução infantil. E as coisas se com-
plicaram: a sexualidade humana não é natu-
ral, mas cultural. Se fosse natural...
... a gente entraria no cio [risos]...
Isso. Entraríamos no cio, saberíamos quando
transar e seríamos felizes [risos]. A sexualida-
de vem dos outros: do amiguinho, do troca-
troca, do livro escondido, do adulto sedutor.
Acreditar que a sedução infantil seja o protó-
tipo de trauma e que se possa, 30 anos depois,
perseguir num tribunal o tio porque ele o co-
locou brincando de cavalinho... Isso é uma es-
tupidez. A qualidade traumática desse evento,
se é que um tribunal tem como julgar, é incer-
ta. Até porque talvez o tio estivesse mesmo
brincando de cavalinho. 
Qual a importância da falsa memória nas
acusações de molestamento infantil?
De um certo ponto de vista, todas as memó-
rias são falsas ou todas são verdadeiras. Do
ponto de vista da verdade histórica do sujeito,
são todas verdadeiras. A verdade histórica e a
factual são distintas. Freud, no fim de Moisés
e o Moneteísmo, que você citou, faz essa dis-
tinção. A verdade factual, para a psicanálise,
não tem grande relevância. A história é o que
importa. O que não pode acontecer, e aconte-
ceu no auge da terapia do trauma, é os tera-
peutas induzirem memórias.
Que ambição a psicanálise teve, ou tem,

que ainda não está realizada?
Eu acho que a psicanálise realizou as ambi-
ções de Freud totalmente e além da conta. Eu
acho que ela transformou o mundo e a nossa
maneira de pensar muito mais do que a gente
imagina: nossa maneira de pensar a sexuali-
dade, a organização e a vida em família, a sub-
jetividade. Passamos a admitir a existência de
uma dimensão da subjetividade que não é só a
história racional, mas também o desejo; que
essa dimensão é perfeitamente razoável e im-
portante. Passamos a pensar que a sexualidade
pode ser tudo, menos vergonhosa ou enver-
gonhada – ela pode ser reprimida, isso é dife-
rente. Sabemos que a família é um lugar de
conflitos, não só entre seus membros, mas
também de conflitos internos, que, claro, são
constitutivos da nossa individualidade. A psi-
canálise nos facultou a capacidade de pensar
com mais complexidade a experiência que vi-
vemos. É o que a gente pode esperar de me-
lhor de uma vida. Eu não acredito “na” felici-
dade. Não é um valor que me interesse. Acho
uma babaquice. Acredito, sim, na qualidade
da experiência. Uma vida em que a gente se
permite, inclusive, sofrer quando está na hora
de sofrer. Essa é a qualidade de experiência
que me interessa. Dizer que a psicanálise fa-
lhou porque mudou muito seria o mesmo que
dizer que o cristianismo falhou porque a obe-
diência à Igreja de Jerusalém não se manteve
absoluta desde o século 2. Não, justamente ao
contrário: foi por isso que ela não falhou.
Quero a sua opinião sobre alguns nomes
da psicanálise: Jung.
Figura importante. Para mim, não muito,
porque a minha formação é freudiana. Eu te-
nho simpatia pelo seu interesse pelo cultura-
lismo. Eu não acredito é na idéia quase meta-
física de um inconsciente coletivo.
Eu nunca entendi o que quer dizer, por
mais que me esforce.
Não acredito nisso. Também acho que o tipo
de associação livre que ele inventou, achan-
do que era mais freudiano do que Freud, é
complicada.
Lacan.
Lacan, Lacan... Eu me formei na escola onde
Lacan era presidente: a Escola Freudiana de
Paris. Conheci Lacan pessoalmente, trabalhei
com ele, embora ele não fosse meu analista.
Por ter sido treinado na Escola Freudiana de
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