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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

 

Este trabalho reproduz fundamentalmente minha intervenção na mesa Sobre humanos: 

barbáries e sonhos, no simpósio de lançamento de Calibán, no Museu de Arte do Rio – 

MAR – Rio de Janeiro, 25/10/13. A mesa era composta pela artista visual Paula Trope 

que apresentou um vídeo depoimento sobre o holocausto: Exílios; pela minha 

apresentação: A Tempestade ou De que os humanos são feitos; e a de Mariano 

Horenstein: Psicoanalizar después de Auschwitz. A mesa teve como mediadora: Lúcia 

Palazzo, da Equipe Editorial de Calibán. Na ocasião dei como subtítulo de minha 

apresentação: Sonhar a América Latina, uma vez que um dos pontos que sugiro para a 

reflexão é a importância do sonhar ou do devaneio para o desenvolvimento do pensar e 

no caso sobre a América Latina. 

Uma vez que nosso Congresso propõe conversarmos sobre Realidades e Ficções, 

julguei conveniente trazer esta contribuição que trata de um terreno limítrofe, de trânsito 

entre ambas as regiões. Julguei também útil manter a apresentação tal como foi 

realizada para não perder sua estrutura e  a articulação dos argumentos apresentados. 

Como a mesa foi dirigida a um público mais amplo, não constituído exclusivamente de 

psicanalistas, acrescentei neste texto notas de rodapé e uma bilbiografia. As notas visam 

indicar aos colegas, sobretudo, as referências teóricas que alimentaram minha reflexão 

teórica e clínica. 

A única modificação no texto foi trocar a ordem do título e subtítulo, privilegiando o 

Sonhar a América Latina. 
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A Horacio Etchegoyen, querido mestre e amigo, primeiro presidente latino americano      

da IPA. 

A Ernesto Che Guevara, a Darcy Ribeiro, a Gabriel Garcia Marques ... a todos aqueles 

que sonharam a América Latina. 

 

Agradeço aos editores de Calibán e às organizadoras deste lançamento o gentil convite 

para trazer aos colegas e a amigos da Psicanálise uma reflexão sobre a nossa atividade – 

sua escuta e sua escrita, sua linguagem -  e sua contribuição para pensar a América 

Latina. É um belo desafio, tendo como pano de fundo A Tempestade e por cenário o 

MAR. 

A idéia central que pretendo transmitir, nestes poucos minutos, é a de que para 

enfrentarmos criativamente o desafio proposto precisamos sonhar, abrir mão do 

conhecido e do estabelecido, estarmos abertos ao novo, ao desconhecido, expostos ao 

incognoscível. Este sonhar, difere do noturno por ser uma atitude e um ato, um ato de 

vontade, consciente; por outro lado, se aproxima de nossa vida onírica por não 

podermos determinar que pensamentos acolheremos, tal como não podemos prever 

nossos sonhos.
1
 

Não espero chegar a conclusão alguma, mas a novas conjecturas que se sucedam, 

sujeitas a reformulações, em expansão, apenas comprometidas com a verdade,  

inapreensível, não epistêmica, mas como uma idéia reguladora capaz de propiciar, se 

guiada pelo amor, crescimento mental e emocional.
2
 

                                                 
1
 Utilizo as noções de Bion (1962, 1963) de função alfa, reverie, barreira de contato para explorar aquele 

terreno – “o contexto da descoberta” – que embora não seja passível de conhecimento, sua natureza pode 

ser conjecturada. Minha conjectura é que seja organizado semelhante ao sonho ou ao devaneio. 
2
 A menção ao amor é feita aqui como sendo um dos fatores importantes para a função do conhecimento. 

Utilizo mais uma vez minha leitura de Bion (1963) e suas teorias das funções e dos vínculos, segundo a 

qual os três vínculos básicos: K (knowledge), L (love) e H (hate) e suas contrapartidas pela ação da 

pulsão de morte: -K, -L e –H, estariam sempre presentes interagindo. Observaríamos somente a resultante 

desta dinâmica, sendo que sem uma ação suficiente de L, a meu ver, o conhecimento torna-se perverso (-

K) ou desinteressante. 
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Exposta a idéia central, penso poder apresentar o trajeto que me levou a mesma e meus 

companheiros de viagem: a experiência clínica com meus pacientes, Shakespeare, 

Freud, Bion, Bahia e o sonho latino americano e seus personagens. 

 

1 – EXPERIÊNCIA CLÍNICA 

“Mas – o que é um pormenor de ausência. Faz diferença? ‘Choras os que não devias 

chorar. O homem desperto nem pelos mortos nem pelos vivos se enluta’ -  Krishna 

instrui Arjuna, no Bhágavad Gita. A gente morre é para provar que viveu ... As pessoas 

não morrem, ficam encantadas.” (Guimarães Rosa, Discurso de posse na ABL, 

16/11/1967 – três dias antes de sua súbita morte ou encantamento) 

 

Maria deita e fala das grandes dificuldades financeiras que tem enfrentado ... do 

encontro com o primo, do almoço, refere-se com carinho ao primo. Lembra que os três 

eram muito ligados ao avô: ela, o irmão e este primo. 

Lembra da mãe estimulando-a a ir para o clube e deixá-la sozinha. Foi para o 

clube, entrou na piscina fria e melhorou da asma... Lembra de seu ex-companheiro, mas 

recorda de outra forma (sic): como algo que foi bom numa época, anos atrás ... associa 

com o telefonema que ouviu, de uma aluna em sua casa para a mãe dando notícias, ... 

um telefonema carinhoso. Diz não ter ciúmes de alguma outra, tem tristeza ... mas 

diferente. Digo que parece um amor de mãe que sabe  que o/a filho/a cresce e deixa a 

casa. Paciente concorda e acha que a tolerância que tinha com o companheiro que a 

abandonou era maternal, mas ... era amor. Acrescento de mulher e de mãe para o filho 

que não teve. Fico emocionado ao dizer isto (ocorreu-me numa espécie de veloz flash 

back toda a sua análise anterior em que o drama da esterilidade foi presente). 

Maria lembra dos mitos da amazônia, da encantaria, do domínio dos encantados 

que não estão mortos nem vivos, mas podem encarnar em animais ... das pessoas que 

não morrem. Na medida em que fala me ocorre o discurso do Guimarães Rosa (“... as 

pessoas não morrem, ficam encantadas”), digo-lhe isto e acrescento como o Manoel 

(seu ex-companheiro) que está encantado num passado seu. 

Maria fala do medo de refugiar-se neste mundo encantado. Lembro-lhe que 

sempre vivemos nestes dois mundos: a vida acordada e a vida dormindo, dos sonhos, o 

importante talvez seja o trânsito. Penso em transitoriedade. 

Maria fala da vontade de voltar à amazônia, à encantaria. 

Digo-lhe da vontade de reencontrar o irmão, o primo e o avô dentro dela, como o 

Manoel daquele tempo em que se amaram. 

(Fragmento de uma sessão de psicanálise) 
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2 – SHAKESPEARE 

 

Shakespeare responde à questão – De que os humanos são feitos? -   na Cena I 

do Ato IV de A Tempestade, dizendo-nos: “... Somos feitos da matéria dos sonhos; 

nossa vida pequenina é cercada pelo sono.”
3
 É o que chamariamos hoje em dia de uma 

conjectura imaginativa. Foi afirmada em 1611 e precisou quase 300 anos para receber 

outra expressão: uma conjectura racional, formulada por Sigmund Freud, em 1900, em 

A Interpretação dos Sonhos, na qual nossa vida onírica é proposta como objeto de 

investigação e até mesmo como a via régia para a intimidade humana, para o  

inconsciente. 

A importância dos sonhos sempre esteve presente na obra de Shakespeare. 

Lembraríamos apenas, por ser um ponto que no momento nos interessa, seu profundo 

comentário sobre o enlouquecimento de Macbeth: “... por ter assassinado o sono.”
4
 

Assim, Macbeth não podia dormir nem ficar acordado, assassino do sono que era 

(assassinou o rei enquanto este dormia). Tal estado será descrito séculos mais tarde por 

Bion e outros analistas que trabalharam com psicóticos como a impossibilidade do 

paciente estar acordado ou dormindo por falta de uma barreira, uma pele, que distinga, 

separe ou institua, o inconsciente do consciente ao mesmo tempo que permita – tal 

como uma pele íntegra o faz – o trânsito entre tais regiões. Quando Bion se indagou de 

que matéria se constituiria tal pele, ocorreu-lhe citar “... da matéria de que os sonhos são 

feitos”, como a melhor definição do que seriam o que na linguagem de sua teoria 

denominou de elementos alfa. 

A mesma resposta dará o detetive Sam Spade – no primeiro clássico noir do 

cinema (por John Huston) - quando indagado sobre de que seria feito o Falcão Maltês 

que tantas lutas e mortes acarretou. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Shakespeare, W. A Tempestade. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1988. 

4
 Shakespeare, W. Macbeth. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1988. 
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3 – FREUD, BION E BAHIA 

 

O psicanalista Alcyon Baer Bahia, um dos pioneiros da psicanálise no Brasil, 

qualificou-se como Membro Titular da lendária APA, em 1956, com uma  importante 

tese: Repressão, Lembrança e Amnésia.
5
. O texto, baseado em sua experiência clínica, 

em Freud (Memórias Encobridoras)
6
,  na recém premiada obra de Kurosawa 

(Rashomon) - Palma de Ouro em Cannes – e nas considerações estéticas de Eisenstein 

faz uma radical crítica à noção tradicional de memória. Conclui seu trabalho com a 

frase: 

“Desta forma, somos levados a compreender a função mnêmica, em toda a sua extensão, 

como uma enorme lembrança encobridora, isto é, uma ‘construção fantástica’ dentro da 

qual  o lembrar-se e o não lembrar-se não são instrumentos antagônicos, senão 

sincrônicos, de uma mesma intencionalidade – a transformação da realidade exterior de 

acordo com as necessidades instintivas. Neste sentido, com êxito ou sem êxito na 

afirmação pessoal, na doença como na saúde, na atividade criadora como na atividade 

delirante, todos somos, em maior ou menor escala, autênticos fabricantes de 

lembranças.” 

Bahia antecede assim, por mais de dez anos, boa parte da proposta bioniana de 

trabalharmos sem memória, sem desejo, sem entendimento e sem sensorialidade, 

proposta que radicaliza e explora a sugestão freudiana para a postura do analista: a 

atenção flutuante, como a contrapartida da indicação para o paciente a associar 

livremente. Contudo, a proposta de Bion, que na época causou tanto impacto, não 

pretende eliminar a lembrança, pelo contrário, mas permitir que surja livremente o que 

denominou memória sonho, o registro significativo da experiência analítica que num 

clima de abstenção ou de capacidade negativa permite sua emergência. Esta é a 

proposta destes autores com quem nos identificamos e, como vêem, mais uma vez  é 

resgatado o sonho para um papel epistemológico privilegiado na compreensão 

psicanalítica. Isto nos faz lembrar de Wittgenstein, o primeiro filósofo a chamar a nossa 

atenção para a natureza estética do conhecimento que a psicanálise produz: uma nova 

forma de ver as coisas, segundo suas palavras.
7
 

 

                                                 
5
 Bahia, A. B. Repressão, Lembrança e Amnésia. Rev. Dep. de Pesquisa da SBPRJ, ano 1, vol.1 no.1, 

1987. 
6
 Freud, S. (1899a) Standard Edition 3:301. London: Hogarth Press, 1974.  

7
 Wittgenstein, L. Estética, psicologia e religião. Palestras e Conversações. São Paulo: Cultrix, 1966. 
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4 – O SONHO LATINO AMERICANO 

 

O pesadêlo é um sonho fracassado, acordamos assustados! Na segunda metade 

do século passado a América Latina teve seu sonho interrompido e muitos dos que estão 

aqui viveram o pesadêlo das cruéis e estúpidas
8
 ditaduras militares, filhas da guerra fria, 

de um mundo dividido. A divisão se tornou talvez fragmentação, mas seja como for, 

estamos vivendo uma retomada de nosso sonho. É neste contexto que ouço a voz de 

Calibán. Espero que ela possa expressar a rica diversidade de nossos povos e de suas 

culturas. Há sinais alentadores, como a criação de núcleos e grupos de estudos 

psicanalíticos na América Central e em países de forte cultura indígena, como a Bolívia, 

da mesma forma que o intercâmbio com os países da Comunidade de Língua 

Portuguesa com tudo que aqueles países representam para nossa história. A América 

Latina que tanto se enriqueceu com a vinda de emigrantes europeus e asiáticos, com 

armênios, árabes e judeus, tem a vocação da diversidade. A ausência de negros e de 

indígenas em nossos institutos, sociedades e congressos é constrangedora e reveladora. 

Certamente este não era o sonho de Guevara, Darcy Ribeiro ou Paulo Freire (grande 

educador brasileiro, um dos primeiros exilados pela ditadura militar).  Mas, não ouso 

sugerir qual seria o sonho latino americano hoje. A psicanálise como poderoso 

instrumento de investigação da cultura tem uma contribuição a dar para a pesquisa de 

nossos atuais sonhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 O termo “estúpidas” merece um esclarecimento uma vez que foi utilizado dentro de uma determinada 

concepção e linha argumentativa, não devendo ser tomado como ofensa ou xingamento. Meu intuito é 

chamar a atenção para um processo de deliberada  interrupção do pensamento, da reflexão e da crítica ora 

através de métodos violentos – tortura e exílio, por exemplo – ora pela ampla e sistemática censura que 

tornava a violência de tal processo muitas vezes despercebida. A associação crueldade e estupidez que 

faço pode ser encontrada também no texto de Eric Brenman: Crueldade e Estreiteza Mental (in, Melanie 

Klein Hoje vol. I.  Rio de Janeiro: Imago, 1991).  Penso que o tempo de recuperação dessas experiências 

de tirania (algumas de  mais de duas décadas)  ainda não foi realizado assim como devidamente avaliado. 
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5 – UMA LINGUAGEM PARA CALIBÁN 

“Próspero – Escravo repugnante, que nunca abrigará um bom sentimento, sendo capaz de todo mal! Tive 

pena de ti. Tive o trabalho de ensinar-te a falar. A todo momento te ensinava uma coisa e outra ...” 

Calibán – Vós me ensinastes a falar e todo o proveito que tirei, foi saber maldizer. Que caia sobre vós a 

peste vermelha, porque me ensinaste a vossa própria língua!” (Ato I, Cena II) 

 

Uma última palavra sobre a linguagem, tema central deste nosso encontro. A 

língua do colonizador não nos interessa, não porque não seja bela e rica, mas não é a 

nossa, é inútil. Várias serão as línguas de Calibán, o que é extremamente salutar caso 

desejemos usufruir de nossa diversidade. Como centrei minha reflexão em torno dos 

sonhos, gostaria de lembrar que os sonhos também têm uma peculiar força linguística, 

dada a sua independência e verdade. Ocorre-me aquelas inesquecíveis palavras do 

pastor Martin Luther King: “Eu tenho um sonho ...” É possível que ao contar seu sonho 

dando voz àquela multidão reunida ele tenha selado sua sentença de morte, mas todos 

sabiam que depois daquele dia a América não seria mais a mesma. Aquela foi o que 

Bion diria ser uma Linguagem de Êxito
9
, e qualquer que for a língua que utilize, esta é a 

linguagem que desejamos para Calibán. Martin Luther King não morreu, ficou 

encantado! O amor que suas palavras transmitiram iluminam até hoje o nosso sonho. 

Obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ver cap. XIII,  Bion, W.R.  Atenção e Interpretação (1973).  Rio de Janeiro: Imago Editora. 
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RESUMO 

O autor propõe uma livre reflexão sobre a América Latina, como um sonho ou 

um devaneio. Sua proposta parte do ponto de vista que o devaneio/sonho precede e 

permite o pensar criativo, quando predomina o amor. Baseia-se em sua leitura de Bion 

(teorias do pensar, das funções e dos vínculos). Utiliza um fragmento clínico como pano 

de fundo assim como as menções de Shakespeare sobre o papel dos sonhos em nossas 

vidas. Aproxima tais idéias as do pioneiro psicanalista latinoamericano Alcyon Baer 

Bahia e às de Bion. Especula sobre a necessária originalidade para a linguagem de 

Calibán como um porta voz da América Latina e sugere que esta para ser uma 
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linguagem de êxito e não de substituição, uma mera tradução, deva ser guiada pela 

diversidade e pelo amor, a exemplo da de Martin Luther King 

Palavras-chave: Sonho – devaneio – América Latina – linguagem – Shakespeare - Bion 

 


