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Resumo

O trabalho tem por base três relatos, intitulados O homem das tartarugas, O beijo de Lacan e Por que matei minha mulher, colhidos durante
uma pesquisa sobre a História da Análise Institucional no Brasil, que facultam uma experimentação relativa aos jogos de verdade presentes
em investigações que recorrem ao paradigma da História Oral. Com tal intuito, lança-se mão da genealogia foucaultiana e da micro-história,
articulando-as às contribuições do movimento crítico em História Oral, ligado às ferramentas analíticas propiciadas por autores como
Alessandro Portelli e Alistair Thomson. Considerações sobre fidedignidade, forma narrativa, relação entrevistador-entrevistado, posição do
narrador, usos da biografia, memória, modos de subjetivação e dialogismo compõem o campo de análise forjado para apreciar os efeitos de
verdade-poder que se fazem presentes quando a oralidade é incorporada a estudos históricos sobre as práticas psicológicas.
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Abstract

The paper is based on three reports, entitled The man of turtles, The kiss of Lacan and Why did I kill my wife?, collected during a research on
the History of Institutional Analysis in Brazil that provided experimentation on the games of truth involved in investigations using the
paradigm of Oral History. With this aim, we make use of Foucault’s  genealogy and  micro-history, linked to the contributions of critical
tools in Oral History offered by authors such as Alessandro Portelli and Alistair Thomson. Considerations on reliability, narrative form,
interviewer-interviewee relationship, position of the narrator, uses of biography, memory, modes of subjectivity and dialogic form, open a
field of analysis to assess the existing power-knowledge effects when orality is incorporated in the historical studies on psychological
practices.
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Os autores do presente ensaio8 - uma psicóloga
(professora-orientadora) e cinco estudantes de
Psicologia - formam um grupo de pesquisa
dedicado à história da Análise Institucional (AI) no
Brasil9. Tivemos por antecedente a tese de
doutorado da primeira (Rodrigues, 2002), que,
visando a construir essa mesma história, “errou”
com a história oral. O termo escapa à negatividade
de um equívoco. Sim, pois em teses (e vidas) há as
linhas habituais, de começo, meio e fim;
igualmente existem as flexíveis, em que num giro
algo de novo se encontra; mas, imbricadas nas
duas, surgem as linhas de errância extrapolando o
caminhar, conspirando percursos (Deleuze e Parnet,
1980, p. 145).

 “Erre”  é o termo que  Fernand Deligny utiliza
para nomear as trilhas de desejos que cruza com
crianças autistas nas montanhas francesas de
Cévennes. Marcha de um barco, direção de um
deslocamento, deriva, vestígio, erre permite muitas
traduções-traições, mas o caráter errático lhe é
consubstancial: “‘Erre’: a palavra me veio logo à
cabeça....uma maneira de avançar, de
caminhar....palavra muito rica que fala de marcha,
de mar...” (Deligny, 1975, p. 12).

Vejamos errar, agora em castiço português:
vaguear, espalhar-se, flutuar... Dedos erram sobre
o teclado e fragrâncias, pelo ambiente. Que
ressonâncias da ordem do discurso terão feito do
errante apenas um desqualificado vagabundo,
subtraindo-lhe a expansão e o perfume? Não
importa tanto. Cumpre porém ressaltar que sentidos
múltiplos, diversos e despertos, fizeram com que a
tese antes mencionada, bem mais do que uma
história da Análise Institucional, se tornasse uma
apreciação crítico-reflexiva da própria História
Oral.

Desse erro/errância partimos, agora nós todos,
em direção a análises conjuntas sobre uma
paradoxal historio-grafia da oralidade, em nossos
atuais trajetos investigativos. Por esse motivo o
texto adota, em sua maior parte - dedicada à
apresentação de relatos colhidos durante a pesquisa
de Rodrigues (2002) -, a primeira pessoa do
singular, para retomar, no momento das
considerações finais, o plural da autoria coletiva.

Jogos de Verdade e Estética

                                                
8 Uma forma ligeiramente diferente do presente ensaio foi
apresentada no IV Encontro Regional Sul de História Oral, 2007,
e publicada em seus Anais Eletrônicos.
9 A AI está ligada às idéias de Lourau, Lapassade, Deleuze e
Guattari. No Brasil, consiste em uma rede de conceitos, práticas
e agentes a que se reúnem ainda os psicanalistas argentinos
ligados ao Grupo Plataforma, a Psiquiatria Democrática de
Basaglia e inumeráveis contribuições locais.

Pressiono a tela play do walkman que me
permite controle, a posteriori, do andamento dos
relatos de meus entrevistados. Play it again...play it
again, Sam? A frase não-dita de Casablanca tornou-
se recordação-síntese do filme10. A viagem de
Freud aos Estados Unidos, em 1905, faz evocar
uma declaração quiçá jamais emitida: “Eles não
sabem que lhes estamos trazendo a peste!”. Diz
Roudinesco (1988) haver Lacan afirmado, em
1955, durante uma conferência em Viena, que a
frase de Freud lhe teria sido confidenciada por
Jung. A historiadora questiona a fidedignidade do
relato: “Ora, Jung parece ter narrado apenas a
Lacan a revelação de tal segredo. Em suas
memórias ele não fala em peste. Por seu turno,
Freud nunca emprega este termo”. E logo
acrescenta: “Assim correm os boatos que formam
as lendas e tecem a história” (p. 196).

Fontes em história oral: narrativas, intensas,
belas... Ou boas, ou mesmo engraçadas, e por vezes
tão apropriadas que chego a pensar, qual onipotente
revisor do passado: se assim não foi....deveria ter
sido! Faço de Alessandro Portelli um intercessor,
pois ele encontra narradores que sonham com uma
História menos aprisionada por vontades de
verdade. Na autobiografia do sioux Black Elk, por
exemplo, descobre ousadas filosofias:

Se aconteceu assim ou não, eu não sei, mas se
você pensar a respeito, poderá ver que é verdade.
“(...) Watanye disse que a história aconteceu
exatamente como ele a contou, e talvez tenha sido.
Se não foi, poderia ter sido, tanto quanto não ter
sido” (Portelli, 1997, p. 20).

O historiador se deixa conduzir pela teorização
do narrador: “Black Elk ouviu nesses contos não a
verdade de eventos materiais, mas a verdade do
símbolo religioso e a verdade da possibilidade”
(idem, p. 20).

Trata-se de saber, portanto, não só o que fazem
nossos depoentes - estes decerto contam histórias
em que o prazer narrativo mescla história
verdadeira e boa história -, mas o que nós,
historiadores (titulados ou não), fazemos com “o

                                                
10 Casablanca é um filme norte-americano de 1942, dirigido por
Michael Curtiz, de cujo elenco fazem parte, entre outros,
Humphrey Bogard, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Peter Lorre e
Dooley Wilson. Narra acontecimentos, passados em Casablanca,
no Marrocos, da vida dos que tentavam fugir da Europa,
ocupada pelos nazistas, para os Estados Unidos. Um de seus
diálogos ocorre entre Ilse (Bergman) e o pianista Sam (Wilson):
Ilsa: Toque uma vez, Sam. Pelos bons velhos tempos.
Sam: Eu não sei o que quer dizer, Senhorita Ilse.
Ilse: Toque, Sam. Toque As time goes by...
As menções mais famosas a tal diálogo, no entanto, evocam Ilse
dizendo: “Toque outra vez, Sam!” (“Play it again, Sam!”) – frase
jamais pronunciada no filme.
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projeto estético de muitos narradores, com a beleza
incorporada a muitas das histórias que ouvimos”
(idem, pp. 19-20). Portelli nos conclama a ir além
do inventário da construção social da memória, a
caminhar em direção a uma estética da narrativa-
memória, pois “na aparente oposição entre verdade
e beleza, talvez a beleza possa ser, ao invés de um
ornamento supérfluo, outro - e talvez o único
possível - meio de dizer outras verdades” (idem, p.
20).

Meus próprios depoentes impuseram-me essa
exigência. Sendo assim, começo por contar três
contos (e, decerto, inventar três pontos): O homem
das tartarugas, O beijo de Lacan e Por que matei
minha mulher11.

O Homem das Tartarugas

Conversávamos em uma mesa de bar. Eu
acabara de devorar El libro de las separaciones -
autobiografia de Emílio Rodrigué -, que Gregorio
Baremblitt12 ainda não conhecia, e aproveitava para
saber do destino dos contos do próprio Gregorio.
Neste ritmo, pomo-nos a falar de Emílio, seu antigo
analista didata. Marcus Vinicius e Cecília Coimbra,
também presentes, têm lá seus ganchos com o
assunto - uma dissertação de mestrado sobre a
Psicanálise na Bahia e uma relação teórico-política
com Plataforma, respectivamente. Quanto a
Gregorio, não o fascina o que chama de hippismo
de Rodrigué: à linha de publicações iniciada com El
anti yoyo, prefere a antiga coletânea
Plenipotencias. Mas sabe de minha pesquisa de
doutoramento e acaba de ganhar uma audiência.
Assim, chama atenção para o que vai dizer: “Isso
tem interesse para você”. Começa comentando que
embora Emílio tenha ocupado todos os cargos
importantes a que alguém pudesse aspirar como
psicanalista, jamais se prendeu a eles, sendo esse
“seu lado bom, talvez mesmo o bom lado do
hippismo”. Em seguida, passa rapidamente pela
narrativa sobre “o dia em que eu e Emílio
levantamos juntos, do divã e da poltrona, para
redigir o manifesto de ruptura de Plataforma com a
IPA” - sabe que conheço o detalhe, que me contara
na entrevista que tivéramos em Belo Horizonte.

                                                
11 As circunstâncias desses relatos são diversas: o primeiro
deriva de uma conversa informal; o segundo é parte do conteúdo
de uma entrevista gravada; o último é uma narrativa
autobiográfica da própria pesquisadora.
12 Emilio Rodrigué e Gregorio Baremblitt foram membros do
Grupo Plataforma, que, em 1971, rompeu com a International
Psychoanalytical Association (IPA) por motivos políticos,
criticando a ideologia burguesa da Associação Psicanalítica
Argentina (APA). Ambos se exilaram no Brasil, respectivamente
em Salvador e no Rio de Janeiro. Rodrigué faleceu
recentemente. Baremblitt reside hoje em Belo Horizonte, onde
dirige o Instituto Felix Guattari.

Finalmente, como ponto alto, diz que mesmo
quando recém-chegado de Londres como “grande
kleiniano”, Emílio Rodrigué possuía imenso bom
humor. Segue-se fabulosa história em primeira
pessoa: “Estou deitado no divã, de frente para o
jardim do consultório de Emilio, em uma daquelas
sessões pesadas, terríveis...quando, de repente,
avisto duas imensas tartarugas...trepando!”. Cecília,
até então silenciosa, não resiste à curiosidade: “E
como trepam as tartarugas?”. Gregorio não perde a
pose: “Com certa dificuldade”, retruca. Mas
imediatamente emenda, para não perder o impacto:
“Digo-lhe, assustado, mantendo o formalismo que
ainda usávamos: ‘Doutor,...estou vendo no jardim
duas tartarugas...trepando?!?’. E Emílio de volta: ‘É
claro, Doutor. Pensou que era o que? A cena
primária?’”.  A mesa explode em risadas.

O Beijo de Lacan

Armando Bauleo13 foi um de meus grandes
depoentes. Tudo favoreceu a geração de um
excelente material: a espontaneidade do Gordo, o
longo tempo que me concedeu, o local do encontro
- um pequeno restaurante situado no jardim da
Biblioteca de Buenos Aires. Armando privilegiou
os tempos de estudante e médico recém-formado, e
cedo emergiu seu personagem favorito, Pichon-
Rivière. Inúmeros foram os casos relatados sobre
ele, seu estilo de vida, boemia, aventuras - tudo não
sei se verdadeiro, mas sempre bem contado. Evoco
um deles. Afirma Bauleo que Pichon dizia conhecer
Lacan muito bem, sem obter crédito entre os
discípulos - destino funesto dos grandes
narradores? Em uma viagem pela Europa, após uma
estada na Londres da Antipsiquiatria, ele e seu
mestre fazem breve passagem por Paris. Na
primeira manhã, Pichon o arrasta, sem prévio aviso,
ao consultório do já mítico psicanalista. Aguardam
certo tempo na sala de espera. Armando está
apreensivo, na expectativa de um daqueles
desagradáveis encontros formais. Repentinamente
entra Lacan e, numa atitude inesperada para quem
pouco acreditava nas bravatas de Pichon, dirige-se
a este, afetivo embora respeitoso, sapecando-lhe um
apertado abraço e dois intensos beijos, um em cada
face. Armando ainda não se recuperara do susto
quando Pichon, desprendendo-se dos braços de
Lacan, dá-lhe as costas e, aproximando-se com ar
entre sério e maroto, sussurra ao ouvido do
companheiro de viagem: “Me mordió!”.  Gostoso
demais para não ser verdadeiro....

                                                
13 Armando Bauleo faleceu em 2008, em Buenos Aires.



Rodrigues, H. de B. C.; Gonçalves, A. dos S.; Barboza, D. M.; Andrade, V. M. de; Oliveira, F. A. de; Belém, A.
C. P. “Play it again, Sam!” - Verdades e mentiras dos jogos de verdade em História Oral

Pesquisas e Práticas Psicossociais 3(1), São João del-Rei, Ag. 2008

39

Por Que Matei Minha Mulher14

O IBRAPSI (Instituto Brasileiro de Psicanálise,
Grupos e Instituições) era uma organização de
formação de psicanalistas e analistas institucionais.
Lá, porém, mais do que Freud, Lourau ou Guattari,
reinava o filósofo marxista Louis Althusser. As
aulas de Gregorio Baremblitt, em que a
“Epistemologia Materialista-Racionalista-
Descontinuísta” era exposta a jovens profissionais,
eram famosas pelo brilho e pelas conseqüências
nem sempre racionais, eventualmente pouco
rupturais e, em algum grau, idealizadoras. Lembro-
me de uma professora de Antropologia que não
durou muito no curso de formação. A primeira aula
parecia correr bem: a mestra reconstituía com
talento os avatares da passagem de uma perspectiva
evolucionista-colonialista para uma visão
relativista. A certa altura, foi interrompida pela
pergunta fatal de um aluno: “Mas qual é, afinal, o
Objeto Formal Abstrato da Antropologia como
ciência?”. Julgávamos saber a resposta, fosse
quanto ao Materialismo Histórico fosse quanto à
Psicanálise. No primeiro caso, o “OFA” seria o
modo de produção; no segundo, o aparelho
psíquico conforme conceituado por Freud no
capítulo VII de A Interpretação dos Sonhos. Pouco
acostumada a tais arroubos teoricistas, a
antropóloga nos achou divertidos, mas - em
simpático eufemismo - um pouco rígidos. Eu
mesma, embora bastante epistemofílica, senti-me
incomodada com a situação; nem por isso parei de
representar a althusseriana convicta na
Universidade Santa Úrsula, onde lecionava. Um
aluno em especial, o Joaquim, adorava polemizar
comigo. Filho rebelde de um velho positivista,
interessado em filosofias orientais, estava mais para
fenomenólogo do que para filósofo dos conceitos.
Em uma manhã qualquer de novembro de 1980,
chego à sede do IBRAPSI para uma reunião. Mal
entro no consultório de Osvaldo Saidón,
coordenador de meu grupo de pesquisa, ouço seu
lamento: “Como ele pôde fazer isso conosco?!!”.
Custei a entender do que se tratava: os jornais
tinham acabado de divulgar que Althusser
estrangulara a mulher, Hélène, e fora internado sob
o argumento de inimputabilidade por doença
mental. Embora abalada com a notícia, registrei
com humor, e mesmo certa ironia, a reação de
Osvaldo. As gozações diárias de Joaquim durante o
tempo - felizmente, pouco - que faltava para

                                                
14 O título Por que matei minha mulher é inspirado em peça
teatral escrita por Carlos Henrique Escobar (1983), Matei minha
mulher: a paixão do marxismo Louis Althusser, que focaliza as
paixões teóricas, políticas e mundanas do filósofo marxista
francês.

terminar o semestre letivo levaram-me a concluir
que ela talvez não fosse assim tão despropositada...

O Oral e o Escrito −−−− Travessias,
Diálogos, Combates

O homem das tartarugas tem a vantagem de
poder ser comparado a registros escritos.
Acompanhando Portelli (1991), não creio que os
últimos detenham o monopólio da fidedignidade;
porém, novamente seguindo-o de perto, reconheço
que, sendo fixos, compõem um pano de fundo em
relação ao qual a oralidade deve ser analisada (e
vice-versa!). No caso, a fonte escrita disponível
aparenta ser notavelmente adequada: uma
autobiografia publicada de Emílio Rodrigué,
principal personagem do relato de Baremblitt.

Lejeune (1975) denomina pacto autobiográfico
o desempenho discursivo instaurador de uma
coincidência de identidades entre autor, narrador e
personagem, contrastando-o com o pacto
romanesco, onde o eu se torna móvel, assume
diferentes nucleações, irrealizando o autor enquanto
sujeito. Cumpre assinalar, contudo, que o pacto
autobiográfico freqüentemente se rompe, atenuando
a oposição. Essa ruptura pode ser implícita, quando,
por exemplo, o narrador discorre, no presente,
sobre acontecimentos passados - neste caso, o
personagem infante apenas se assemelha ao autor.
A ruptura também pode estar explicitada mediante
recursos estilísticos. Na autobiografia de Rodrigué,
por exemplo, já na dedicatória com que se inicia o
escrito, encontramos uma interessante
multiplicação do eu: “Dedico este livro ao criativo,
valente e um pouco histérico psicanalista argentino
que se chama Emílio Rodrigué” (Rodrigué, 2000, p.
7). Em linha análoga, afirma ele em uma produção
mais remota acerca de... si próprio (?!?):

...engana-se quem pensa que eu escrevo uma
biografia. É outra coisa, sutilmente oposta. Como se
minha vida fosse a autobiografia de minha
autobiografia (...) uma ficção de ficção. Escrever o
que vivo e viver o que escrevo às vezes se alinham,
ao ponto de converter-se no mesmo ato. (Rodrigué,
1989, p. 44)

Vemo-nos, conseqüentemente, frente à
demanda de comparar uma sempre verdadeira, a
seu modo, história oral de vida (a de Baremblitt)
com uma autobiografia que diz, por escrito, outras
verdades - a da vida feita narrativa e, mais
singularmente, a da narrativa tornada vida.

Atenhamo-nos inicialmente ao relato de
Gregorio, frisando que a história oral pode ser
associada à micro-história em função de dois
aspectos: a prática da redução de escala (ênfase em
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destinos particulares, mediante indícios
intensivamente examinados) e as inovações
introduzidas no modo de exposição
(experimentações na escritura, conduzindo o leitor
a uma reflexão compartilhada acerca dos métodos
de investigação). Neste sentido, quando Emílio
Rodrigué intervém privilegiando dados empíricos -
tartarugas que, de fato, estariam trepando no jardim
-, em resposta às virtuais psicopatologizações
(alucinação?) ou psicanalismos (cena primária?) de
seu angustiado paciente, pode-se hipotetizar,
intensificando tal indício, a presença de uma
singularização nas teorizações e ações clínicas de
um dos futuros plataformistas, apta a favorecer
modos menos disciplinadores de acercar-se da
problemática subjetiva. Conquanto Gregorio não o
diga explicitamente, o episódio parece estar em
continuidade com suas observações anteriores sobre
a ausência de fascínio de Rodrigué com o poder
conferido pela IPA. Tudo ocorre como se a frase do
analista didata portasse um subtexto: “Há muito
mais coisas na vida do que as elucubrações
freudianas!”15.

Prosseguindo nesta linha, voltemo-nos para os
escritos autobiográficos de Rodrigué. Também
neles proliferam detalhes em direção inconformista:
a desavença com Arnaldo Rascovsky, seu primeiro
analista, forçando-o a uma aventura kleiniano-
existencial na Londres do pós-guerra; o retorno a
Buenos Aires ornado de prestígio, seguido, tempos
depois, da paixão pela mulher de um colega; a
partida para os Estados Unidos, na intenção de
realizar estudos de filosofia com Suzanne Langer,
logo associada a incursões por trabalhos em
Comunidade Terapêutica; o regresso a Buenos
Aires como analista didata, a seguir presidente da
APA e, com pouco intervalo, as ligações com
Plataforma, as experimentações literárias (ficção
científica, novela), a ruptura com a psicanálise
oficial, o exílio no Brasil, a aproximação às práticas
californianas de potencial humano, as novas
aventuras ficcionais, os casamentos e
descasamentos, os nexos com o Candomblé etc.
Assim se expressa Rodrigué (2000) quanto a tudo
isso:

... minha vida é uma causalidade de casualidades.(...)
quando decidi minha profissão, lá por 1945, ser
analista era coisa de charlatão e de judeus (...); três
anos mais tarde tive uma briga com Arnaldo
Rascovsky que me levou a emigrar para Londres,

                                                
15 O título O homem das tartarugas inspira-se no caso freudiano
do homem dos lobos, bem como no artigo “Freud, o homem dos
lobos e os lobisomens” (Ginzburg, 1989). Neste último, o autor
confronta a interpretação freudiana de um sonho do paciente
com indícios extraídos do folclore e da literatura russa, que
permitiriam apreendê-lo como dotado de caráter iniciático (nexo
entre nascer com a coifa e tornar-se lobisomem).

depois vem o romance com Noune (...) logo entrei
para Plataforma, que era um grupo escandaloso. Ou
tomemos o caso mais recente: meu casamento no
Axé Opô Afonjá; boda turbulenta (...). O haver-me
casado quatro vezes é, por si só, um alvoroço (...).
Nos últimos anos a subversão vem amarrada à
palavra escrita. Desde O antiyoyo meus livros se
tornaram escabrosos (...). Sou astuto e inocente ao
mesmo tempo. Nisso, sou Exu. (p. 356)

Conforme concebida por praticantes
contemporâneos como Alessandro Portelli e
Alistair Thomson, também a história oral nos
confere veleidades de Exu: a inocência de acatar as
verdades de nossos depoentes (aquilo acreditam
saber, desejam, gostam de contar etc.) e a astúcia
de tentar reinventar sua forma singular de
composição (produção social da memória e da
imaginação, efeitos do presente sobre a evocação
do passado, contingências derivadas do encontro
com o pesquisador, da audiência efetiva ou visada
etc.). Garimpando nesta vertente analítica,
capacitamo-nos a hipotetizar, no diálogo entre a
fonte oral (narrativa de Baremblitt) e a escrita
(autobiografia de Rodrigué), paradoxais
fidelidades-desacordo:

• Deslocamentos na data e contexto dos eventos
relatados: Rodrigué não se tornou analista de
Gregorio quando retornou de Londres, nos anos 50 -
como poderia levar a supor O homem das tartarugas
-, mas ao voltar dos Estados Unidos, nos anos 60;
seu prestígio na APA, contudo, era efetivamente o
de um londrino-kleiniano;
• Efeitos das experiências vividas e da escritura
sobre a memória e a forma narrativa: os encontros de
Emílio com sua ex-analisanda Juana Elbein (autora
de Os nagô e a morte) começaram após a ruptura
com a APA, e só então ele se soube filho de Xangô,
cujo animal-símbolo é a tartaruga; na autobiografia
de Emílio, há referência a um jardim anexo ao
consultório, porém associado a um relato sobre o
canário Gargantua, que lhe serve de mote para
retratar os destinos de Plataforma; Gregorio e Emílio
voltaram a se encontrar no Brasil, onde o último
teria possuído uma tartaruga, habitando o jardim de
sua residência, em Salvador; as parábolas com que
Rodrigué tenta dar conta de certas experiências são
freqüentemente construídas com base no
comportamento de animais16;
• Conseqüências da situação de entrevista e da
audiência presente e/ou visada sobre o relato:
Rodrigué acabara de lançar sua autobiografia em
Buenos Aires; Baremblitt julga, como me disse em
entrevista, que seus contos dificilmente seriam
editáveis na Argentina, devido às perturbações que
imporiam aos psicanalistas; sabe que escrevo uma

                                                
16 A respeito da tartaruga, do canário Gargantua e de outros
animais (o cão Colita, o galo), ver Rodrigué, 2000, p. 204; 256;
317; 335; 343.
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tese na qual é importante personagem, e que
Rodrigué reativou ligações com a Psicanálise, agora
lacaniana; conta-me uma boa história, a ser
divulgada, comportando vicissitudes da vida de um
Emílio Rodrigué sempre em luta com - mas
igualmente contra - a Psicanálise.

Após esta profusão de intercâmbios entre
indícios orais e escritos, em que cada dimensão
serve de horizonte para a outra, perfilam-se
hipóteses: (1) a cena se passou tal como Gregorio a
conta, devendo-se apenas, a bem da consistência,
estar ciente de que data dos anos 60 e não dos anos
50; (2) eventualmente imaginária - seja qual for a
verdade factual, importa, para a história oral, a
versão dos narradores -, a cena simboliza a visão de
Baremblitt acerca do antigo analista didata; (3) a
cena deve ser apreciada sob a perspectiva da
história da memória: o objeto da história oral é uma
mutante/mutável recordação, em permanente re-
composição (Thomson, 1997), demandando que se
inventariem os relatos públicos que a condicionam.

A despeito de serem interessantes todas as
suposições, tanto a adoção exclusiva de qualquer
uma delas quanto a opção por um ecletismo
conciliador soam insuficientes. Pois seja qual for a
perspectiva analítica adotada, ela não é construída
independentemente da escrita da história ou, como
prefere Portelli (1997), da tomada de decisões
quanto à história oral como gênero:

O modo como as vozes dos narradores são incluídas
no livro do historiador (...) depende de se o efeito
que este está buscando é o da factualidade material,
ou se o valor estético de uma boa história, inventada
ou não, é tomado como um signo de subjetividade
cultural e individual, e se o historiador também tenta
transmitir ao leitor alguma coisa das revelações ou
prazeres estéticos experimentados em ouvir história
oral. (p. 20)

Novas Experimentações

O espaço limitado do presente ensaio não
permite, quanto aos demais relatos, um
desenvolvimento tão minucioso quanto o dedicado
ao primeiro. Conseqüentemente, seguem-se
esboços quase telegráficos de articulação entre
perspectivas analíticas e prazeres estéticos.

O Beijo de Lacan: versado na cultura francesa,
Pichon-Rivière conhece bem Lacan, embora seus
discípulos não lhe dêem crédito. Pichon apresenta
os textos de Lacan a Oscar Masotta, que virá a ser o
fundador do movimento lacaniano argentino. Até
certo momento, lacanianos e plataformistas
convergem nas renovações relativas ao estudo da
subjetividade: a primeira conferência de Masotta
sobre Lacan é realizada no Instituto Pichon-Rivière
de Psiquiatria Social, em 1964, ao passo que

Baremblitt é um dos signatários da ata de fundação
da Escola Freudiana de Buenos Aires, dez anos
depois. Em outro ponto de seu depoimento,
Armando Bauleo fala de um encontro entre Lacan e
Plataforma, na Europa, do qual o primeiro teria
saído decepcionado “por não desejar Psicanálise e
Revolução Social17, mas unicamente revolução na
Psicanálise”. Enquanto os plataformistas são
forçados ao exílio, o lacanismo se expande durante
a ditadura militar argentina. Em sua autobiografia,
Rodrigué (2000) afirma que “a maioria dos
platafórmicos odeia Lacan” e traz à baila versos da
infância para caracterizar a situação: “Este dedito
puso un huevito, este dedito lo cocinó, etc... y este
dedito, este dedito lo comió, lo comió, lo comió, lo
comió...” (pp. 165-166). Hoje, ex-plataformistas
denunciam a existência, na Argentina, de
“estruturas organizadas de esquecimento”
(Thomson, Frisch & Hamilton, 1996, p.86), que
abarcam tanto as renovações pré-ditatoriais nas
práticas de saúde mental quanto os nomes de
Pichon-Rivière, Bleger, Marie Langer etc. Não sei
se Lacan ‘mordió’ Pichon, se este realmente o disse
assim a Bauleo, ou se tudo não passa de uma versão
atualizada de algum “Play it again, Sam!”. Mas O
beijo de Lacan permite sonhar com interessantes
composições estéticas...verdadeiras?

Por que matei minha mulher: o IBRAPSI faz
uma escolha epistemológico-cientificista ao optar
por uma leitura althusseriana da Psicanálise. Na
entrevista que me concedeu em Belo Horizonte,
Gregorio diz que embora fosse um estudioso de
Deleuze/Guattari e de Lourau antes do exílio, ao
chegar ao Rio de Janeiro percebeu ser indispensável
preservar alguma referência à Psicanálise. Para
propor uma ligação da perspectiva freudiana com o
marxismo, divisava três caminhos possíveis:
Bleger, Reich ou Althusser. Conta-me ter sido
Bleger o grande mestre marxista dos plataformistas,
que por ele esperaram até o último momento para
que também rompesse com a APA. Bleger, porém,
não apareceu. Viria a falecer um ano depois,
deixando um artigo inédito com severas críticas ao
grupo dissidente. Assim, entre a orientação
reichiana (freudo-marxista), já sob o bombardeio
das críticas à falta de rigor, e o althusserianismo,
que facultava a produção de uma sofisticada Teoria
das Ideologias, o IBRAPSI fica com o último.
Neste sentido, Althusser, se é que matou a mulher,
não fez...e fez isso conosco (= com o IBRAPSI) -
meu aluno Joaquim acusa o golpe, logo habilmente
manejado por conhecidos críticos.

                                                
17 Título de um artigo de Marie Langer, publicado após a ruptura
de Plataforma com a APA.
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Considerações finais

Retomando a autoria coletiva, afirmamos que
os efeitos do paradigma da Análise Institucional
sobre as práticas “psi” não se exercem apenas no
plano da teorização/ação: incluem, em grau nada
negligenciável, a forma de escritura privilegiada
pelos agentes. Pensador de grande influência sobre
os institucionalistas, Cornelius Castoriadis (1987)
expressa-se, quanto a esse aspecto, mediante uma
comparação entre as perspectivas conjuntista-
identitária e  poiética18:

...quase sempre, os filósofos começam dizendo:
‘Quero saber o que é o ser, o que é a verdade. Ora,
eis aqui uma mesa: que é que essa mesa me exibe
como traços característicos de um ser real?’ Jamais
qualquer filósofo começou dizendo: ‘Quero saber o
que é o ser, o que é a realidade. Ora, eis aqui minha
lembrança do meu sonho na noite passada; que é que
ele exibe como traços característicos de um ser
real?’ (...) Por que não poderíamos começar
postulando um sonho, um poema, uma sinfonia,
como instâncias paradigmáticas (...) e considerar o
mundo físico como um modo deficiente de ser.?”
(pp. 227-228).

Grande parte da literatura produzida pelos
analistas institucionais, bem como inúmeros de seus
relatos orais colhidos em nossa pesquisa atual
parecem estar à procura do paradigma do sonho, ao
passo que a investigação e a escrita da história, em
particular a da Psicologia, freqüentemente se
aferram ao da mesa. Atento ao problema, René
Lourau (1988) dedicou parte significativa de suas
reflexões à busca de uma escritura implicada, com
a aspiração de introduzir, nas solitárias mesas dos
gabinetes da intelectualidade, os sonhos que
povoam os (impublicáveis?) diários de campo dos
pesquisadores. De modo análogo, Felix Guattari
(1990) nos incentivou à adoção de paradigmas
ético-estético-políticos e Michel Foucault (1984), a
fazer da vida uma obra de arte, por intermédio da
proposição (ética) de uma estética da existência.

Todos esses projetos, embora associados à
Análise Institucional, convergem, em nossa
perspectiva, para a história oral: o paradigma do
sonho (poiético), implicacional, ético-estético-
político, estético-existencial ou como se opte por
denominá-lo é indispensável a um exercício que
torne a história oral peculiar, diferente ou singular
na própria História. Temos procurado pô-lo

                                                
18 Aos modos instituídos de dizer/representar e fazer/atuar que
concebem o ser e a temporalidade como um já-dado, Castoriadis
chama de lógica conjuntista-identitária. Àqueles que privilegiam
o imaginário radical - dimensão instituinte da história se fazendo
como magma de significações -, denomina poiesis.

cotidianamente à prova na construção de certas
histórias das práticas psicológicas no Brasil.
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