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Editorial
Tânia Breu

O tema escolhido para este Bibliô, o primeiro do ano de 2015, foi o Autismo. Trata-se da par-
ticipação das nossas treze bibliotecas no que tem sido denominado no Campo Freudiano como  
Batalha do Autismo.

Como vinha sendo anunciado em BIbliôs anteriores a EBP adquiriu cópias com as respectivas 
distribuidoras dos fi lmes Otras Voces, do colega Ivan Ruiz, e A Ciel Ouvert, da cineasta Mariana 
Otero. A partir de fevereiro deste ano, por todos os lados, começaram os debates em torno destes 
fi lmes, o que tem sido promovido e acompanhado por nossas bibliotecas em mais uma atividade 
que vis promover a ação lacaniana.

Acompanhem abaixo nosso cronograma de exibição destes fi lmes,  assim como os comentá-
rios dos colegas que já tiveram oportunidade de discuti-los.

Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos que visitem o blog da EBP sobre autismo 
no endereço autismoepsicanalise.blogspot.com.br onde podem acompanhar não só a participa-
ção da EBP na referida batalha, mas também acompanhar o que vem sendo produzido em torno 
do tema no mundo e em outras instituições de psicanálise.

Lembramos ainda que nos dias 20 e 21.03.2015, acontecerá  na cidade do Rio de Janeiro, a 
Jornada do MPASP, Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, do qual a EBP faz parte ao 
lado de outras instituições de psicanálise e onde será exibido o fi lme Otras Voces. 

Nossa biblioteca apoia este movimento sendo mais uma das nossas ações na cidade. Com-
pareçam!

Para concluir, parabenizamos nossos colegas Stella Gimenez e seus colaboradores da EBP/
RJ e Jorge Forbes pelo lançamento de seus livros, respectivamente, No Cinema com Lacan e Da 
palavra ao gesto do analista.

Convidamos todos a conferirem o fazer destes colegas com as letras.
Boa leitura!

Bibliô #18
Boletim eletrônico das Bibliotecas da EBP
Tânia Abreu (Diretora de Bibliotecas da EBP)

Março 2015
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EBP-SP
Diretora Responsável – Cynthia Freitas

Noite da Biblioteca 
“Drummond e o enigma do sentido que escapa”.  
Exibição do fi lme “Vida e verso de Carlos Drummond de Andrade” produzido pelo Instituto 

Moreira Salles.
Comentários: Alcides Villaça -  Professor Titular de Literatura Brasileira na FFLCH-USP
Debatedora:  Teresinha Natal Meirelles do Prado EBP/AMP 
Coordenação: Cynthia Nunes de Freitas Farias - EBP/AMP
Data: 18/03/2015
Horário: 20h30
Local: EBP/SP
Rua João Moura, 627, Pinheiros, São Paulo

EBP/RJ
Diretor Responsável – Fernando Coutinho

Data - 13 de março 2015
Horário: 18h30
Local: EBP/RJ
Coordenadora: Leda Guimarães (Diretora adjunta da Biblioteca da EBP-Rio)
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Apresentadora: Stella Jimenez
Comentadores: Marcus André Vieira e Marcela Antelo 
Mesa Redonda - No cinema com Lacan

Um livro para especialistas e leigos
Editora Ponteio – 238 páginas

Neste livro, destinado a quem se interessa por psicanálise e/ou cinema, a psicanalista Stella 
Jimenez, autora de vários livros e artigos na sua área de especialização, articula o que os fi lmes 
ensinam sobre os labirintos do psiquismo humano e as aparentemente complexas fórmulas de Ja-
cques Lacan. O cinema, muitas vezes, antecipa ensinamentos que Lacan teoriza; e a partir dessa 
demonstração, a teoria fi ca mais palatável.

A autora analisou alguns fi lmes bem conhecidos do público e convidou colegas psicanalistas 
para escrever sobre outros.

Algumas formulações surpreendentes de Lacan são bem conhecidas: “A relação sexual não 
existe”, “A mulher não existe”. Outras são menos:  “A realidade só se sustenta pela extração do 
objeto”; o “Neurótico é, basicamente, um Sem Nome”, ou ainda “Ela só é mesmo enquanto ou-
tra”, “Um homem é para uma mulher algo pior que um sintoma: uma devastação”. Todas elas são 
exemplifi cadas e trabalhadas neste livro.  

Os fi lmes analisados são: “A pele que habito”(2011), de Pablo Almodóvar; “Drácula de Bram 
Stoker” (1992),  de Francis Ford Coppola; “Vincere” (2009), do cineasta italiano Marco Bellochio;  
“A viagem do Capitão Tornado”, de Ettore Scola, “Habemus papam”, de  Nanni Moretti;  “Gattaca”, 
dirigido e escrito por Andrew Niccol; “A primeira Coisa Bela”, de Paolo Virzi; “Nome de família”, 
da cineasta indiana Mira Nair; “Adele H.”, de  François Truff aut; “Medianeras - Buenos Aires na era 
do amor virtual”, de Gustavo Taretto; “O homem do lado”, comédia de humor negro, dirigida por 
Gastón Duprat e Mariano Cohn; e “Time”, de Kim Ki-Duk

Na primeira parte do livro os fi lmes são dissecados. Na segunda, a autora trabalha com os 
conceitos lacanianos que, graças à magia do cinema, tornam-se acessíveis para os leitores. Além 
da compreensão teórica que o livro oferece, eles também irão se divertir com várias passagens 
e observações engraçadas. Uma obra indispensável para psicanalistas, cinéfi los e o público em 
geral.

ACONTECEU
Resenha  da exibição e debate do fi lme “A Céu Aberto” de Mariana Otero. 
Por Patrícia Guimarães

No dia 23 de fevereiro de 2015 a Diretoria da Biblioteca da seção Rio da Escola Brasileira de 
Psicanálise exibiu o belíssimo fi lme “A Céu aberto” de Mariana Otero.

Em seguida, deu-se início a um instigante debate coordenado por Lêda Guimarães tendo 
como convidados os psicanalistas Luís Moreira e Márcia Mello. Sendo eles analistas que não atu-
am com a clínica do autismo, testemunharam suas impressões sobre o fi lme. A ideia era ouvi-los 
falar do modo como foram afetados pelo fi lme, ou seja, sobre que impacto teria o fi lme provocado.

Luís Moreira contou sua surpresa ao ver o discurso analítico em cena, como protagonista. 
Apontou a delicadeza da diretora que não estava apenas fi lmando, mas recolhendo efeitos do que 
chamou de ações minimalistas para a cidade do trabalho analítico e da prática entre vários. 

Comentou uma passagem do Seminário 7 sobre a Ética em que Lacan diz que o analista não 
tem consciência do que faz e articulou com as indicações sobre as consequências do ato analítico 
encontradas no Seminário 15. Formulou que o ato analítico não é uma ação cega, intuitiva, mas 
apontou ter localizado no fi lme um quase fazer nada. Um vazio de saber notado em algumas ce-
nas em que os profi ssionais vão avalizando e reconhecendo as produções do sujeito que mostra-
se fértil. Chamou a atenção para a complexidade exigida para fazer operar o vazio de saber que 
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orienta o manejo na direção da construção de singularidades e que essa operação produz giros de 
discursos capazes de interferir na cultura para além das estruturas clínicas.

 Concluiu provocando a platéia com a questão acerca da necessária, na sua opinião, distinção 
entre a psicanálise como pragmática da pragmática das TCCs.

Já Márcia Mello deu notícias, a partir de uma breve pesquisa, de que o foco de Mariana Otero 
estava centrado no desejo de explicar um pouco o que era a loucura. Localizou no fi lme pedaços 
do Real mostrando como a equipe, pouco a pouco, os tocava.

Testemunhou seu encantamento pelas crianças e pelo trabalho não pedagógico, além do es-
paço que a instituição dá para a invenção e transmissão. Apontou que as ofi cinas não teriam sido 
feitas para ensinar fazendo referência à pergunta de Maleval: “Quem são os autistas?”

Lêda Guimarães fez sua intervenção observando que o fi lme a teria feito pensar na capacida-
de de inventar das crianças e da equipe e o quanto, nesse sentido, o autista ensina ao analista.

Fernando Coutinho comentou que ambos os convidados, cada um com seu estilo, responde-
ram à pergunta sobre o que o autista pode ensinar ao analista. Luís, ao destacar como o discurso 
analítico aparece no fi lme, fez Fernando recordar que muitos fi lmes fi ccionais foram produzidos 
e marcar que Mariana Otero procura uma diferença, algo completamente novo e transforma em 
imagens essa procura.

Fenando também mencionou que a diretora Mariana Otero mostra em algumas cenas como 
um achado, uma invenção pode ser um instrumento precioso na construção de uma suplência que 
permita um laço.

Deu o exemplo da questão do estádio do espelho e pensou que parte desse trabalho é ofere-
cer algo que ajude a construir um EU e cita: “Eu sou a partir de como o outro me vê”.

E, fi nalmente, Heloísa Caldas testemunhou ter notado em algumas cenas um presente eterni-
zado, como se todos os elementos estivessem presentes simultaneamente. Lembrou a revolução 
lacaniana que toma a psicose como paradigma e que diante do fato de alguns analistas se refe-
rirem ao autista dentro do campo das psicoses devemos continuar a encará-lo como pergunta.

Delegação/ RN
Diretora responsável – Cláudia Formiga

ATIVIDADE DE ABERTURA
Apresentação do documentário “A Céu Aberto”, de Mariana Otero.
Data: 6 de março de 2015-03-03
Horário:18h30.
Local: Teatro de Cultura Popular de Natal.  Rua Jundiaí, 641, Tirol. 
Comentários: Tânia Abreu (EBP/AMP /Diretora da Biblioteca da EBP)
Coordenação: Cláudia Formiga (Biblioteca da Del/RN)

Delegação Geral GO/DF
Diretora responsável- Ordália Junqueira

ACONTECEU
IMAGENS “A CÉU ABERTO”
Por Ordália A. Junqueira

O Evento de Biblioteca da DG-GO-DF, abre 
os trabalhos desse ano de 2015 privilegiando o 
cinema com a exibição do fi lme “A céu aberto”. 
Como coordenadora do evento e responsável 
pela resenha do mesmo, destaco minha sur-
presa “pós-exibição” diante de tantas imagens 
daqueles pequenos pacientes: Alysson, Amina, 
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Evanne, Jean-Hugues, Logan, Matéo; de suas histórias que se entrecruzaram; daquele fantástico 
espaço de trabalho: ofi cina de música, cozinha, refeitório, quartos, pátio, terra, céu, nuvens e tam-
bém das várias discussões clínicas.

 Ruskaya Maia foi buscar nas imagens que o público “não viu”, os fi os e agulha para tecer 
seus comentários.  O olhar da cineasta Mariana Otero, em seu depoimento sobre sua experiência 
“atrás” das câmeras - lugar onde acompanhou o dia a dia das crianças e adolescente na Institui-
ção Belga, Courtil - foi contemplado de forma preciosa por Ruskaya. Inicia comentando a escolha 
de Mariana pela instituição, depois sua surpresa em não entender o valor de uma cozinha que não 
se cozinha, de uma ofi cina de música que não se canta, e também sua mudança durante o pro-
cesso de fi lmagem e seu olhar para algumas mudanças nas crianças por sua presença “atrás” da 
câmera fi lmando-as.  Mariana traz, como exemplo dessa mudança, Alysson, que passou a perce-
ber e trabalhar seu corpo com movimentos sincronizados diante da câmara, assim pontuado em 
uma discussão clínica: “Um olhar exterior faz seu corpo existir unido. Ela se vira para olhar o olhar 
que vê que ela não cai”. Uma cineasta que naquela convivência de trabalho, onde um verdadeiro 
“tratamento entrevários” acontece, confessa que passou a “fazer parte” do grupo de profi ssionais 
que ali trabalhavam, trabalho este supervisionado por psicanalistas de orientação lacaniana.  Para 
fi nalizar Ruskaya ressalta a prática entrevários que existe no Courtril, trazendo como essa prática 
funciona e seu efeito tanto nos pacientes quanto nos profi ssionais nela implicados.

Ficamos com o ressoar das palavras de Mariana, com sua arte e a riqueza de sua obra. Obra 
que nos permitiu “entrar” e ver o dia a dia em uma instituição de orientação lacaniana que aco-
lhe crianças e jovens autistas. Local onde “o fazer de conta” se torna possível em uma ofi cina de 
música e arte, por exemplo, algo que permitiu a Amina criar sua presença no mundo, porque se 
dá conta de que agora ela fala realmente com alguém e que esse alguém é um parceiro, um outro 
no lugar certo para ela. “E a idéia de fazer algo bonito a partir de algo feio ajudou-a a cuidar de si 
mesma” disse uma das profi ssionais. E nosso saudoso poeta Manoel de Barros já dizia que é no 
ínfi mo que ele via a exuberância, proclamando a de Arthur Bispo do Rosário cuja obra era ardente 
de restos: estandartes podres, lençóis encardidos, objetos mumifi cados... coisas apropriadas ao 
abandono. Nas imagens e sons do Courtil, retratados na arte de Mariana Otero, a palavra abando-
no voou solitária para o céu aberto...

Goiânia, 25 de fevereiro de 2015

LANÇAMENTO:
A Editora Manole e o autor Jorge Forbes convidam para o lançamento da segunda edição do 

livro “DA PALAVRA AO GESTO DO ANALISTA”
Data: 4 de Março de 2015.

Horário: 19h30 
Local: Arena Cultural — Piso 3 Livraria Cultura do Shopping 
Iguatemi 
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232 Jardim Paulista-
no - São Paulo
O autor conversa com analistas sobre o livro 
- Sessão de autógrafos e coquetel
Livro-base do curso on-line “O que faz um psicanalista”, em 
parceria com o Instituto da Psicanálise Lacaniana (IPLA). 
Para maihttp://manoleeducacao.com.br/psicanalista

 


