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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo buscar uma compreensão de como se dá a autorização, 

pela mídia, da figura do psicanalista, nos anos de 1980 e 1981. Este período corresponde ao 

da “crise” das instituições psicanalíticas do Rio de Janeiro filiadas à International 

Psychoanalitical Association, que ganhou extensão midiática a partir da denúncia feita pelos 

psicanalistas Hélio Pellegrino e Eduardo Mascarenhas no Jornal do Brasil. Como um dos 

fatores motivadores das críticas às Sociedades Psicanalíticas, está a denúncia ao médico 

Amilcar Lobo, acusado de integrar equipe de tortura da polícia do exército, durante a ditadura 

militar. A partir de relatos destes acontecimentos, na mídia, buscou-se, do ponto de vista 

discursivo, compreender a relação entre acontecimento histórico – a “crise” e o “caso Amilcar 

Lobo” – e seus deslocamentos como acontecimento discursivo midiático, na medida em que a 

repercussão do caso, pela imprensa, estabelece uma rede de memórias. Os resultados 

apontaram para vozes e sentidos que realçam o discurso crítico ao autoritarismo da 

instituição, como uma metáfora da política nacional da época. Além disso, os psicanalistas 

ocuparam, numa disputa pelo poder, na imprensa, uma posição privilegiada dentre os demais 

saberes, o que foi evidenciado pela convocação excessiva da figura do psicanalista nas 

matérias jornalísticas analisadas.  

 

Palavras-chave: Imprensa. Discurso. Crise institucional psicanalítica. Jornal do Brasil. O 

Globo.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de um cenário em que a mídia tem o importante papel de fazer circular 

discursos, emerge a necessidade de compreender como os saberes acerca do bem e do mal 

estar contemporâneos se materializam e se propagam pelos meios de comunicação, 

produzindo sentidos e (se) estabelecendo (em) relações de poder. Surge, também, a 

importância de avaliar como se institui a autorização ou a desautorização das vozes de 

especialistas – neste trabalho, daremos foco à figura do psicanalista – convocados pela mídia 

a “diagnosticar” a sociedade e a depor sobre condutas humanas, afetos, bem e mal estar. 

Para atingir a compreensão de como a imprensa se apropria das vozes dos 

psicanalistas, nos voltaremos para duas situações que se passaram no início da década de 1980 

e marcaram as Sociedades Psicanalíticas do Rio de Janeiro: a “crise institucional” 

desencadeada pela denúncia, publicada no Jornal do Brasil, de Hélio Pellegrino e Eduardo 

Mascarenhas contra questões institucionais; e o caso do médico Amilcar Lobo, psicanalista 

envolvido em torturas durante o regime militar, ambas descritas na primeira parte deste 

trabalho.  

Em seguida, abordaremos as questões metodológicas que embasam a pesquisa, 

partindo de conceitos de memória e acontecimento discursivo na sua relação com o 

acontecimento midiático materializado nas matérias de jornais. Partimos também do 

pressuposto de que a mídia é também responsável pela eleição de comunidades 

interpretativas, um conceito de Stanley Fish (1980), que apresenta um grupo de autores de um 

campo simbólico qualquer que são elevados à condição de intérpretes da realidade. Além 

disso, entendemos a comunidade interpretativa dos psicanalistas como “olimpianos 

modernos”, com base no conceito de Morin (2002). Estes apontamentos teórico-

metodológicos serão apresentados na segunda parte. 

Por fim, na terceira parte, desenvolveremos a análise discursiva das matérias dos 

jornais O Globo e Jornal do Brasil, do período de 1980 a 1981, sobre a “crise” institucional 

psicanalítica no Rio de Janeiro.  

Este projeto teve como antecedente uma pesquisa de Iniciação Científica realizada 

na graduação, intitulada “Cartografias do mal estar: vozes e sujeitos da saúde mental em 

discursos na mídia”, cujos resultados apontaram para uma disparidade na apresentação de 

vozes e saberes na mídia. Identificamos, a partir da análise discursiva de matérias sobre saúde 

mental das revistas Veja e IstoÉ, em 2012 e 2013, que a voz da psiquiatria e da neurociência 



prevaleceu à da psicanálise e a de outras formas humanistas de conceber distúrbios, 

transtornos, fobias, dentre outras classificações de patologias. Os resultados desta pesquisa 

despertaram o interesse em compreender como, em um momento em que os psicanalistas 

eram vozes autorizadas na mídia, eles poderiam emitir pareceres e “diagnosticar” a sociedade. 

Este trabalho se justifica pela contribuição ao campo teórico não só da saúde 

mental, por permitir a compreensão da imagem pública do profissional da psicanálise, mas 

também, evidentemente, da comunicação. Isso é possível por desenvolvermos uma reflexão 

sobre quais os temas levantados pela mídia que eram discutidos pelos psicanalistas “famosos” 

da época, tidos como vozes que legitimavam uma “verdade” sobre questões, não só de 

psicanálise, mas também de saúde e bem-estar, economia e política. 

Além disso, o papel da comunicação nesse momento fica evidente quando 

consideramos que ela “é parte importante dessa luta [por hegemonia] e a natureza e a 

qualidade de suas práticas podem contribuir para a transformação das estruturas e relações de 

poder ou para a sua manutenção” (ARAÚJO & CARDOSO, 2007, p. 21). Dessa forma, o fato 

de os jornais materializarem determinadas vozes, e não outras, faz com que elas se insiram 

como participantes no jogo de disputas de saberes. 

A realização de uma pesquisa que esteja na interface da comunicação e da história 

(e não da psicanálise, pois nos propomos a apenas tangenciar o campo psicanalítico, por meio 

da utilização de dois personagens importantes do período) nos permite expandir os 

conhecimentos de uma época politicamente conturbada do país.  
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2 A “CRISE” DA PSICANÁLISE NA MÍDIA 

 

Na primeira parte deste capítulo apresentaremos uma descrição do que ficou 

conhecido como a “crise” institucional das entidades psicanalíticas “oficiais” do Rio de 

Janeiro, ou seja, das Sociedades filiadas à IPA. Faremos também uma apresentação do “caso 

Amilcar Lobo”. 

Num segundo momento, abordaremos discussões acerca da repercussão, na 

imprensa, da denúncia feita por Pellegrino e Mascarenhas no Jornal do Brasil. A partir de 

então, discutiremos sobre qual o papel da mídia na divulgação de um conflito institucional 

como a “crise”. 

Na terceira seção deste capítulo apresentaremos o cenário político e econômico do 

país – que chamamos de “pós-milagre econômico” brasileiro – no momento em que a “crise” 

da SPRJ foi deflagrada.  

Dando continuidade à reflexão, realizaremos a problematização discursiva, com 

base nos conceitos de memória discursiva e acontecimento, que, neste trabalho, serão 

discutidos em sua relação com a imprensa e as materialidades jornalísticas sobre a “crise” 

institucional da psicanálise. 

Por fim, apresentaremos alguns conceitos e procedimentos analíticos que serão 

aplicados no terceiro capítulo deste trabalho. 

 

2.1 A “CRISE” INSTITUCIONAL E O “CASO AMILCAR LOBO” 

 

A “crise” institucional da psicanálise foi conseqüência de uma série de 

insatisfações de alguns psicanalistas associados à Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro 

(SPRJ) em relação a condutas internas da entidade e teve início com a cobertura, pelo Jornal 

do Brasil, de um seminário sobre “Psicanálise e Política” (CERQUEIRA FILHO, 1982). 

O episódio que deflagrou a “crise” ocorreu em uma mesa redonda promovida pela 

Clínica Social da Psicanálise, na PUC do Rio de Janeiro, com o título de "Psicanálise e 

Fascismo", onde surgiu o tema das torturas durante a década de 70. No debate, Rômulo 

Noronha de Albuquerque declarou ser ex-preso político e indagou ao coordenador da mesa, o 

psicanalista Hélio Pellegrino, o que ele faria se soubesse que um de seus colegas psicanalistas 

era médico de um centro militar de torturas (MOREIRA, BULAMAH, KUPERMANN, 2014, 

p.176). Tinha início, naquele momento, uma série de acontecimentos que resultariam na 
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“crise” da instituição psicanalítica do Rio de Janeiro, dentre eles a denúncia de Hélio 

Pellegrino e Eduardo Mascarenhas contra a diretoria da SPRJ e o “caso Amilcar Lobo”, que 

serão detalhados adiante. 

A “crise” da Sociedade tornou-se pública com a reportagem intitulada “Os Barões 

da Psicanálise”, publicada no Jornal do Brasil (JB), em 23 de setembro de 1980, que 

apresentava críticas à entidade. Na matéria, os psicanalistas Eduardo Mascarenhas, Wilson 

Chebabi e Hélio Pellegrino denunciavam, por meio de entrevista, aspectos internos das 

instituições psicanalíticas, como: a “gerontocracia” nas Sociedades, o “falso apoliticismo”, o 

elitismo, o alto custo da análise e o pouco conhecimento, entre os psicanalistas, das obras de 

Freud. Além disso, segundo Barreto,  

 

o que decretou o início da fase aguda da crise foi o ataque frontal na relação 

existente entre o exercício da função Didática e o Instituto de Ensino de Psicanálise. 

Essa pontada, deflagrada com a matéria “Barões da Psicanálise”, determinou, no 

meu entender, pronta reação na tentativa de proteger a exposição desse feixe 

vásculo-nervoso que “revitaliza” e mantém morto-vivo o comando conservador da 

Sociedade (1982, p.170). 

 

A denúncia teve ampla repercussão tanto internamente nas instituições 

psicanalíticas cariocas filiadas à International Psychoanalytical Association (IPA) – SPRJ, da 

qual Pellegrino e Mascarenhas eram membros associados, e também SBPRJ – quanto na 

imprensa.  

Menos de um mês depois de ter tornado públicas as críticas, a discussão passou a 

ser em torno da punição dos psicanalistas envolvidos. Conforme noticiado em jornais da 

época (O Globo e JB), Pellegrino e Mascarenhas foram excluídos da Sociedade, mas, como 

não receberam nenhum comunicado por escrito, não acataram a decisão (O Globo, 

22/10/1980, p.14). Em outubro de 1980, o caso foi arquivado e esta condição perdurou até 

janeiro de 1981, quando a expulsão dos psicanalistas da SPRJ foi confirmada, reabrindo a 

“crise” na Sociedade Psicanalítica (JB, 29/01/1981, p.1). 

Alguns meses depois, no início de 1981, o tema voltou à imprensa com a notícia 

de uma retratação que Pellegrino e Mascarenhas teriam feito, retirando a denúncia (O Globo, 

01/02/1981, p.25; JB, 14/01/1981, p.6). Os psicanalistas contrataram, então, o advogado 

Sérgio Bermudez (O Globo, 31/01/1981, p.10), a fim de exigir uma prova de retratação, entre 

outras medidas judiciais. 

O desenrolar da “crise” é frequentemente debatido na mídia, ao longo do ano de 

1981. Houve vários protestos de psicanalistas contra a expulsão dos membros da SPRJ 

envolvidos na denúncia. A discordância entre os profissionais da área gerou um mal estar 
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interno da instituição, que se agravou com a ameaça de punição, por meio de uma circular, a 

13 psicanalistas que apoiaram Pellegrino e Mascarenhas, dentre eles, Ernesto La Porta, que 

foi suspenso da Sociedade e teve que recorrer à justiça para reaver sua carta de didata (JB, 

10/08/1981, p.6; JB, 25/05/1981, p.11; O Globo, 21/08/1981, p.1).  

Por conseguinte, em junho de 1981, foi criado o Fórum de Debates, grupo de 

dissidentes da Sociedade que “corresponde à constituição de um espaço democrático no 

interior da Sociedade Psicanalítica com vistas a se opor ao debate institucional” (BIRMAN, 

1982, p.144). 

O Fórum de Debates se reunia semanalmente na sede da SPRJ para debates 

científicos, apresentação de trabalhos, discussão da crise institucional e da mudança de 

estatuto da instituição (JB, 21/08/1981, p.1) até que, em agosto de 1981, a sede foi fechada 

para o grupo. Os membros do Fórum fizeram, então, uma reunião na rua, fato que ganhou 

repercussão na imprensa (JB, 21/08/1981, p.1; O Globo, 21/08/1981, p.8). 

Por fim, as últimas matérias publicadas sobre o tema no ano de 1981 noticiavam a 

vinda da Comissão da IPA ao Brasil, para discutir pautas como a “crise” da SPRJ, a expulsão 

de Pellegrino e Mascarenhas, a punição de La Porta e o “caso Amilcar Lobo” (O Globo, 

23/10/1981, p.10; O Globo, 30/10/1981, p.9; JB, 18/10/1981, p.6).  

O “caso Amilcar Lobo”, por sua vez, trata-se da denúncia contra um candidato em 

formação pela SPRJ, o médico psiquiatra Amilcar Lobo, que tinha como analista didata, na 

época, ex-presidente da Sociedade, Leão Cabernite
1
. Lobo era também médico do exército, 

onde “tinha por função cuidar para que prisioneiros submetidos à tortura sobrevivessem” 

(FIGUEIREDO, 2012, p.95).  

No entanto, a participação do médico em processos de tortura já era conhecida. 

Um levantamento histórico-bibliográfico nos permite identificar que a problemática ética da 

instituição psicanalítica do Rio de Janeiro envolvendo Lobo teve início em agosto de 1973, 

quando a psicanalista Helena Besserman Vianna – membro associado da Sociedade Brasileira 

de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) – foi apontada como autora da primeira denúncia ao 

então médico do exército brasileiro (COIMBRA, 1995, p.94). 

Naquele momento, um recorte da edição número 102 do jornal clandestino do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), Voz Operária, contendo delações contra Lobo na matéria 

                                                           
1
Cabernite foi médico e analista didata da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, chegando a ocupar tanto a 

presidência dessa instituição quanto a da Associação Brasileira de Psicanálise. Foi afastado dessas organizações 

por seu envolvimento no caso do dr. Amilcar Lobo que, sendo seu analisando, assessorou, como médico, equipes 

de tortura durante o regime militar (PONTE, 1999, p. 105). 
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intitulada “Identificados alguns torturadores na Guanabara” foi enviado juntamente com uma 

nota manuscrita à psicanalista argentina Marie Langer, que transcreveu a denúncia em artigo 

que publicou na revista Cuestionamos nº2. (VIANNA, 1994, p.37).  

A matéria dizia que 

 

[...] outro oficial do Exército, da equipe de torturadores, é o tenente médico Amilcar 

Lobo Moreira. Esse oficial orienta os torturadores sobre a resistência física do preso 

político. E como psicanalista é o responsável pelo “acompanhamento” da saúde 

mental do torturado e da melhor maneira de arrancar confissões (Langer & Bauleo, 

1973, p. 93). 

 

Segundo Coimbra (1995, 2005), ao invés de investigar e buscar compreender se, 

de fato, Lobo atuava em meio à tortura, a direção da SPRJ recorreu a um perito do Instituto de 

Criminalística Carlos Éboli do Rio de Janeiro para realizar um exame grafológico, a fim de 

identificar a quem pertencia a letra da nota. Após verificada a semelhança entre o manuscrito 

em cópia do jornal e a letra da ficha de inscrição no IV Congresso Brasileiro de Psicanálise, 

não restou dúvidas de que Vianna era a autora da denúncia.  

Neste momento, Leão Cabernite argumenta à IPA que se trata de uma denúncia 

caluniosa de um membro de outra sociedade (Vianna pertencia à SBPRJ e Lobo e Cabernite, à 

SPRJ). “Um analista didata defende seu paciente acusado de ser torturador com a tese de que 

essas calúnias são provenientes de forças ocultas que desejam destruir a Psicanálise” 

(COIMBRA, 2005, p.2). 

Na época, Lobo teve sua formação interrompida, voltando, só em 1976, a ser 

membro-candidato da SPRJ e a participar de cursos e seminários clínicos, no entanto, sem 

cumprir com todos os procedimentos da análise didática. Neste momento, “toda a Sociedade 

sabe do ‘trabalho’ que havia executado no DOI-CODI/RJ, de 1970 a 1974 e, além de 

continuar na SPRJ, tem seu consultório particular ao lado do de Leão Cabernite” (COIMBRA, 

1995, p. 101). 

A discussão sobre o tema, no entanto, fica suspensa até o início da década de 

1980, quando, durante o seminário na PUC, Rômulo Noronha de Albuquerque relembra o 

nome de Amilcar Lobo, afirmando tê-lo visto em meio à equipe de torturadores no DOI-

CODI (MOREIRA, BULAMAH, KUPERMANN, 2014, p.176). No dia 2 de outubro de 

1980, Hélio Pellegrino encaminha uma carta ao então presidente da SPRJ, Victor Manuel de 

Andrade, comunicando o ocorrido no seminário e chamando a atenção para o fato de que a 

denúncia repetia aquela de 1973. Esta carta, segundo Pellegrino (JB, 26/05/1981, p.10), não 

teve resposta. 
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O caso é retomado, pela imprensa, em fevereiro de 1981 (O Globo, 07/02/1981, 

p.12; JB, 06/02/1981, p.9), quando a presa política Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente 

da “Casa da Morte”, aparelho clandestino de repressão ligado ao Centro de Informações do 

Exército, em Petrópolis, viera a denunciar a presença de Lobo como médico – que atendia 

pelo codinome de Dr. Carneiro – no local (COIMBRA, 1995, p.100). 

As denúncias contra Amilcar Lobo, juntamente com as críticas de Pellegrino, 

Mascarenhas e Chebabi publicadas pelo JB, acabaram, portanto, por  

 

inaugurar uma crise sem precedentes nas duas sociedades cariocas vinculadas à IPA 

e deram margem a um grande número de reportagens, em que os periódicos de 

maior prestígio no país expuseram a uma opinião pública estarrecida, o 

obscurantismo e as relações espúrias que permeavam parte das instituições 

psicanalíticas do país (PONTES, 1999, p.153). 

 

2.2 O PAPEL DA MÍDIA NA “CRISE” INTERNA DA PSICANÁLISE  

 

A “crise” das instituições psicanalíticas, bem como o “caso Amilcar Lobo” foram 

amplamente conhecidos devido à divulgação, pela mídia – tanto impressa, como também 

radiofônica e televisiva, embora estes últimos não estejam sob nosso enfoque neste trabalho. 

Cabe-nos, portanto, algumas observações acerca de como os meios de comunicação 

trabalharam a questão interna psicanalítica e afetaram, consequentemente, a imagem do 

psicanalista. 

Primeiramente, o papel da mídia em divulgar, por exemplo, como se dá a 

formação analítica e o trabalho clínico do psicanalista se estabelece como de utilidade 

pública, a partir da publicação de, unicamente, informações sobre serviços. No entanto, as 

reportagens sobre o tema não ficam restritas a esta função. Além disso, na mesma época em 

que se teve, na imprensa, um aumento de publicações de denúncias às Sociedades 

Psicanalíticas, outras questões internas da psicanálise foram abertas para a participação da 

população como, por exemplo, o Fórum de Debates que, num segundo momento, passou a se 

reunir em praça pública. Depreende-se, portanto, que o movimento psicanalítico “ultrapassa 

os muros de sua Sociedade”, contrariando a vontade dos “guardiães” (COIMBRA, 1995, 

p.188). 

Por conseguinte, conforme discute Birman (1982),  

 

a “crise” se transformou num escândalo, com ampla participação da imprensa, não 

apenas pela revelação das acusações de que foram objeto dois membros desta 

instituição [SPRJ], mas, sobretudo, pela revelação de como as dissensões são 



16 

 

manejadas e elaboradas no interior de uma instituição psicanalítica (BIRMAN, 

1982, p.140). 

 

O público, portanto, passou, por meio da imprensa, a acompanhar e, 

indiretamente, a participar do embate interno das instituições psicanalíticas. Segundo Birman 

(1982), a dificuldade em lidar com a “crise” e a falta de imunidade a fatores negativos da 

política que assolavam o país, como, por exemplo, o abuso de autoridade e a opressão, era, na 

época, a questão mais relevante para este público. Afinal, todos esperavam que os 

psicanalistas, “que lidam cotidianamente com as paixões e os conflitos humanos como um 

ofício, com o minucioso cuidado de artesãos, pudessem lidar com as suas diferenças e 

contradições de uma outra maneira, menos autoritária” (BIRMAN, 1982, p.140). 

Esta ampla exposição das fraquezas internas da instituição psicanalítica teria 

causado, no público, uma desilusão da descoberta que teria estimulado a curiosidade dessas 

pessoas, ordenando, assim, seu desejo e estabelecendo elementos necessários para a 

encenação do escândalo (BIRMAN, 1982, p.140). 

Entretanto, as matérias sobre a “crise” mostravam, a todo o momento, que as 

instituições psicanalíticas não faziam mais do que reproduzir um cenário político externo, 

baseado na repressão (simbolizada, por exemplo, na punição de Pellegrino, Mascarenhas e La 

Porta), na tomada arbitrária de decisões (que se tornaria aparente com a expulsão dos 

psicanalistas e na elaboração de uma falsa retratação que eles teriam assinado) e na censura e 

no silenciamento (representado, por exemplo, na proibição da realização das reuniões do 

Fórum de Debates na sede da SPRJ).  

Esta espécie de “reprodução” de um cenário macroinstitucional teria dado à 

“crise” o status de tema de interesse nacional, com extensa publicação na imprensa. 

 

Acontece que, pelo dedo se conhece o gigante, ou melhor: as mini ou 

microinstituições reproduzem, em escala liliputiana, as vicissitudes estruturais e as 

mazelas das macroinstituições. Nesse sentido, por exemplo, o gigantismo do Estado, 

com seus aparelhos ideológico, repressivo e burocrático, pode vir a refletir-se num 

pequeno dedal de água. Eis o motivo pelo qual mínimas crises, no seio de 

instituições minúsculas, podem despertar grandes paixões e intensos – e extensos – 

interesses. [...] Esta é, a meu ver, uma das razões pelas quais a crise da SPRJ chegou 

a provocar, na classe média brasileira, um frêmito de entusiasmo via de regra 

reservado a outras áreas de atividade e a outros personagens (PELLEGRINO, 1982, 

p.31). 

 

Dessa forma, a mídia, enquanto exercia um papel de divulgador de debates 

internos à psicanálise e, de certa forma, de reprodutor de questões da política nacional em um 

cenário institucional, cumpria também uma função de autorização da voz do psicanalista, em 



17 

 

 
 
 

meio a outros especialistas do campo dos “saberes psi”
2
. O papel da mídia no início da década 

de 1980, para a psicanálise, portanto, iria além da simples combinação de “denúncia, 

informação e eventualmente alguma transmissão de conhecimento” (COELHO JÚNIOR, 

1999, p.1). 

Por conta da “crise” e do “caso Amilcar Lobo”, a convocação de psicanalistas, 

pela imprensa, tornou-se constante. No entanto, há uma discussão interna da classe, que se 

pergunta se esta participação intensa na mídia não seria nociva à imagem do profissional. 

Além disso, havia na comunidade de psicanalistas uma espécie de resistência em aceitar 

“convites” da mídia. “Os que aceitavam eram mal vistos. Duas oposições centrais norteavam 

este campo e os julgamentos realizados: aquela entre ‘Vaidade e Abstinência’ e a outra entre 

‘Charlatanismo e Seriedade’" (COELHO JÚNIOR, 1999, p.1).  

Dessa forma, é possível compreender que existe um pensamento, entre 

psicanalistas, de que a mídia contribui para uma imagem negativa (evidenciando a vaidade e o 

charlatanismo) da classe, em vez de uma ideia de que o analista estaria contribuindo 

publicamente para a divulgação de um saber ou para a informação, com base em um 

conhecimento específico do campo. Ou seja, trata-se não tanto de uma imagem negativa dos 

psicanalistas diante da mídia, mas de uma imagem negativa da mídia diante da comunidade de 

psicanalistas. 

Ainda como crítica à imprensa pelos analistas, discute-se que   

 

um dos problemas da presença de psicanalistas na mídia tem sido seu uso, assim 

como a presença de outros "especialistas" e intelectuais, na função de um técnico 

que teria respostas "inteligentes" para qualquer tema que apareça na pauta dos 

órgãos de imprensa. Nestas situações, os assim chamados discursos especializados 

aparecem diluídos entre vários outros, perdendo suas especificidades, e ficam, em 

geral, submetidos à editoração, às sínteses realizadas pelos jornalistas. Neste 

contexto, a Psicanálise, reduzida a mais uma tecnologia perde boa parte de seu 

potencial crítico e reflexivo (COELHO JÚNIOR, 1999, p.1). 

 

Além da relação entre psicanálise e mídia e das questões específicas sobre a 

“crise” das instituições psicanalíticas, é necessário compreender também qual era o cenário 

em que a psicanálise se encontrava e de que forma fatores políticos e econômicos 

influenciaram o funcionamento e a imagem do saber psicanalítico. Estas questões serão 

abordadas na seção a seguir. 

 

                                                           
2
A expressão “saberes psi” refere-se ao extenso conhecimento produzido por diversas linhas de pensamento sobre o fenômeno 

do mental, como a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise (SILVEIRA & SIMANKE, 2010, p. 573). 
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2.3 A PSICANÁLISE NO PÓS-MILAGRE ECONÔMICO BRASILEIRO
 3

 

 

Ao longo da década de 1970, assistiu-se, nos grandes centros brasileiros – 

principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que foram os pólos onde se concentrou grande 

parte do movimento psicanalítico brasileiro (FIGUEIREDO, 2012, p.86) –, a um fenômeno 

que ficou conhecido como boom da psicanálise.  

Neste período, 

 

uma intensa difusão da psicanálise se deu através da mídia (programas de TV, 

novelas, matérias em jornais), da crescente publicação de livros acessíveis ao 

público leigo, bem como de revistas femininas com seções de aconselhamento 

psicológico assinadas por profissionais que se apresentavam como psicanalistas. [...] 

Assistiu-se a uma espécie de “corrida ao divã”, com um número cada vez maior de 

pessoas, pertencentes às camadas médias urbanas, buscando algum tipo de terapia 

psicanalítica. A demanda era de melhorar a qualidade dos vínculos eróticos, afetivos 

e familiares, de ampliar a criatividade ou eficácia profissional tornando a queixa 

cada vez mais inespecífica. É também um momento de grande esvaziamento do 

espaço público (FIGUEIREDO, 2012, p.86). 

 

Além da maior divulgação da psicanálise pela mídia, há outro fator importante 

responsável pelo aumento da procura por psicanalistas na década de 1970. Trata-se da busca 

da psicanálise como uma “saída para a crise, pessoal, mas também coletiva”, que atingiu seu 

auge coincidentemente, ou não, com o fechamento crônico do regime político brasileiro após 

a edição do AI-5 (CERQUEIRA FILHO, 1982, p.20).  

Cerqueira Filho (1982) discute que a psicanálise ganha força no momento de 

repressão e totalitarismo, pois, em um cenário de ditadura, os seres humanos (em especial os 

jovens) se tornam facilmente vítimas da ansiedade. “No Brasil da década de 70, a angústia e o 

medo que contagiavam a juventude, ao lado de um profundo desencanto com a vida, só 

encontraram paralelo na opção, não menos ansiosa, pela luta armada” (CERQUEIRA FILHO, 

1982, p.20). 

No entanto, uma visão crítica da psicanálise durante o regime militar nos permite 

pensá-la como uma possível ferramenta de certa forma nociva, usada para manipular a 

população. 

 

Absorvida pelas diversas correntes de pensamento e influenciando poderosamente o 

comportamento social no cotidiano, a Psicanálise acabava por se transformar no 

psicanalismo, quando o extremo da ideologização e da manipulação autoritária pelo 

                                                           
3
 O “milagre” econômico brasileiro foi como ficou conhecido o período de 1968 a 1973 – governo Geisel – e 

corresponde ao momento em que as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) verificadas eram de 

11,1% ao ano. “Uma característica notável do ‘milagre’ é que o rápido crescimento veio acompanhado de 

inflação declinante e relativamente baixa para os padrões brasileiros, além de superávits no balanço de 

pagamentos” (VELOSO, VILLELA , GIAMBIAGI, 2008,  p.222). 
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Poder acabavam por convertê-la mais num mecanismo de dominação e opressão, 

que num instrumento de libertação (CERQUEIRA FILHO, 1982, p.21). 

 

Sobre este aspecto da psicanálise clínica no período pós-milagre econômico 

brasileiro, ainda no período de forte opressão e censura, é importante ressaltar que houve o 

que Coimbra (1995) chamou de “’contribuição’ técnica” de muitos profissionais do campo psi 

ao aparato de repressão. Apesar de não haver documentação que comprove a efetivação de um 

treinamento a torturadores que aprenderiam a lidar com aspectos psicológicos dos presos 

políticos, “em muitas declarações e depoimentos de ex-presos políticos, ‘salta aos olhos’ que 

muitos torturadores foram orientados e treinados por profissionais psi" (COIMBRA, 1995, 

p.195). 

O envolvimento de profissionais de todas as áreas dos saberes psi – seja, então, de 

psiquiatras, psicólogos ou psicanalistas – foi identificado. No entanto, a psicanálise se 

sobressai, naquele momento, porque a pesquisa sobre o perfil psicológico do "’terrorista’ 

brasileiro - apesar de todo o referencial psicométrico dominante na época – utiliza alguns 

conceitos e explicações psicanalíticos” (COIMBRA, 1995, p.205). 

Há também, neste período politicamente conturbado do país, uma questão 

puramente interna das Sociedades Psicanalíticas brasileiras. Retornando brevemente ao início 

dos anos 1970 para dar conta de um entendimento histórico da psicanálise no país, tomamos 

conhecimento de que a primeira metade desta década caracterizou-se pela ampliação do 

campo psicanalítico que, segundo Figueiredo (2012, p.87), aceita um “ecletismo de teorias e 

práticas” e se apoia no projeto político dos psicanalistas argentinos que chegam ao Brasil, 

constituindo uma “psicologia psicanalítica”, por ter a classe dos psicólogos como principais 

agentes. 

A segunda metade da mesma década, por conseguinte, vai sofrer os efeitos desse 

processo. Uma das principais conseqüências é, portanto, a “desestabilização da hegemonia 

das Sociedades Psicanalíticas ‘oficiais’”, ou seja, ligadas à IPA, que se instituíam como 

“formadoras de psicanalistas de origem médica” (FIGUEIREDO, 2012, p.87). Além disso, 

este período foi ainda marcado pelo surgimento de novas instituições de formação 

psicanalítica lideradas, em sua maioria, por psicólogos. 

 

Assim, fracassadas em suas pretensões de monopolizar o processo de formação e de 

fiscalização do exercício profissional; incapazes de controlar o crescimento do 

mercado e de atender às demandas daí decorrentes; sofrendo a concorrência de 

outros grupos tanto no que diz respeito ao atendimento clínico privado quanto no 

que toca à formação de novos quadros profissionais; ameaçadas por outros 

segmentos com maior produção teórica e editorial na disputa por credibilidade 
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científica; abaladas por denúncias que insinuavam sua conivência com o 

autoritarismo e a prática de torturas instaladas no país no período da ditadura militar 

e vendo seu prestígio político e científico declinar, as sociedades filiadas à 

Associação Psicanalítica Internacional começaram, em fins da década de 1970 e 

início dos anos 80, a dar sinais de esgotamento de suas possibilidades de manter o 

domínio que exerciam sobre o campo psicanalítico nacional (PONTES, 1999, 

p.161). 

 

De fato, todas estas críticas às sociedades que dominaram o cenário interno da 

psicanálise brasileira até o início da década de 1980 identificam, nas formas de 

funcionamento das instituições (baseadas em estatutos, por exemplo), que há como que um 

“espelhamento” do autoritarismo político próprio do período ditatorial (FACCHINETTI e 

PONTE, 2003). 

Segundo esta ótica, é possível observar uma coincidência com a fase de controle 

hegemônico das entidades psicanalíticas filiadas à IPA, durante o período mais truculento da 

ditadura no país, que vai de 1964 a pelo menos 1979,  

 

época em que a pressão sindical no ABC paulista e os movimentos de resistência 

começaram a colher os frutos de suas ações, conquistando a anistia aos presos 

políticos e, posteriormente, as eleições diretas para os cargos do poder executivo, 

produzindo vozes dissonantes dentro do campo psicanalítico capazes de questionar o 

status quo (FACCHINETTI e PONTE, 2003, p.8). 

. 

Dessa forma, fica evidente a relação entre as organizações políticas nacionais e as 

instituições psicanalíticas “oficiais” brasileiras, que ganharam extensão com a publicação do 

conflito interno da SPRJ.  

A partir da compreensão desse cenário, passamos, na seção seguinte, à discussão 

conceitual e metodológica. 

 

2.4. DISCURSO COMO MEMÓRIA E ACONTECIMENTO 

 

Ao abordar conceitualmente a relação entre memória e acontecimento, na mídia, 

podemos subdividir a problematização em dois momentos: primeiro, apontaremos como os 

jornais estabelecem redes de memórias a partir de relatos e notícias; em seguida, discutiremos 

como o acontecimento da “crise” institucional pode funcionar como um “acontecimento em si 

mesmo”.  
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2.4.1. Acontecimento discursivo (midiático), uma rede de memórias  

 

Ao relatar questões sobre a “crise” e o “caso Amilcar Lobo”, a imprensa evoca – e 

se inscreve em – uma memória discursiva. 

Uma breve conceituação é necessária. A noção de memória discursiva pode ser 

entendida como aquela “estruturada pelo esquecimento”, diferentemente da memória de 

arquivo, institucionalizada, que “apaga o esquecimento, organizando o discurso documental” 

(ORLANDI, 2004, p.125). A memória discursiva relaciona-se ao interdiscurso
4

, que 

disponibiliza uma série de já-ditos que compõem uma rede de memória sobre determinado 

acontecimento – no caso aqui analisado, a “crise” da SPRJ nos jornais cariocas, no início da 

década de 1980. 

Assim, conforme discute Gregolin (2005), 

 

não se deve perder de vista o fato de que o discurso acontece sempre no interior de 

uma série de outros discursos, com os quais estabelece co-relações, deslocamentos, 

vizinhanças. Por isso, o objeto da AD [Análise de Discurso] deve ser essa 

interdiscursividade, as redes de memórias que produzem os sentidos em um 

momento histórico (GREGOLIN, 2005, p.16). 

 

Reafirmando esta concepção do discurso, que é, conforme avalia Orlandi (2012, 

p.57), contrária a uma concepção estrutural (foucaultiana) da discursividade, a Análise de 

Discurso (doravante AD) de Pêcheux-Orlandi considera que, 

 

O discurso não é independente das redes de memória e dos trajetos sociais nos quais 

ele irrompe, mas, só por sua existência, ele marca a possibilidade de uma 

desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos. É um efeito das filiações 

sócio-históricas de identificação e, ao mesmo tempo, um trabalho de deslocamento 

no seu espaço (ORLANDI, 2012, p.57). 

 

Orlandi (2012) utiliza o documentário como objeto de análise para trabalhar a 

relação entre discurso, mídia e memória. A autora estabelece, então, que ele, embora 

rememore, é um “acontecimento em si mesmo”. Ou seja, se inscreve em redes de memória, 

mas ao mesmo tempo, desestrutura-reestrutura estas redes e trajetos. 

A partir disso, podemos analisar notícias e reportagens concebendo-as como 

acontecimento em si, pois estas, assim como o documentário, recortam a memória do discurso 

em algum ponto, produzindo um acontecimento. Assim, as textualidades jornalísticas não 

“’representam’, mas produzem um efeito”, inserindo a memória em uma atualidade. As 

                                                           
4
 Interdiscurso é definido como o todo, o “conjunto do dizível”, histórica e simbolicamente definido (ORLANDI, 

2007, p.87). 
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matérias produziriam, portanto, um recorte do real que é tomado, no discurso, como 

acontecimento. 

Dessa forma, ao tomar uma materialidade textual, por exemplo, do Jornal do 

Brasil ou de O Globo como acontecimento, alteramos a relação com o esquecimento, 

produzindo, assim, um “efeito de memória” (ORLANDI, 2012, p.57).   

Os textos jornalísticos, ao noticiar um acontecimento, buscam a memória dos 

sujeitos (neste caso, de psicanalistas) que, ao significar, no entanto, produzem, eles próprios, 

novos deslocamentos – efeito metafórico. Assim, a imprensa construiria o acontecimento de 

que fala. “E o que fala é um efeito de presentificação (atualidade) produzido [...] pelo jogo do 

interdiscurso (memória discursiva) e a memória institucional (a de arquivo) postas em 

contradição. E, por este mesmo gesto, produz um passado” (ORLANDI, 2012, p.59).  

Há, portanto, uma cadeia de significantes midiáticos que reinscreve os “fatos” 

numa nova memória discursiva, na medida em que materializa, em notícias e reportagens, 

discursos, neste caso, sobre a “crise” institucional da psicanálise. Isso ocorre porque põe em 

jogo uma rede de memória constituída por uma infinidade de já-ditos possíveis, que podem 

ser tomados, tanto pelos jornais como pelo leitor, como referência anterior ao 

“acontecimento”. 

Quanto à “crise” interna das entidades psicanalíticas, por exemplo, é possível que 

a memória remeta, por repetição, a crises anteriores dentro de instituições de psicanálise que 

não a SPRJ; a um passado de crises em outras instituições que possam se assemelhar à 

Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro; a crises políticas, já que a referência a questões 

como autoritarismo e opressão são comumente trazidas pelos textos sobre a “crise”; a outros 

sentidos históricos que possam ser atribuídos ao termo “crise”, sendo eles políticos, 

econômicos ou sociais. Enfim, há diversos sentidos possíveis que (se) estabelecem (em) uma 

rede de memórias. 

Ao mesmo tempo, no entanto, as materializações discursivas nos jornais 

estabelecem uma nova memória discursiva, não só ao acrescentar mais um sentido possível à 

“crise” a cada enunciado publicado, mas também ao restabelecer relações com sentidos 

anteriores, que, em sequência, podem ganhar novos sentidos. 
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2.4.2. A “crise” institucional na imprensa: um “acontecimento em si mesmo”  

 

Numa continuidade ao que apresentamos na seção anterior, podemos observar 

que, ao relatar, a imprensa também produz acontecimento, um acontecimento que se 

estabelece no “ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” (Pêcheux, 2008, p.17). 

A partir de então, é possível reler a “crise” na instituição psicanalítica do Rio de 

Janeiro, bem como o “caso Amilcar Lobo”, como um acontecimento discursivo midiático em 

si mesmo.  

Neste momento, a materialidade dos jornais estabelece sentidos outros, e não 

originalmente compartilhados pela sociedade em questão, do que conhecemos por uma 

“crise” institucional psicanalítica. No entanto, pela própria entrada em cena da mídia, a 

própria comunidade psicanalítica começará a discutir os novos sentidos mobilizados pelo 

acontecimento já midiático. Isso ocorre porque tanto a denúncia quanto todas as críticas de 

Pellegrino e Mascarenhas à SPRJ (como também as respostas defensivas de Andrade, em 

nome da instituição) ganharam materialidade devido à imprensa. As publicações, nos jornais, 

marcam, então, o momento em que a vontade de denúncia e a vocalização restrita das críticas 

– aos ouvintes de seminários e palestras de Pellegrino e Mascarenhas – se convertem em 

atividade pública, com amplo alcance. 

É Pêcheux (2008) quem discute a noção de acontecimento não puramente como 

um evento histórico, mas em seu percurso histórico-linguístico (portanto, discursivo). O autor 

analisa como o episódio da Praça da Bastilha em Paris, em 10 de maio de 1981, a 

comemoração de partidários pela eleição de François Miterrand, retraduz o acontecimento 

político em acontecimento esportivo, pela insistência da frase “Ganhamos!” (“On a gagné!”), 

efeito midiático de espetacularização da política. 

Com base nesse raciocínio, podemos compreender o acontecimento discursivo – e 

midiático – da “crise” institucional da psicanálise. A “crise”, nas textualidades jornalísticas, é 

metafórica (no sentido de que “desloca sentidos”) em torno dos enunciados que relacionam a 

SPRJ e a política nacional do regime militar.  

Lembramos que, mais acima, quando Birman (1982, p.140), relembra que há uma 

surpresa do público em relação à figura do psicanalista, que, até então, esperava-se que 

soubesse lidar com conflitos humanos de forma “menos autoritária”, chama a atenção para a 

opacidade dos enunciados que abordam o autoritarismo e a opressão da ditadura. O 
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acontecimento “crise da instituição psicanalítica” metaforiza acontecimentos políticos, 

utilizando-os como alicerce de discursos, por exemplo, “pró-democráticos”. 

Da mesma forma, a afirmação de Pellegrino (1982, p.31), de que “pelo dedo se 

conhece o gigante”, ao abordar a “crise” institucional como uma espécie de reflexo de uma 

crise maior, que estaria instalada nos setores administrativos nacionais, aponta para um 

acontecimento discursivo – lembrando que nos interessa aqui o acontecimento midiático em 

seu viés discursivo – que vai além de um simples apontamento político de esquerda, mas 

envolve toda uma rede de memória que interliga acontecimentos institucionais, de política 

nacional, individuais dos psicanalistas envolvidos e, indiretamente, dos pacientes. 

Por isso, Coelho Júnior (1999, p.1) discute que havia na comunidade de 

psicanalistas uma resistência em aceitar “convites” da mídia. Há, neste momento, uma 

tentativa de separação entre os psicanalistas que se expunham publicamente, que seriam 

considerados “charlatães” entregues à vaidade e os demais, que seriam confiáveis. Neste 

momento, o acontecimento discursivo da “crise” influi tanto na imagem do psicanalista 

propriamente, como também, na imagem que este profissional tem da mídia. Neste ponto, o 

acontecimento e a memória discursiva do psicanalista, na imprensa, apontam para o 

apagamento de outros discursos sobre a “crise”, a partir da centralização das críticas nas 

figuras opostas de “Pellegrino e Mascarenhas X SPRJ”.  

Além disso, é preciso ressaltar que as entrevistas publicadas nos jornais são 

apenas narrativas de personagens da época e os enunciados destacados em suas falas apontam 

para alguns discursos entre muitos outros. Não há, portanto, um discurso único sobre a “crise” 

institucional psicanalítica ou sobre o “caso Amilcar Lobo”. E nem apenas discursos opostos, 

que se apresentam numa dicotomia simplificada acerca dos temas, como seria, por exemplo, 

se tivéssemos simplesmente “discurso da SPRJ” e “discurso dos psicanalistas dissidentes”.  

Nossa questão vai além das matrizes de sentido indicadas nas falas dos 

psicanalistas. É preciso compreender também como a mídia traz os discursos e de que forma 

se estabelece como aquela que decide qual voz é, ou não, autorizada. Dessa forma, buscamos 

compreender como a mídia se coloca na posição de legitimadora de vozes, sentidos e saberes 

acerca da “crise” da psicanálise e de discursos sobre/de psicanalistas. 
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2.5. DISCURSO, MÍDIA E PSICANÁLISE  

 

Apresentadas as noções discursivas que fundamentam este trabalho, passamos a 

apresentação de conceitos, não só relativos à Análise de Discurso, mas que também 

estabelecem a relação entre imprensa, psicanálise e poder.   

 

2.5.1. Mídia e discurso: alguns conceitos  

 

Nosso olhar sobre as matérias coletadas dos jornais será, neste trabalho, 

discursivo. Para isso, apontaremos, nesta seção, alguns conceitos próprios da Análise de 

Discurso, com base em autores como Orlandi (2005, 2007), Alves (2007) e Gregolin (2005). 

Primeiramente, é preciso ressaltar que, a AD trabalha com a noção de discurso 

que considera a relação entre os elementos “língua, sujeito e história” de forma a alcançar a 

produção de sentidos (ORLANDI, 2005, 2007). Assim, “na análise de discurso, procura-se 

compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social 

geral, constitutivo do homem e da sua história” (ORLANDI, 2005, p.15). 

O sentido, portanto, não existe em si, mas depende de posições ideológicas que se 

estabelecem a partir de determinadas condições sócio-históricas, ou seja, das relações 

constituídas nas/pelas Formações Discursivas (ORLANDI, 2005, p.42-43). Essas Formações 

Discursivas (FDs) estabelecem relações de força e de sentido e são consideradas pela AD 

como materialidades da ideologia
5
 e são, por sua vez, materializadas nas textualidades dos 

jornais analisados. 

Além da relação própria da Análise de Discurso como disciplina, podemos pensar 

na relação desta com a mídia. É Alves (2007) quem nos traz esta reflexão. 

 

Quando diante do objeto mídia, a AD poderá, portanto, nos trazer o modo do 

funcionamento discursivo dele, como ela, a mídia, opera sobre outros sentidos 

sociais, como se dão seus gestos de interpretação e, diante de seu amplo papel de 

referência social, como estes vão desencadear gesticulações e/ou gestualizações na 

produção e na leitura (ALVES, 2007, p.28-29). 

 

                                                           
5
O conceito de ideologia para a Análise de Discurso é percebido, não como o convencionado para as ciências 

sociais e humanas – com sentido de “ocultação”, de “verdadeiros sentidos do discurso, que estariam escondidos” 

–, mas como um processo de produção “de uma interpretação particular” (ORLANDI, 2007, p.96), produzindo 

efeitos de “evidência” que se sustentam sobre sentidos já institucionalizados e admitidos por todos como 

“natural” (ORLANDI, 2007, p.96).   
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Partimos, portanto, dos gestos de interpretação
6
 materializados nos textos dos 

jornais para identificar as diferentes FDs – em outras palavras, as diferentes matrizes de 

sentido e lugares de interpretação, a partir dos quais os sujeitos se identificam e significam 

(ORLANDI, 2005). 

Os gestos de interpretação chamam-nos a atenção para a questão da metáfora 

discursiva ou “efeito metafórico”, que corresponde à “transferência” ou ao deslizamento de 

sentidos, conforme aborda Orlandi (2004, 2005).  

 

O efeito metafórico, segundo M. Pêcheux, é o fenômeno semântico produzido por 

uma substituição. O deslizamento de sentidos produzido por um efeito metafórico 

entre a e b, é constitutivo tanto de a quanto de b. Como este efeito é característico 

das línguas naturais (por oposição aos códigos e línguas artificiais) considero que 

não há sentido sem essa possibilidade de deslize (ORLANDI, 2004, p.22).  

 

Dessa forma, consideramos os discursos materializados nos jornais marcados por 

esses deslizamentos possíveis que fazem com que o dizer possa se identificar com diferentes 

Formações Discursivas. 

Neste momento, é preciso ressaltar que a heterogeneidade é uma marca do 

discurso e, portanto, um enunciado pode se enquadrar em mais de uma FD (ORLANDI, 

2005). Observar isso é importante na medida em que o trabalho de análise deve atentar para 

discursos concorrentes. Então, neste trabalho, buscamos realizar o mapeamento das vozes e 

dos sentidos identificados nas matérias de jornais do início da década de 1980, apontando para 

aqueles sentidos predominantes e, em alguns momentos, mais realçados, no entanto, sem 

ignorar que haverá sempre outros sentidos possíveis. 

Identificadas as conceituações, da AD, importantes para a compreensão dos 

sentidos, vamos à questão da identificação das vozes – que, evidentemente, não deixam de se 

relacionar aos sentidos.  

A análise discursiva trabalha com o conceito de “projeção”, que se dá quando o 

efeito de sentido de determinado discurso é antecipado pelo interlocutor. Essa projeção pode 

ser, por exemplo, a que a mídia produz sobre a instituição como lugar de saber e seus 

membros como sujeitos de saber, posicionando especialistas como “autoridades discursivas”.  

Ao encarar os psicanalistas como um grupo de pessoas que produzia 

interpretações sobre a sociedade brasileira, na mídia, é possível pensá-los, portanto, como 

uma comunidade interpretativa. O conceito de comunidades interpretativas é de Stanley Fish 

                                                           
6
 O conceito de “gestos de interpretação” aponta para “atos ao nível simbólico. Assim, quando falamos em 

gestos de interpretação consideramos a interpretação como uma prática discursiva que intervém no mundo, no 

real do sentido” (ORLANDI, 2004, p.23). 
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(1980). Para Fish, a forma de atividade interpretativa é determinada pela instituição literária 

que autoriza apenas um número limitado de estratégias de interpretação. Isso se dá porque a 

atividade interpretativa é como  

um jogo literário do qual participam indivíduos institucionalizados, dentro do campo 

profissional definido como o da literatura, indivíduos que compartilham regras que, 

embora dinâmicas, determinam o que é ou não aceitável dentro da comunidade, em 

um dado contexto histórico ou sócio-cultural. (FISH, 1980, p. 342) 

 

Apesar de Fish estar se debruçando sobre o campo literário, a noção de 

comunidade interpretativa também pode ser usada em outras áreas. Numa outra concepção 

mais próxima do jornalismo, que é a teoria da recepção, o conceito é trabalhado por Jensen 

(1987). Para ele, comunidades interpretativas caracterizam-se por “comunhão de propósitos e 

práticas no uso da mídia. Elas estruturam respostas ao conteúdo midiático, que correspondem 

a sistemas de sentido e esquemas narrativos específicos” (SRHAMM, 2005, p. 8).  

Lindolf (1985, 1988) também aborda o conceito de comunidades interpretativas. 

O autor defende que os integrantes de uma comunidade interpretativa compartilham certos 

sentidos e ideologias comuns “[...] que estruturam as interações da comunidade e a recepção 

de textos midiáticos. O horizonte de interpretação está nas fronteiras do pertencimento à 

comunidade” (SCHRAMM, 2005, p. 10). 

É possível dizer que, discursivamente, uma comunidade interpretativa se forma na 

medida em que uma instituição, um saber e seus praticantes são reconhecidos socialmente (ou 

pela imprensa) como "autoridades discursivas". O que está em jogo é, portanto, como a mídia 

produz uma projeção imaginária sobre a instituição como lugar de saber, e sobre os seus 

membros como sujeitos de saber. Isso ocorre porque, para a formação de uma comunidade 

interpretativa é preciso que haja um discurso de força institucional. No caso aqui estudado, 

este discurso apareceria tanto por parte da mídia como por parte dos membros da instituição 

psicanalítica. 

De certa forma, a noção de comunidade interpretativa ligada à exposição do 

psicanalista na mídia nos remete ao que Morin (2002) chamou de “olimpianos modernos”. 

Trata-se da utilização da imagem de determinadas figuras tomadas como célebres (não só 

astros de cinema, mas também campeões, exploradores, intelectuais príncipes, chefes de 

Estado e seus familiares), que se caracterizam por ter uma vida bastante pública, com suas 

intimidades expostas pela imprensa. Os olimpianos adquirem, portanto, uma dupla natureza: 

uma humana, real, e outra sobre-humana, fundada no imaginário (MORIN, 2002, p.107). Esta 
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duplicidade presente na imagem midiática de alguns psicanalistas (neste caso, Pellegrino e 

Mascarenhas nos servem de exemplo) fornece um modo de compreensão do lugar que estes 

profissionais da saúde mental ocuparam na mídia, em determinado momento da história do 

país. 

Ainda com uma abordagem discursiva, mas do ponto de vista foucaultiano, os 

psicanalistas podem ser compreendidos como vozes autorizadas na mídia, a partir da relação 

“saber-poder”. Para Foucault (1996, 2012), o discurso de saber está ligado à vontade de 

verdade, que se exerce por meio do “modo como o saber é aplicado à sociedade, como ele é 

valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” (FOUCAULT, 1996, p.17). 

Além disso, a vontade de verdade exerce um “poder de coerção” sobre outros discursos, que 

recorrem a ela para conseguir legitimação (FOUCAULT, 1996, p.18). Em nosso caso, os 

discursos de/sobre os saberes psi são marcados por vontades de verdade (que se diferem de 

discursos verdadeiros) e, à medida que se tornam discursos legitimados e autorizados pela 

mídia, estabelecem relações de poder. 

No entanto, é preciso compreender que, para Foucault, “não existe um único 

poder exclusivo e centralizado no Estado, mas uma série de poderes específicos, como as 

instituições, que se articulariam numa rede capilar de instâncias de poder” (MACHADO, 

2012, p.17). Os muitos saberes específicos, como a medicina, a psiquiatria, a criminologia se 

referem justamente à existência desses poderes capilares. Trata-se de uma dinâmica do 

“micropoder”, que se estende por toda a sociedade e suas instituições, atingindo o indivíduo 

em seu próprio corpo. Foucault (2012) trata a psicanálise também como um saber que conteria 

um dispositivo de controle, que é a técnica de “fazer falar”, que se equipara ao mecanismo da 

confissão. 

Há, portanto, no campo da psicanálise, como em qualquer outro, saberes que 

suscitam a relação de poder como esta é entendida por Foucault. E, ainda para o autor, “estas 

relações de poder-saber promovem estratégias de produção de verdades e ao mesmo tempo 

possibilitam sua reformulação em novas verdades que são constituídas historicamente” 

(MACHADO, 2012, p.24). 

O que Foucault não discute é como, na sociedade atual, a mídia funciona como 

lugar de deslocamento das relações de poder e é isso que nos leva a questionar de que 

maneira, ao longo do percurso histórico de 1980 até a atualidade, os psicanalistas foram 

levados a discutir relações de poder, por meio de discursos que circulam no espaço midiático. 
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2.5.2. Procedimentos analíticos    

 

Nesta seção, detalharemos os procedimentos de análise que serão utilizados na 

quarta parte deste trabalho e as justificativas para a determinação e o recorte do corpus.  

Trabalhamos, ao longo da análise, com o conceito de “enunciado”. Devemos, para 

isso, compreender que, para a AD,  

 

todo enunciado, toda sequência de enunciados, é, pois, linguisticamente descritível 

como uma série (léxico sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, 

oferecendo lugar à interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a Análise de 

Discurso” (PÊCHEUX, 2008, p.53). 
 

Uma distinção conceitual é necessária entre “enunciado” e “segmento de texto”. 

Das matérias analisadas recortamos diversos segmentos – dentre eles, frases ou períodos – 

que comportam enunciados de um discurso. Ou seja, enquanto “enunciado” refere-se ao 

discurso, “segmento de texto” refere-se à materialidade do discurso. Para diferenciação, 

destacamos em negrito os enunciados que serão analisados.  

Outro cuidado analítico deve ser destacado. Apontamos a todo o momento para 

gestos de leitura possíveis, evitando uma leitura formal com base em uma lógica de 

implicação direta, do tipo “p então q”. Dessa forma, evidenciamos que as Formações 

Discursivas, bem como os sentidos encontrados, são apenas algumas das possibilidades de 

leitura. 

Dentre o corpus, optamos por jornais de grande circulação da época, Jornal do 

Brasil e O Globo, nos restringindo àqueles publicados no Rio de Janeiro, devido ao nosso 

interesse temático pela “crise” institucional psicanalítica no contexto carioca.  

O recorte temporal abrangeu um período de 16 meses: de setembro de 1980, data 

de publicação da reportagem inicial sobre a “crise” – “Os Barões da Psicanálise”, no Jornal 

do Brasil do dia 23 de setembro de 1980 – a dezembro de 1981, ano seguinte da deflagração 

da “crise” da SPRJ. Com este recorte, pretendemos dar conta do acompanhamento da 

repercussão imediata da denúncia de Pellegrino e Mascarenhas, dentro da viabilidade de 

execução desse projeto. Além disso, nossa análise limitou-se às textualidades verbais 

publicadas nos jornais.  

No entanto, a determinação de um período mais extenso de publicações analisadas 

ou uma busca por termos relacionados à “crise” que se somassem à combinação dos nomes de 

“Hélio Pellegrino e Eduardo Mascarenhas”, assim como o aprofundamento da análise 
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discursiva de materialidades não-verbais que acompanham as reportagens poderia ampliar as 

compreensões e apontar para outros discursos realçados nas matérias. 

É importante evidenciar que as questões que buscamos responder com a análise 

discursiva do material coletado dos jornais O Globo e Jornal do Brasil, de 1980 e 1981, são: 

a) como a imprensa se apropria das vozes dos psicanalistas a partir de duas situações: a “crise 

institucional” desencadeada pela denúncia de Hélio Pellegrino e Eduardo Mascarenhas e o 

“caso Amilcar Lobo” e b) quais são os sentidos sobre a psicanálise e o psicanalista, presentes 

em matérias de jornais O Globo e Jornal do Brasil que trouxeram a público e repercutiram 

situações internas da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. 

As duas situações abordadas, além de terem sido marcos da historiografia da 

psicanálise no Brasil, nos interessam por terem tido cobertura e repercussão midiática. Tanto a 

“crise” quanto a denúncia do médico, apesar de questões internas às Sociedades 

Psicanalíticas, trouxeram à mídia a figura do psicanalista como aquele que, além das suas 

funções clínicas, estaria autorizado a diagnosticar a sociedade da época e que poderia emitir 

pareceres sobre determinadas questões não só institucionais, mas também políticas. 

Configurar-se-ia, neste caso, um exemplo típico da capacidade dos meios de comunicação e 

em particular da imprensa de autorizar e desautorizar vozes e comunidades interpretativas. 

A maior parte das matérias que compõem nosso corpus apresenta temática restrita 

ao desenrolar da crise interna das entidades psicanalíticas do Rio de Janeiro: da denúncia à 

expulsão de Mascarenhas e Pellegrino, passando pelo arquivamento do processo, por amplos 

debates críticos ao que os psicanalistas envolvidos no caso apontam como arbitrariedade das 

decisões da diretoria da Sociedade e pelo fechamento da sede da SPRJ ao Fórum de Debates.  
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3 DISCURSOS DA/SOBRE A “CRISE” INSTITUCIONAL PSICANALÍTICA 

 

Neste capítulo, apresentaremos o desenvolvimento da análise discursiva das 

matérias dos jornais, partindo, na primeira seção, de uma descrição detalhada do material 

coletado e passando, a seguir, para a aplicação dos procedimentos de análise descritos no 

capítulo anterior.  

 

3.1 DESCRIÇÃO 

 

Os nomes “Hélio Pellegrino” e “Eduardo Mascarenhas”, no Jornal do Brasil e em 

O Globo dos anos de 1980 e 1981, de acordo com o mecanismo de busca nos acervos online 

dos jornais, apontou para 41 resultados. Descartamos, portanto, as aparições desses nomes 

que não estivessem relacionadas aos psicanalistas e, também, um dos resultados que se tratava 

de um cartaz de divulgação de uma palestra da qual os analistas iriam participar. Restaram-

nos 38 resultados de matérias, conforme apresentadas nos quadros a seguir: 

 

Quadro 1: Indicação de seção das matérias coletadas: Jornal do Brasil 

JORNAL DO BRASIL 

Título Seção/Página 

Os barões da psicanálise Caderno B/p.4 

O processo da psicanálise 1º caderno - Informe JB/p.6 

Hélio Pellegrino anuncia a sua expulsão e a de 

Eduardo Mascarenhas da Sociedade Psicanalítica do 

RJ 

Caderno B/p.1 

A sociedade Psicanalítica diz que ainda não expulsou 

Pellegrino e Mascarenhas 

Caderno B/p.1 

Psicanalistas se entendem 1º caderno – chamada de 

capa/p.1 

A crise está arquivada Caderno B/p.6 

Retratação 1º caderno - Informe JB/p.6 

Sociedade pune Pellegrino e Mascarenhas 1º caderno - chamada de 

capa/p.1 

Pellegrino e Mascarenhas são expulsos de vez Caderno B/ p.1 

Lenha na fogueira Caderno B - Zózimo/p.3 

“Psicorrenda” 1º caderno - Informe JB/p.6 

Médico confirma que socorreu presa política em 

Petrópolis 

1º caderno - Nacional/p.9 

Psicanálise Caderno B- cartas/p.2 

O comércio da psicanálise (Nelson Senise) 1º caderno - Opinião/p.11 

Autocracia psicanalítica (Nelson Senise) 1º caderno - Opinião/p.11 
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Pellegrino e Mascarenhas, expulsão mantida, novo 

recurso: “a imparcialidade da sociedade psicanalítica 

estava comprometida” 

Caderno B- p.10 

Paranóico 1º caderno - Política e 

governo/p.4 

Psicanálise em questão 1º caderno - Informe JB/p.6 

A guerra da psicanálise está nas ruas Caderno B – p.1 

Psicossindicância 1º caderno - Informe JB/p.6 

Lá é diferente Caderno B - Zózimo/p.3 

Diplomados 1º caderno - Informe JB/p.6 

Justiça recusa ação de psicanalistas que queriam anular 

expulsão 

1º caderno – p.7 

Fonte: próprio autor. 

Quadro 2: Indicação de seção das matérias coletadas: O Globo 

O GLOBO 

Título Seção/Página 

Psicanalistas pedem extinção do cargo de analista-

didata 

Rio/p.10 

Boca do inferno (Otto Lara Resende) O País/p.6 

Psicanalistas contra expulsão de Pellegrino e 

Mascarenhas 

Rio/p.14 

Psicanalistas: recuo da entidade é histórico Rio/p.10 

Expulsão de psicanalistas provoca protesto Rio/p.25 

Ação na Justiça contra expulsão do psicanalista Rio/p.10 

Afirmar é sempre melhor que explicar (Artur da 

Távola) 

Cultura/p.36 

Intervenção impede CRM de julgar o médico de Inês Rio/p.12 

Psicanalistas expulsos voltam a criticar SPRJ Rio/p.7 

Psicanalistas discutem ação judicial contra SPRJ Rio/p.20 

Fórum de debates de psicanalistas: Andrade não quer 

Pellegrino e Mascarenhas na reunião 

Rio/p.8 

Em livro, os textos de conferências sobre psicanálise Cultura/p.31 

Pellegrino e Mascarenhas abrem simpósio na PUC Rio/p.18 

Comissão da IPA começa a ouvir psicanalistas Rio/p.12 

Comissão da IPA cancela reunião sobre psicanalistas Rio/p.9 
Fonte: próprio autor. 

Nas seções a seguir, faremos a descrição detalhada de cada um dos jornais 

analisados, separadamente. 
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3.1.1 Jornal do Brasil 

 

A busca pelos nomes “Hélio Pellegrino” e “Eduardo Mascarenhas”, 

conjuntamente, no acervo digitalizado do Jornal do Brasil (JB)
7
 apresentou, no total, 22 

resultados no período de 1980 a 1981. 

Dentre as 22 matérias, dez se encontram no “Caderno B”, parte do jornal voltada 

ao jornalismo cultural; seis são pequenas notas dispostas na seção “Informe JB”, no Primeiro 

Caderno; e o restante é distribuído entre outras seções do Primeiro Caderno, como “Política e 

Governo” (1), “Nacional” (1), “Opinião” (2) e chamadas de matérias situadas na capa (2).  

O Jornal do Brasil, que tornou pública a crise interna das Sociedades 

Psicanalíticas do Rio de Janeiro filiadas à IPA (SPRJ e SBPRJ), dedicou uma página inteira 

do Caderno B para a primeira reportagem sobre o tema, “Os Barões da Psicanálise”, 

publicada no dia 23 de setembro de 1980. Esta matéria teve texto bastante extenso e 

apresentou como fontes três psicanalistas sócios da SPRJ: Hélio Pellegrino, Eduardo 

Mascarenhas e Wilson Chebabi. Estes nomes são trazidos já no lead.  

Cada um dos entrevistados teve uma foto legendada com um trecho de sua fala, 

disposta na parte inferior da página. Na parte superior há, à esquerda, um texto de 

apresentação do tema, com um resumo das críticas feitas às instituições psicanalíticas e uma 

foto do simpósio de Psicanálise e Política, realizado na PUC e, à direita, uma ilustração, não 

legendada, de um rosto de um homem no qual a boca seria uma guilhotina. É assim que o JB 

apresenta o tema da crise institucional psicanalítica. 

Além desta reportagem, há outras quatro que ocupam uma página inteira do 

Caderno B e que, no entanto, recebem ainda mais destaque, por terem sido publicadas na 

primeira página desta parte do jornal. São elas: “Hélio Pellegrino anuncia a sua expulsão e a 

de Eduardo Mascarenhas da Sociedade Psicanalítica do RJ”; “A sociedade Psicanalítica diz 

que ainda não expulsou Pellegrino e Mascarenhas”; “Reaberta a crise na Sociedade 

Psicanalítica: Pellegrino e Mascarenhas são expulsos de vez”; “Sede fechada, reuniões nas 

calçadas: a guerra da psicanálise está nas ruas”. Nota-se, portanto, que o uso dos nomes dos 

psicanalistas Hélio Pellegrino e Eduardo Mascarenhas nos títulos das reportagens de maior 

destaque é recorrente. 

Algumas das matérias maiores têm antetítulos que situam as matérias no tema 

relativo à psicanálise. São exemplos de antetítulos: “A psicanálise em pé de guerra” (em 
                                                           
7
 Disponibilizado pela Biblioteca Nacional no site  http://hemerotecadigital.bn.br. 

http://hemerotecadigital.bn.br/
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15/10/1980), “A crise na psicanálise” (em 16/10/1980), “Sociedade psicanalítica X Pellegrino 

e Mascarenhas” (em 23/10/1980), “Reaberta a crise na Sociedade Psicanalítica” (em 

29/01/1981) e “Sede fechada, reuniões nas calçadas” (em 21/08/1981).  

Apenas nove das 22 matérias trazem alguma ilustração. Dentre as nove, cinco 

apresentam fotos de pelo menos um dos psicanalistas envolvidos na denúncia – duas de 

Mascarenhas, três de Victor Manuel de Andrade (presidente da SPRJ) e quatro de Pellegrino, 

sendo que uma delas, em que o psicanalista aparece com o dedo indicador próximo à boca 

sinalizando silêncio, se repete em duas reportagens. Três matérias trazem, além das figuras 

dos psicanalistas, fotografias de reuniões e conferências de membros da Sociedade. Além 

dessas, três reportagens contêm apenas ilustrações, sem fotografias, que podem ser descritas 

brevemente como: 1) uma caricatura de Freud diante de um lobo; 2) um cifrão sobre o divã; e 

3) a estátua da deusa grega Têmis, símbolo de justiça, segurando uma balança na qual dois 

homens estariam dando manutenção. 

Das 22 matérias, quatro são de opinião. Duas – “O comércio da psicanálise” e 

“Autocracia psicanalítica” – do médico Nelson Senise, que defende os psicanalistas, sendo 

contrário à expulsão deles da Sociedade; uma do jornalista Zózimo Barrozo do Amaral; e 

outra se encontra na seção de “cartas” e é assinada pelo médico e psicanalista (embora o 

jornal não indique sua profissão, apenas o nome) Luiz Py M. da Silva. Apenas sete dos textos 

coletados (todos do Caderno B) são assinados pelos repórteres, sendo eles: Roberto Mello (2), 

que, além das reportagens, assina a retranca “O que é uma Sociedade idônea”; Ciléia Gropillo 

(3); Fritz Utzeri (1); Deborah Dumar (1). O restante não indica a autoria. 

Não é comum nas matérias coletadas do JB o uso de entretítulos para a divisão 

dos blocos de texto ou de retrancas e sub-retrancas. Apenas duas matérias das reportagens de 

página inteira – “A crise na psicanálise: A sociedade Psicanalítica diz que ainda não expulsou 

Pellegrino e Mascarenhas” e “Sede fechada, reuniões nas calçadas: a guerra da psicanálise 

está nas ruas” – utilizam esse recurso textual, cada uma delas com duas retrancas, contendo os 

títulos sempre em capitular. A primeira tem os entretítulos: “Os nove grupos do Rio” e “O 

que é uma Sociedade idônea”, sendo que esta última está inserida dentro de um quadro. A 

segunda apresenta as retrancas intituladas “A palavra da SPRJ” e “... E seus números”. Ambas 

são pequenas, de dois e um parágrafos, respectivamente, e, portanto, ocupam pouco espaço na 

página.  

Das matérias menores, também duas utilizam entretítulos: “Médico confirma que 

socorreu presa política em Petrópolis” e “Justiça recusa ação de psicanalistas que queriam 

anular expulsão”. As notas e informes, diferentemente, são subdivididas por três quadrados, 
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sem a utilização de subtítulos. Os textos “Lenha na fogueira”, “Lá é diferente” são dispostos 

na forma de tópicos. Além disso, dois dos textos da seção “Informe JB” trazem neologismos 

no título, fazendo referência às profissões “psi”. É o caso das notas “Psicossindicância” e 

“Psicorrenda”. 

Os psicanalistas são as principais fontes ouvidas nas matérias coletadas. Nelas, 

evidentemente, predominam os nomes Hélio Pellegrino e Eduardo Mascarenhas. A voz do 

presidente da SPRJ, Victor Manuel de Andrade, que representa a oposição aos dois 

psicanalistas expulsos, também recebe bastante destaque. Outros psicanalistas são chamados a 

depor, como é o caso de Wilson Chebabi, Carlos Alberto Barreto, Roberto Mussachio, 

Alfredo José Macedo Dias e Castelar Pinto.  

Além dos analistas, são apresentadas como fontes duas advogadas – Eny Moreira, 

na reportagem de 21 de agosto de 1981, que se posiciona contra a punição do psicanalista 

didata da SPRJ Ernesto La Porta e Helena Bekhor, apresentada no lead como “Juíza da 25ª 

Vara Cível”, na reportagem de cinco de dezembro do mesmo ano, que defende a posição da 

diretoria da Sociedade – um médico (Nelson Senise) e a atriz Christiane Torloni. 

Em geral, o JB tenta se colocar de maneira distanciada dos acontecimentos, 

inserindo muitas falas das fontes entre aspas ou utilizando travessão. Em matérias com 

fotografias, mais de uma vez são usadas as de Pellegrino e Andrade, uma ao lado da outra, do 

mesmo tamanho e com características semelhantes, buscando sugerir uma neutralidade do 

jornal em relação ao caso. No entanto, aparecem também matérias com traços opinativos no 

texto do repórter. 

Como parte da crise interna das instituições psicanalíticas do Rio de Janeiro no 

início da década de 80 há, além da denúncia de Pellegrino e Mascarenhas, a repercussão do 

caso Amilcar Lobo. Três das matérias coletadas do JB mencionam o nome do médico. Uma 

delas, brevemente, relembra a denúncia de Rômulo Noronha de Albuquerque, ex-preso 

político, contra Lobo, durante uma mesa-redonda na PUC em que Pellegrino participava. A 

outra trata o caso com mais profundidade e tem o próprio Amilcar Lobo como fonte. Trata-se 

de uma matéria sobre a denúncia contra o médico feita pela também ex-presa política Inês 

Etienne Romeu. A terceira, por fim, é uma nota da seção “Informe JB” e lista os problemas 

que a comissão da IPA iria apurar na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. O terceiro 

item desta lista apontado na nota, em seguida da expulsão de Pellegrino e Mascarenhas e da 

punição de La Porta, seria “o caso Amilcar Lobo, médico que participou da equipe de 
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torturadores do DOI-CODI, no quartel da Barão de Mesquita, e durante muito tempo 

candidato em formação psicanalítica na SPRJ”. 

 

3.1.2 O Globo 

 

A mesma busca realizada no jornal O Globo
8
 apresentou 15 resultados, também 

nos anos de 1980 e 1981. 

Entre as seções de publicação predominou a intitulada “Rio”, à qual 12 matérias 

pertencem. As demais foram publicadas em “Cultura” (2) e “O País” (1). 

Após a reportagem do Jornal do Brasil que deu início à aparição da crise 

institucional da psicanálise no Rio de Janeiro na imprensa, publicada no dia 23 de setembro 

de 1980, o jornal O Globo levou 24 dias para publicar a primeira matéria sobre o tema. A essa 

altura, o JB já havia feito quatro matérias, sendo três delas de grande destaque. 

Intitulada “Psicanalistas pedem extinção do cargo de analista-didata”, a primeira 

publicação de O Globo abordou a denúncia de Pellegrino e Mascarenhas por um viés bastante 

diferente do Jornal do Brasil. No lead, O Globo trouxe apenas uma das críticas à instituição, 

focando na questão do sistema de formação profissional do psicanalista. 

Ao contrário do JB, O Globo não deu grande destaque ao caso. As matérias são, 

em geral, pequenas. Nenhuma chegou a ocupar uma página inteira. A maior delas, 

“Psicanalistas discutem ação judicial contra SPRJ”, divide uma página com a seção “Tempo” 

e não possui imagens. Por conta disso, a crise nas entidades psicanalíticas não apareceu (nem 

em forma de chamada) na capa do jornal. 

Apenas duas matérias de O Globo apresentam ilustração. Em “Psicanalistas contra 

expulsão de Pellegrino e Mascarenhas”, há uma fotografia espontânea dos dois analistas 

mencionados e, “Em livro, os textos de conferências sobre a psicanálise” há uma figura 

simples, desenhada com poucos traços, de um divã, à esquerda do título.  

O jornal O Globo utiliza entretítulos na maioria das matérias. Eles são curtos, 

geralmente compostos por uma ou duas palavras, e grafados em letra maiúscula. Alguns deles 

são postos entre aspas, como, por exemplo, “Ética discutível”, “Processo injusto”, “Ventos 

democráticos”. 

Em apenas três matérias O Globo utilizou os nomes Pellegrino e Mascarenhas no 

título. Esse jornal preferiu referir-se a eles, nos títulos, como “os psicanalistas” (como por 

exemplo, em “Psicanalistas expulsos voltam a criticar SPRJ” e “Expulsão de psicanalistas 

                                                           
8
 Acervo digital disponível para assinantes, no site http://acervo.oglobo.globo.com 

http://acervo.oglobo.globo.com/
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provoca protesto”). A palavra “psicanalista”, também na sua forma plural, apareceu em dez 

títulos dentre as 15 matérias coletadas. 

Psicanalistas são as únicas fontes ouvidas por O Globo. Além de Pellegrino, 

Mascarenhas e Andrade, o jornal dá voz a psicanalistas como Carlos Castelar e Sérgio Terra. 

No entanto, ao contrário do JB, O Globo não usa depoimentos dos advogados envolvidos na 

situação e nem do médico Amilcar Lobo, apesar de mencioná-los nos textos. 

Há, dentre as matérias coletadas, duas que são assinadas por colunistas de O 

Globo: Artur da Távola (pseudônimo do jornalista Paulo Alberto Moretzsohn Monteiro de 

Barros) e Otto Lara Resende. O primeiro, em “Afirmar é sempre melhor que explicar”, analisa 

a participação de Pellegrino e Mascarenhas em um programa de televisão da Rede Globo 

enquanto o segundo, em “Boca do Inferno”, apenas menciona o caso de maneira superficial, 

ao dizer que “perdemos a capacidade de espantar-nos”. O autor, então, cita vários 

acontecimentos da época que deveriam causar espanto, dentre eles, a expulsão dos 

psicanalistas da SPRJ. As demais matérias publicadas, que buscam apresentar caráter mais 

informativo, não levam o nome do jornalista/repórter. 

O “caso Amilcar Lobo” em O Globo é mencionado em três matérias entre as 

coletadas e, em comparação com o JB, a cobertura do caso é feita de maneira diferenciada 

entre os jornais. O Globo relaciona mais intimamente a questão da denúncia contra Lobo com 

a crise da SPRJ, inclusive, ouvindo como fonte, em “Intervenção impede CRM de julgar o 

médico de Inês”, o psicanalista Hélio Pellegrino, que avalia a gravidade das acusações contra 

o Amilcar Lobo.  

É importante observar as datas de publicação das matérias do JB e de O Globo. 

Coincidem apenas três dias de os dois jornais publicarem sobre o tema analisado, o que indica 

menos para uma cobertura dos fatos como notícias quentes do que para uma repercussão 

“fria” dos acontecimentos sobre a crise interna das instituições psicanalíticas do Rio de 

Janeiro. 

 

3.1.3 Recorte e análise do corpus 

 

Por se tratar de um número bastante extenso de matérias e, portanto, inviável para 

a realização de uma análise discursiva suficientemente detalhada, fizemos um novo recorte. 

Optamos por trabalhar com as textualidades que receberam maior destaque nos jornais – pelos 

critérios de: a) tamanho da reportagem que, por ocupar mais espaço na página, indica que lhe 
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foi atribuído maior importância; e/ou b) uso de imagens como recurso gráfico para atração do 

leitor – e, com isso, descartamos as que eram apenas pequenas notas informativas. Das que 

continham figura, não levamos à análise a matéria “Em livro, os textos de conferências sobre 

a psicanálise”, pois, apesar da ilustração de um divã, o texto apenas indicava para o 

lançamento de um livro, citando o Fórum de Debates do qual Pellegrino e Mascarenhas 

fizeram parte. Descartamos também os textos opinativos (mesmo o que atendia aos critérios 

indicados de tamanho e imagem), pois nosso interesse é identificar os discursos nos textos 

preponderantemente informativos. Trabalharemos, portanto, com quinze matérias, sendo oito 

do JB e sete de O Globo.  

Para realizar a análise, extrairemos segmentos de texto de cada matéria, nos quais 

destacaremos enunciados. No processo de indexação, os segmentos serão representados da 

seguinte forma: SXTY, sendo X o número do enunciado de acordo com a sua ordem de 

aparecimento no texto e Y, o código da matéria, em ordem cronológica de publicação, 

conforme o quadro a seguir:  

 

Quadro 3: Matérias selecionadas para análise: Jornal do Brasil 

JORNAL DO BRASIL 

Código Título Publicado em 

T1 Os barões da psicanálise 23/09/1980 

T2 A psicanálise em pé de guerra 15/10/1980 

T3 A crise na psicanálise 16/10/1980 

T4 A crise está arquivada 23/10/1980 

T5 Pellegrino e Mascarenhas são expulsos de vez 29/01/1981 

T6 Médico confirma que socorreu presa política em Petrópolis 06/02/1981 

T7 Pellegrino e Mascarenhas, expulsão mantida, novo recurso: 

“a imparcialidade da sociedade psicanalítica estava 

comprometida” 

26/05/1981 

T8 A guerra da psicanálise está nas ruas 21/08/1981 
Fonte: próprio autor. 

Quadro 4: Matérias selecionadas para análise: O Globo 

O GLOBO 

Código Título Publicado em 

T9 Psicanalistas pedem extinção do cargo de analista-didata 17/10/1980 

T10 Psicanalistas contra expulsão de Pellegrino e Mascarenhas 22/10/1980 

T11 Intervenção impede CRM de julgar o médico de Inês 07/02/1981 

T12 Psicanalistas expulsos voltam a criticar SPRJ 13/04/1981 

T13 Psicanalistas discutem ação judicial contra SPRJ 20/08/1981 

T14 Fórum de debates de psicanalistas: Andrade não quer 

Pellegrino e Mascarenhas na reunião 

21/08/1981 

T15 Comissão da IPA começa a ouvir psicanalistas 28/10/1981 
Fonte: próprio autor. 
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3.2 VOZES (NA MÍDIA) SOBRE A “CRISE” DA PSICANÁLISE 

 

Nos veículos escolhidos para esta análise, dentre as 15 matérias selecionadas, 13 

(seis do JB e sete de O Globo) trouxeram, com trechos entre aspas, falas de Pellegrino e/ou 

Mascarenhas evidentemente favoráveis à denúncia e 10 (seis do JB e quatro de O Globo) 

apresentaram depoimentos da oposição. Importante notar que a voz de “oposição” foi 

apresentada, nas matérias de maior destaque, apenas na fala do presidente da SPRJ, Victor 

Manuel de Andrade.  

Das matérias selecionadas para análise, duas fontes entrevistadas não são da área 

de saúde – nem médicas, nem psicólogas, nem psicanalistas. Uma delas, cujo depoimento 

ocupa um longo parágrafo em T8, é a atriz Christiane Torloni, que tem uma fala afirmativa 

em relação à crise (“o Hélio tem toda razão”), o que reafirma o discurso favorável à denúncia.  

A segunda, presente tanto em O Globo quanto no JB, é a advogada que participou 

da reunião do Fórum de Debates que ocorreu na calçada devido ao fechamento da sede da 

SPRJ. Há, no entanto, uma diferença marcante, entre os dois jornais, na forma de inserir a 

participação da fonte no tema. Enquanto o JB apresenta, em T8, a fonte como “a advogada 

Eny Moreira (fundadora do Comitê Brasileiro Pela Anistia)” e fecha a fala dela com os 

dizeres “é ilegal e ilegítimo o papel policial administrativo da diretoria cerceando esse 

direito”, além de acrescentar, em outro parágrafo, a opinião da advogada sobre a punição de 

La Porta: “Parece-me um desrespeito”, O Globo a apresenta apenas como “advogada” e insere 

suas falas de maneira a apresentar menos parcialidade: “desse modo, é ilegítima a decisão da 

diretoria – concluiu ela, acrescentando que havia um precedente importante: o fato de a 38ª 

Vara Cível do Rio ter concedido ao psicanalista Ernesto La Porta – que fora suspenso – o 

direito de reintegração total à entidade” (T13).  

O Globo apresenta uma peculiaridade que se destaca em S1T9 e S1T10. O jornal 

utiliza fala dos psicanalistas Pellegrino e Mascarenhas como se estes fossem uma única 

pessoa, sem especificar qual deles elaborou o depoimento. É o caso dos segmentos textuais: 

 

(S1T9) Quanto à exclusão dos dois – que é negada pelo presidente da SPRJ, Victor 

de Andrade – o advogado Sérgio Bermudez notificou judicialmente a SPRJ, no 

sentido de que “produza por escrito” a decisão, que, segundo Pellegrino e 

Mascarenhas, já foi tomada em “reunião sigilosa”: “a presidência da SPRJ nega-se a 

confirmar que a decisão já foi tomada e, no entanto, tenho uma carta me convocando 

para ser comunicado a decisão do Conselho Consultivo [...]. Na democracia, roupa 

suja não se lava em casa” – finalizou.  
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(S1T10) Na reunião, que não tinha caráter deliberativo, Pellegrino e Mascarenhas 

sustentaram que “é preciso ultrapassar, em termos limpidamente democráticos e 

institucionais, o clima punitivo, minorizante e atemorizante que tem caracterizado o 

exercício do poder na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro”. 
 

Em T9, o jornal O Globo não especifica com clareza qual dos dois psicanalistas 

que serviram de fonte para a matéria – Pellegrino ou Mascarenhas – fez a afirmação 

publicada, como se eles fossem um único entrevistado. 

Identificamos, portanto, nas matérias analisadas, vozes marcadas por extremos 

opostos: I- favoráveis à denúncia ou críticos à SPRJ; e II- contrários à denúncia ou críticos 

aos psicanalistas Pellegrino e Mascarenhas (e demais dissidentes da SPRJ, como La Porta).  

Além disso, é necessário observar que os jornais, buscaram não se posicionar, 

pelo menos de forma evidente, em relação às questões abordadas – tanto à “crise 

institucional” quanto ao “caso Amilcar Lobo”. No entanto, acabaram por usar as aspas de 

forma demasiada, como que para colocar no entrevistado a responsabilidade do que foi dito. 

Por conta disso, os jornais parecem ter assumido um discurso próprio dos personagens 

envolvidos e, portanto, não se divergiram destes quanto às vozes. Temos, então, uma clara 

divisão entre vozes que se colocam como extremos opostos, que são identificadas pelos 

discursos das fontes e aderidos pelo Jornal do Brasil, bem como por O Globo.  

 

3.3 A PSICANÁLISE, O PSICANALISTA E A SPRJ, NA IMPRENSA  

 

Ao longo desta subseção, apresentaremos os sentidos identificados, nas 

materialidades discursivas nas matérias de O Globo e Jornal do Brasil, sobre a psicanálise em 

si (como saber), a figura do psicanalista e a instituição psicanalítica, exemplificada pela 

Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro.  

 

3.3.1 A psicanálise 

 

Muitos foram os sentidos sobre/da psicanálise identificados nas matérias sobre a 

crise institucional das Sociedades Psicanalíticas do Rio de Janeiro, filiadas à IPA. Nesta seção 

trabalharemos apenas com aqueles que se destacaram pela repetição, ou seja, que puderam ser 

lidos em mais de um enunciado. 

Um dos sentidos possíveis que identificamos foi o de afirmação, mesmo que de 

forma indireta, de que a psicanálise se enquadra como ciência – afirmação esta sempre feita 

por psicanalistas. É o que podemos ver em S1T3 e S2T3:   
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(S1T3) “A psicanálise é ciência ou religião? Se for religião, tudo bem, o Sr. Victor 

Manuel de Andrade tem razão de usar o critério burocrático de aferir a idoneidade 

de uma sociedade psicanalítica por sua filiação à IPA, fundada por Freud. Essa 

história dos herdeiros de Freud parece com a definição do Papa como legítimo 

sucesso de São Pedro. A psicanálise poderia ser uma herança de sangue, uma 

herança genética, transmissível por cromossomos? Se é assim, tudo bem, não há o 

que discutir”. 

 

(S2T3) O psicanalista Luiz Fernando de Melo Campos, do Ibrapsi (Instituto 

Brasileiro de Psicanálise, Grupos e Instituições), ao responder à afirmação do 

presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, segundo a qual só são 

idôneas as sociedades filiadas à IPA (a exceção aberta foi para o Instituto de 

Medicina Psicológica), sustenta que a situação muda, se a psicanálise for 

entendida como ciência. 

 

Ambos os enunciados acima tratam da mesma questão, a de que se a psicanálise 

for entendida como ciência, o presidente da SPRJ, Victor Manuel de Andrade, estaria errado 

quanto à forma de definir o que seria uma Sociedade Psicanalítica idônea, levando em conta 

apenas a filiação à IPA. Assim, em S1T3, o entrevistado utiliza da ironia como recurso para 

discordar de Andrade e sugere, numa brincadeira, que a psicanálise seria então, não uma 

ciência, mas uma religião, ou ainda, uma herança genética. Em S2T3, o trecho “a situação 

muda, se a psicanálise for entendida como ciência” pode ser entendido também como uma 

discordância de Andrade, o que pode nos levar à compreensão de que o entrevistado acredita 

que o saber psicanalítico seja um saber científico. 

O exemplo S3T3, a seguir, nos traz outra questão: a psicanálise se enquadra ou 

não como parte de um saber médico? (S3T3) “As leis são omissas até para a definição do 

que seja psicanálise, nem se sabe ainda se ela é em termos legais, uma especialidade médica 

[Luiz Paiva de Castro, membro da SEPLA]”. 

O enunciado S3T3 nos remete a uma discussão que vinha desde 1978, em que foi 

apresentado na Câmara dos Deputados o projeto de lei do deputado Salvador Julianelli que 

pretendia submeter todas as profissões de saúde, dentre elas a psicologia e a psicanálise, ao 

domínio médico (LIMA, CAPONI, MINELLA, 2010, p.53). 

Em alguns momentos, os jornais (principalmente o Jornal do Brasil) inseriram, 

nos textos das matérias, trechos da história da psicanálise no país, explicando ao leitor, por 

exemplo, como surgiu a formação psicanalítica e porque as Sociedades se dividiram, como 

pode ser visto em S4T3: 

 

(S4T3) Os nove grupos que congregam os psicanalistas do Rio de Janeiro nasceram 

a partir do trabalho implantado aqui por Werner Kemper e Mark Burk, em 1949. 

Incumbidos de estabelecer a formação psicanalítica no Rio, eles optaram pela base 

freudiana, que até hoje vigora, embora algumas instituições apresentem divergências 
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quanto à formação de seus seguidores, não estando muitos grupos representados 

nessas instituições, por motivos considerados “psicopolíticos”, vistos pelo Dr. Horus 

Vital Brasil, membro didata do Instituto de Medicina Psicológica do Rio de Janeiro, 

“como um obstáculo ao desenvolvimento da psicanálise como ciência, uma 

medíocre política de dissensão menor e divisão do movimento psicanalítico”. 

 

Em S4T3, particularmente, a informação histórica é seguida de uma explicação 

que acusa a psicanálise de ser perpassada por questões políticas, algo que abordamos, mais 

detalhadamente, a seguir. 

 

3.3.1.1Psicanálise e política 

 

As metáforas políticas, ou seja, os deslizamentos de sentido (ORLANDI, 2007) 

que correspondem à temática “política”, de forma geral, foram um traço marcante nas 

matérias selecionadas para esta análise, conforme podemos ver nos segmentos de texto a 

seguir: (S1T1) “De projeto revolucionário, a psicanálise converteu-se numa técnica 

adaptativa. ‘Ela pega um bom neurótico e o transforma num alienado, isto é, piora o 

neurótico. Tudo por falta de visão política’”; (S2T1) “’Claro que há razões políticas para a 

evitação da política. Trata-se de evitar o questionamento, para domesticar a consciência 

crítica, herança maior da obra de Freud’”. 

Tanto em S1T1 quanto em S2T1 são feitas críticas à psicanálise e, 

consequentemente, ao psicanalista, por sua “alienação” em relação a questões políticas. No 

entanto, os sentidos são diferentes. O primeiro enunciado, parte destacada em negrito, indica 

para a leitura de que a psicanálise como saber seria, segundo a fala do entrevistado, 

prejudicado pela “falta de visão” de outro saber: o político. É possível, portanto, a 

interpretação de que a psicanálise é tomada no lugar de um saber que não dá conta do todo e, 

por isso, pode acabar por piorar a condição do analisando. Já o enunciado destacado em S2T1 

sugere uma falta de debate sobre questões da política, sejam elas internas ou externas às 

instituições psicanalíticas. 

Em outros sintagmas das matérias selecionadas, o termo “política” aparece 

relacionado especificamente a questões do modo de pensar do psicanalista, como se este 

tivesse uma política própria de sua profissão, o que podemos compreender a partir do 

exemplo S3T1: (S3T1) “’Essa é a política do psicanalista. Ele, assim, contesta uma ordem 

que lhe dá privilégios. Esse apoliticismo é um artefato ideológico de má fé, essa omissão só 

serve aos interesses do status quo’”. 

S3T1, assim como S2T1, aponta para uma crítica à falta de envolvimento da 

psicanálise (e do psicanalista) com a política e traz a expressão “artefato ideológico”. Chama-
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nos a atenção, neste momento, o uso dessa variação do termo “ideologia”, que é comum nas 

textualidades analisadas, principalmente nas falas dos psicanalistas entrevistados. O uso deste 

termo, em uma das várias leituras possíveis, pode remeter a uma matriz de sentido 

esquerdista, que atravessa o discurso sobre a psicanálise. A partir dessa interpretação, 

podemos observar os seguintes segmentos: (S4T1) “’O resultado é que a psicanálise se 

converte numa ideologia para satisfazer impulsos destrutivos, isso é o que a gente vê mais por 

aí’”; (S5T3) “’Que os responsáveis pela SPRJ assumam a sua ideologia. Agir segundo ela é 

legítimo, toda instituição tem ideologia. A instituição não deve envergonhar-se de agir 

segundo sua definição própria e não pedir aos discordantes que o façam em seu nome’”. 

Uma leitura possível é a de que o termo “ideologia” tenha sido utilizado, como em 

S4T1, com o sentido de “conjunto de ideias”, enquanto em S5T3, tenha apontado fortemente 

para valores e princípios. Há, no entanto, uma memória discursiva que possibilita a 

interpretação de que, por conta do momento político em que o país se encontrava – últimos 

anos do regime militar, período de abertura – havia uma dicotomia entre os posicionamentos 

políticos de esquerda, revolucionários, e de direita, reacionários. Neste cenário, o conceito de 

ideologia utilizado nos jornais pode nos remeter à visão de esquerda, a partir da qual podemos 

compreender o conceito de ideologia enquanto “consciência falsa, equivocada, da realidade”
9
.  

Esta possibilidade de entendimento de uma visão política esquerdista é sugerida 

também por enunciados que criticam abertamente a atitude da direita e inserem a psicanálise 

numa posição que seria necessariamente revolucionária, como pode ser visto nos exemplos 

S5T1 e S1T5: (S5T1) “’Para mim, o psicanalista de direita deve voltar a fazer análise. 

Enquanto ficamos ouvindo a verdade do desejo, a direita ataca com bombas’”; 

 

(S1T5) O tom da circular, principalmente nos itens 2 e 3, após ser chamado de 

“bacteriológico” – numa referência a expressões como “germe da desagregação” – 

é qualificada por Pellegrino e Mascarenhas como “exalando a distância o 

inconfundível mau hálito peculiar às manifestações da direita mais reacionária, 

seja no campo do pensamento político, seja no terreno da vida institucional e 

societária”. 

 

Além disso, os jornais teriam tornado pública a opinião de psicanalistas de 

esquerda também na medida em que inseriram trechos da fala dos entrevistados criticando as 

instituições que, segundo eles, negavam a participação e a formação de analistas comunistas, 

marxistas ou apenas que se colocavam contra o autoritarismo do regime militar. S6T1, a 

                                                           
9
 Sobre o conceito de ideologia, ver MARX & ENGELS, 2001, p.22. 
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seguir, reclama a diferença no tratamento, dentro das instituições psicanalíticas, de analistas, 

de acordo com o partido ao qual se filia ou apóia: 

 

(S6T1) Pellegrino afirma que a psicanálise se diluiu em instituições pachecais, com 

seus modos graves e ridículos, ao recusar entre outros, o analista que tiver posição 

política de esquerda. “Nós sabemos que isso acontece. Se o cara é do PDS, pode. O 

PTB da Ivete também pode. O do Brizola, nem tanto”. 

 

Outros sentidos que abordam “Psicanálise e Política” podem ser identificados ao 

longo dos jornais analisados, sendo que alguns deles são críticas à instituição psicanalítica e 

outros à política do país. Destacamos, portanto, duas matrizes de sentido identificadas nas 

textualidades analisadas, resultando em duas Formações Discursivas (FDs). São elas: FD1) 

crítica ao capitalismo (matriz de sentido anti-capitalismo); FD2) valorização da democracia 

como forma de governo (matriz de sentido pró-democracia) e pró-abertura política.  

 

FD1: Anti-capitalismo 

A matriz de sentido anti-capitalista foi a predominante na primeira reportagem 

sobre a crise das Sociedades Psicanalíticas do Rio de Janeiro, na qual a opinião dos 

psicanalistas que realizaram a denúncia contra as entidades de psicanálise filiadas à IPA foi 

exposta pelo Jornal do Brasil. A crítica, nesta matéria, é dirigida à relação entre a psicanálise 

e este sistema de produção, o que faz a articulação direta do saber com a política, como 

podemos ler em S7T1: 

 

(S7T1) Mascarenhas se apóia no materialismo histórico para entender essa crise 

[da instituição psicanalítica]. O capitalismo foi visto por Marx como uma formação 

social não necessariamente má nos seus primórdios, diz ele. Não tinha sentido 

pejorativo, era progressista, resolvia os problemas da época. Só mais tarde é que 

adquiriu a feição reacionária. Como num sistema social, acrescenta Mascarenhas, ele 

não é homogêneo. Nele coexistem feudos e escravagismos. A psicanálise é um 

desses feudos, em que várias ideologias se encastelam. 

 

Uma das leituras possíveis de S7T1 é a de que a visão de esquerda entre os 

psicanalistas envolvidos na denúncia tem base no discurso do materialismo histórico e, por 

conseguinte, nas teorias marxistas. Neste trecho, a crítica começa sendo dirigida ao 

capitalismo em si e, só ao final, é redirecionada para a relação do sistema de produção com a 

psicanálise, como se este último tema não fosse o principal na crítica do psicanalista, mas 

como se o entrevistado se utilizasse da posição que ocupa, como especialista, para expor sua 

opinião, de forma mais ampla do que apenas quanto à sua formação, no jornal. 

No entanto, há outros enunciados que abordam diretamente a problemática relação 

da psicanálise com o capitalismo. É o caso de S8T1 e S9T1: 
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(S8T1) Mas a prática clínica, como toda prática social, é política. E a psicanálise se 

insere no modelo capitalista por um dado que nada tem de psicanalítico: o preço. 

“Operário só entra no meu consultório como bombeiro ou pintor de paredes, jamais 

como cliente. Só entra quem paga o meu preço, e o preço é a nossa linha de partilha 

severa, o leão-de-chácara na porta do consultório, que tem a arrogância de barrar a 

maioria do povo brasileiro. O preço é uma determinação do mercado, o ponto em 

que a psicanálise se articula com a política”, diz Pellegrino. 

 

(S9T1) Críticas à psicanálise como atividade que abriga profissionais ávidos de 

lucros, ou como projeto elitista não chegam a ser novidade. O dado novo é que os 

três analistas se incluíram entre os beneficiários do “capitalismo selvagem 

brasileiro”, numa severa autocrítica. Tentando aplacar seu “sentimento de culpa” 

admitiram a validade de trabalhar de graça em sociedades alternativas ao 

establishment analítico, como a Clínica Social de Psicanálise, embora sem 

abandonar seus altos lucros nos consultórios privados.  

 

Tanto S8T1 quanto S9T1, apontam para a recriminação de uma diferença sócio-

econômica. O primeiro, ao tocar na questão do preço das consultas e ao afirmar que o 

operário (mais uma vez, a memória discursiva nos sugere, como uma possibilidade de 

interpretação, um atravessamento do discurso marxista) não pode ocupar o lugar de 

analisando. O segundo aborda o problema do elitismo da atividade da clínica psicanalítica, 

que também seria conseqüência da diferença de classes, que favorece alguns e prejudica 

outros.  

Embora ambos os segmentos acima denunciem que os psicanalistas alimentam o 

sistema capitalista ao cobrar preços elevados pelas consultas, S9T1 insere, na voz do próprio 

jornal (não corresponde à fala de um entrevistado), o esclarecimento de que há exceções a 

este pensamento. Estas exceções seriam os psicanalistas entrevistados na reportagem: Hélio 

Pellegrino, Eduardo Mascarenhas e Wilson Chebabi. Neste momento, os três são tomados 

como figuras exemplares, “olimpianos modernos” (MORIN, 2002, p.105). 

Outra questão se destaca na relação entre psicanálise e anti-capitalismo, em 

discursos na imprensa. Há a tentativa de realizar um “diagnóstico” da sociedade, ou seja, de 

entender ou explicar o mal estar, principalmente social, por meio de termos psicanalíticos, 

algo que é comum nas matérias que compõem nosso corpus.  

 

(S10T1) Para ele, há uma equivalência entre os conceitos freudianos e os da 

sociologia materialista. Assim, compulsão à repetição corresponderia à produção 

industrial, repetição numérica, e padronização social: recalque equivaleria à 

plutocracia, tirania dos meios de produção, onde o dinheiro não tem valor de troca, 

mas é valor em si mesmo, como no sistema bancário [...] 

 

O segmento textual S10T1 nos serve de exemplo, pois nele o psicanalista 

entrevistado busca atingir uma compreensão do modo de produção capitalista a partir da 
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psicanálise (utilizando-se, inclusive de termos próprios deste saber, como “recalque” ou 

“compulsão à repetição”), indicando que a sociedade, como um todo, poderia ocupar a 

posição de analisanda. Ao mesmo tempo, utiliza de expressões como “produção industrial”, 

“plutocracia”, “tirania dos meios de produção”, todos eles referentes ao “capitalismo 

selvagem”, como já abordado em S9T1. Assim, a forma de lidar com o mal estar individual 

seria aplicada, de forma equivalente, ao social. O contrário também foi identificado nas 

matérias, como podemos observar a seguir: (S1T2) “’Socialismo não no sentido econômico, 

mas psicológico. Meu trabalho é uma condenação explícita do capitalismo, que é uma 

distorção psicológica. O capitalismo é um sistema narcisista. E hoje assistimos a uma 

prevalência do social sobre o individual’”. 

Uma compreensão possível de S1T2 é aquela que aponta para o modo de 

compreensão do social a partir do individual, na tentativa de avaliar como o sistema de 

produção capitalista pode interferir nas condições psicológicas dos sujeitos, o que é marcado 

pelo apontamento de que o capitalismo implicaria numa injunção psicológica a um modelo 

narcisista. 

 

FD2: Pró-democracia 

Esta segunda FD apresenta-se de duas formas: uma delas centrada no significante 

“democracia” (I) e outra, no significante “abertura política” (II), conforme detalharemos a 

seguir.  

(I) A referência à “democracia” foi bastante recorrente nas textualidades 

analisadas. Na maioria dos casos, psicanalistas (principalmente Pellegrino e Mascarenhas) 

destacam a importância de se ter uma instituição psicanalítica nos moldes democráticos. Eles 

criticam, no geral, o alto poder de decisão da diretoria da SPRJ em relação aos demais 

membros da Sociedade, o que, segundo os psicanalistas envolvidos na denúncia, teria levado 

à expulsão deles da instituição.  

S2T9, S1T15 e S2T10, todos estes segmentos extraídos de O Globo, são exemplos 

que apontam, dentre as possíveis leituras, para o desejo de alguns psicanalistas de que a 

democracia fosse implementada dentro das instituições: (S2T9) “No entender de Pellegrino – 

que é sócio da SPRJ há 25 anos –, a proposta é que ‘os ventos democráticos penetrem pelas 

janelas das instituições psicanalíticas’”. 

 

(S2T10) Propuseram, então, para democratizar a entidade, três medidas: 

convocação pela diretoria de uma assembléia geral, com poderes para reformular os 

estatutos da sociedade; extensão do direito de votar e ser votado aos membros 
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associados (atualmente, apenas 23 associados são eleitores nas assembléias); 

extensão do mesmo direito aos 70 membros candidatos ao ingresso na sociedade. 

 

Em S2T9, a expressão “ventos democráticos” que, segundo Pellegrino, podem 

penetrar pelas janelas das Sociedades, sugere uma descrença do psicanalista com relação à 

própria entidade. Isso pode ser compreendido a partir da ideia de que os ventos que penetram 

pela janela vêm de fora da instituição, são externos a ela, ou seja, uma possível leitura é que o 

psicanalista não acredita que a democracia possa surgir de dentro da instituição, por exemplo, 

partindo da diretoria. Diferentemente desse pensamento, S2T10 apresenta uma vontade 

interna de democracia, que levaria os membros da SPRJ a lutar pelo direito e pela igualdade 

de voto. 

O desejo de democracia nas instituições psicanalíticas do Rio de Janeiro ficou 

evidente também em enunciados que relacionam a SPRJ a outras instituições, principalmente 

à IPA, da qual é filiada, conforme pode ser visto no segmento de texto a seguir: (S1T15) “[...] 

Pellegrino estava otimista antes da reunião: ‘É claro que a IPA pode fazer alguma coisa. 

Através dela a SPRJ pode democratizar-se. É por isso que estamos aqui’”.   

Em alguns momentos, destacaram-se frases que mencionam a democracia, 

entendendo-a como algo importante à instituição psicanalítica, mas que não define, sozinha, o 

ideal da instituição. S3T10, abaixo, pode nos servir de exemplo ao tratar “termos 

democráticos” e “termos institucionais” como igualmente importantes, mas que não têm o 

mesmo significado: 

 

(S3T10) Na reunião, que não tinha caráter deliberativo, Pellegrino e Mascarenhas 

sustentaram que “é preciso ultrapassar, em termos limpidamente democráticos e 

institucionais, o clima punitivo, minorizante e atemorizante que tem caracterizado o 

exercício do poder na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro”. 

 

Ainda com este sentido, alguns segmentos de texto de reportagens questionam a 

idoneidade de uma entidade psicanalítica que não seja democrática, como é o caso de S2T5, e 

outros consideram, dentro de uma possibilidade específica de leitura que propomos, que a 

democracia é benéfica à psicanálise, como pode ser visto no exemplo S1T7. (S1T7) “Para 

Alfredo José Macedo Dias, o que acontece reflete a estrutura antipsicanalítica da Sociedade 

Psicanalítica. ‘O princípio da Psicanálise é o de busca da verdade. E a sociedade 

democrática faz bem ao analista e ao analisando’”. 

 

(S2T5) “Instituições verdadeiramente psicanalíticas são instituições 

democráticas e instituições democráticas não se caracterizam pelo segredo ou 

sigilo, mais próprios do despotismo ou do arbítrio. Instituições verdadeiramente 

psicanalíticas não têm a temer frente à opinião pública e, por conseqüência, só 
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podem acolher com serenidade e simpatia a presença da justiça ou da imprensa. 

Como dizia recentemente pelos jornais, numa democracia roupa suja não se lava 

somente em casa”; 

 

Em S1T7 é preciso atentar-se. Embora a reportagem aborde questões internas das 

instituições psicanalíticas, a palavra “sociedade” em “sociedade psicanalítica” foi grafada com 

inicial minúscula, dando a entender que não se tratava da SPRJ, mas, possivelmente, da 

sociedade em geral. Apesar de este detalhe de grafia poder indicar um sentido diferenciado, 

não é possível afirmar com certeza de que foi algo intencional e que não se trata de um erro 

tipográfico. 

Além das formas de abordagem da “democracia” em relação às Sociedades 

Psicanalíticas, nas matérias analisadas, há outra, marcada pela utilização de termos próprios 

do saber psicanalítico, como pode ser observado em S11T1: 

 

(S11T1) “Totem e Tabu é o mito central da psicanálise, o que descreve o parricídio 

primitivo. O Pai autocrata que possuía todas as mulheres é morto pela horda e seus 

privilégios cedem lugar à lei. A interdição do incesto se manteve, quando os irmãos 

assumem o poder. É uma lei que transcende a todos, é o germe da democracia, uma 

revolução que significa o começo da cultura. 

 

Em S11T1, o texto traz uma explicação ao leitor, na fala de um dos psicanalistas 

entrevistados (Pellegrino), sobre o “mito central da psicanálise”. Dessa forma, é possível 

interpretar que o jornal se coloca na posição de porta-voz do saber psicanalítico, que seria 

capaz de explicar complexas questões que perpassam a sociedade e a política (esta última, 

evidenciada pelos termos, mais uma vez, advindos aparentemente de uma posição ideológica 

à esquerda, como o “germe da democracia” e a “revolução”). 

O mesmo acontece S12T1, em que a teoria freudiana da libido foi usada como 

argumento contra diversos aspectos da política da época, dentre eles, o fascismo e as 

ditaduras, que são opostos à democracia.  

 
(S12T1) “A Teoria da Libido, por sua vez, faz com que sejam inaceitáveis para um 

psicanalista tanto o capitalismo, quanto as ditaduras, o terrorismo, as bombas (e não 

me refiro, agora, a qualquer fantasia anal). Sabemos que a criança passa do auto-

erotismo, quando ela só se relaciona com seu corpo, ao homoerotismo (a imagem no 

espelho, segundo Lacan), e finalmente ao heteroerotismo, quando a libido dirige 

para o outro. Se a sexualidade tende para o outro só podemos considerá-lo investido 

de sua dignidade e integridade. Por isso, não pode haver psicanalista fascista, é 

algo incompatível com o pensamento de Freud”. 

 

Em T1, a matriz de sentido pró-democracia apareceu de forma mais geral, ligada 

mais à política do país do que à política organizacional das entidades. E13T1 nos serve de 

exemplo: (S13T1) “’A História é isso. A melhor coisa, então, é assumir, participar do 

comando da cabina da locomotiva, através, por exemplo, de eleições diretas’”. 
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Apesar de o segmento não trazer explicitamente a palavra “democracia”, a 

expressão “eleições diretas” aponta, possivelmente, para uma vontade de poder de decisão de 

todos pela política nacional, indicando a relação com a política democrática. 

(II) Quanto ao significante “abertura”, é importante explicitar que durante o 

período analisado, o Brasil passava por um momento de “abertura política” que havia 

começado na segunda metade da década de 1970 (CIAMBARELLA, 2009, p.2). Da mesma 

forma como a matriz de sentido pró-democracia se estendeu, nas matérias analisadas, à 

política interna das Sociedades Psicanalíticas, a formação discursiva que denominamos “pró-

abertura” é deslocada para questões internas da psicanálise e das entidades psicanalíticas.  

S1T4 e S1T13, a seguir, são exemplos de sintagmas que fazem referência à 

abertura: (S1T4) “Hélio Pellegrino, tenso, mas satisfeito, acredita que o momento é de 

abertura também na psicanálise”; (S1T13) “’O que queremos desde que criamos o Fórum 

de Debates (reuniões que vêm sendo feitas há três meses, às quartas-feiras) é a abertura 

científica e o estabelecimento do jogo democrático dentro da Sociedade’”. 

Em S1T4, é possível interpretar que o uso do termo “também” faz a ligação entre 

a política interna da instituição e a política nacional, ou seja, apesar de o psicanalista expor, na 

matéria, suas opiniões e conhecimento acerca da situação da Sociedade – algo que é evidente 

que é de seu domínio –, coloca-se que ele está a par do que acontece na política em âmbito 

nacional. Dessa forma, a figura do psicanalista como “conhecedor geral” que se legitima a 

falar sobre determinados temas através da psicanálise seria estabelecida. 

Há, no entanto, um deslizamento do sentido de “abertura” e de seu oposto, o 

“fechamento” nas reportagens analisadas. Expressões como “aberta”, “fechado”, “fechado a 

cadeado”, “trancado” foram usados inúmeras vezes, para fazer referência a diversos termos 

que não são do campo da política, como “sede”, “portas”, “portão”, “congressos”, 

“trabalhos”, conforme pode ser observado a seguir: 

 

(S2T13) A crise interna da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro – tornada 

pública em outubro do ano passado, com a expulsão de Hélio Pellegrino e Eduardo 

Mascarenhas – foi reaberta ontem com a decisão do presidente Victor Manuel de 

Andrade de fechar a sede da entidade, em Botafogo, e impedir, com isso, a reunião 

semanal do “Fórum de Debates”, um grupo de cerca de 40 associados que se opõe à 

atual diretoria e que defende a abertura da instituição a todas as correntes 

psicanalíticas. 

 

(S3T13) “Finalmente, num encerramento que não agradou a todos, os 

participantes votaram pela suspensão da assembléia e o reinício da discussão, ’com mais 

calma e informações mais precisas’, para a próxima quarta-feira, ‘esteja aberta ou não a 
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sede’”; (S1T8) “[...] ‘Temos de aceitar o fato. Estamos em guerra. O fechamento das portas, 

com tudo de simbólico que representa, é uma forma de agressão’”. 

Apesar disso, há uma repetição do sentido que caracteriza a SPRJ como fechada, 

algo que sugere uma relação, mesmo que implícita, com o “fechamento” oposto a uma 

“abertura política”, como pôde ser lido em E1T8, a partir da expressão “com tudo de 

simbólico que representa”. 

 

3.3.2 O psicanalista 

 

Os sentidos discursivos sobre a figura do psicanalista que identificamos como 

mais recorrentes nas matérias que compõem nosso corpus são aqueles que elogiam esse 

especialista. No entanto, esses elogios são, no geral, direcionados especificamente aos dois 

psicanalistas envolvidos na denúncia, Hélio Pellegrino e Eduardo Mascarenhas, como no 

exemplo S2T7: (S2T7) “’E é isso que faz de Hélio e Eduardo pessoas fundamentais. Não 

apenas por serem agradáveis, de rara inteligência e cultura, mas por serem permanentemente 

irrequietos e insatisfeitos com o crescimento obtido’ [...]”. 

É notável em S2T7 que o texto refira-se aos psicanalistas chamando-os pelo 

primeiro nome, o que demonstra proximidade e intimidade do entrevistado – e, 

possivelmente, do leitor que viesse acompanhando a série de reportagens sobre a “crise” –, 

mesmo que, em outro trecho da mesma matéria, o jornal tivesse apresentado os nomes 

completos. No geral, tanto os textos quanto os títulos das matérias que não utilizam os nomes 

completos, referem-se aos psicanalistas apenas pelo sobrenome, o que pode indicar 

distanciamento e, de certa forma, respeito pelos especialistas.  

O nome de Hélio Pellegrino foi utilizado, em algumas matérias sobre a crise 

institucional da SPRJ, sem que estivesse na posição de entrevistado ou que tivesse relatando 

alguma ação favorável ou não à Sociedade, mas para fazer referência a atos irrelevantes para a 

situação relatada na reportagem. Por exemplo, em T8, matéria que aborda o fechamento da 

sede da instituição para as reuniões do Fórum de Debates, o nome de Pellegrino é mencionado 

da seguinte forma: 

 

(S2T8) Do alto de um banquinho trazido por Hélio Pellegrino, Carlos Alberto 

Barreto, usando um megafone que serviu à vacinação em massa contra a 

poliomielite convocou os psicanalistas Wilson Chebabi, Nilo Ramos de Assis e 

Fábio Lacombe a ocuparem seus lugares “à mesa”, isto é, em volta do banquinho, a 

fim de que fossem iniciados os trabalhos. 
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É possível considerar que em S2T8 o nome do psicanalista, naquele momento, já 

fosse bem conhecido – afinal, esta era a 19ª matéria do Jornal do Brasil que mencionava os 

nomes de Pellegrino e Mascarenhas relacionados à crise institucional psicanalítica. Isso sem 

contar os demais jornais impressos, os telejornais e outros programas televisivos ou 

radiofônicos sobre o tema. Por isso, talvez tenha sido usado como recurso, pelo jornal, para 

atrair a atenção do leitor. O trecho destacado, além de apontar para uma descrição de como 

era precário o ambiente da reunião e reforçar a ideia de que nem a precariedade abalou a força 

do grupo dissidente da SPRJ, ganha relevância no momento que utiliza o nome de Pellegrino, 

como se dissesse: não foi um banquinho trazido por uma pessoa qualquer, nem por um 

psicanalista qualquer; quem o trouxe foi Hélio Pellegrino.  

A utilização de listas de nomes de psicanalistas famosos da época que tinham 

participação em algum evento ou reunião foi bastante recorrente nas matérias, como pode ser 

observado em S2T15 e S3T9, de O Globo: (S2T15) “Às 15h, esperavam no saguão do Hotel 

Pellegrino, Mascarenhas, Castelar, Barreto e La Porta; a mesa diretora do Fórum, Argemiro 

Villela e Nilo de Assis Ramos; Fábio Lacombe, membro efetivo da SPRJ; e a Intérprete Maria 

Celina Hahn”. 

 

(S3T9) Participaram da proposta de “democratização das instituições psicanalíticas”, 

entre outros, Fábio Leite Lobo, Ernesto La Porta, Galine Schneider, Carlos Castelar, 

Fábio Lacombe, da SPRJ, e Manoel Thomas Lyra, Yara Lansac, Walderedo Ismael 

Oliveira e Zenaira Aranha, da SBPRJ, informou Mascarenhas. 

 

Dentre os nomes citados em todas as listas das matérias analisadas, alguns se 

repetem como Fábio Lacombe, Carlos Castelar e Ernersto La Porta – que, eventualmente, 

foram entrevistados ou citados em outras situações. No entanto, alguns psicanalistas 

apareceram uma única vez, apenas completando o espaço da “lista”. S2T4, a seguir, também 

nos serve de exemplo: 

 

(S2T4) Apenas os Drs. Hélio Pellegrino, Eduardo Mascarenhas, Inês Besouchet, 

Fábio Lacombe, Carlos César Castellar Pinto, Rubens Molina e Wilson Chebabi 

preferiram dar uma esticada “para relaxar”. O local escolhido foi a Taberna 

Atlântida. O relaxante, alguns chopinhos. 

 

Em S2T4, a sequência de nomes (iniciada pela expressão de respeito “Drs.”) foi 

seguida da informação de que os psicanalistas, após uma longa reunião – segundo o que diz o 

texto da matéria – seguiram juntos para o bar. Nesse caso, os nomes citados podem ser 

entendidos com o sentido de indicar “união” do grupo, de forma a evidenciar quem são os 

profissionais que apóiam a crítica à SPRJ. 
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De certa forma, esta exposição dos nomes pelos jornais pode interferir não só na 

imagem que o público tem da figura do psicanalista em geral – como um profissional 

humanizado que, como qualquer pessoa, tem direito a ir para um bar ou restaurante para 

relaxar; ou como elitizado, dependendo da imagem que o local escolhido, a Taberna 

Atlântida, tinha na época – mas também especificamente dos psicanalistas citados, que podem 

ter passado a ter mais ou menos procura em seus consultórios, de acordo com a alusão aos 

seus nomes na imprensa. 

Além dos nomes de psicanalistas, em alguns casos, há outros que são 

relacionados, como ocorre em S4T13: 

(S4T13) Além dos integrantes da mesa diretora do Fórum de Debates (Carlos 

Alberto Barreto, Wilson Chebabi, Fábio Lacombe, Heládio Miziane e Nilo Ramos 

de Assis) participavam da reunião Iracema Pinto Amaral, do Conselho Superior de 

Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, o psicanalista Hélio Pellegrino 

– que trouxe uma cadeira de madeira – e seu colega Eduardo Mascarenhas – 

acompanhado pela atriz Christiane Torloni. 

 

Aqui, assim como em S2T8, Hélio Pellegrino traz uma cadeira de madeira, 

indicando, possivelmente, sua proatividade e o que se destaca, neste caso, é que ao final da 

lista de nomes de psicanalistas, foi acrescentado o da atriz Christiane Torloni, que 

acompanhava Mascarenhas, com quem ela viria a se casar alguns anos mais tarde. O 

segmento de texto, além de trazer sugestões do envolvimento do psicanalista com a atriz, o 

que poderia atrair a atenção de um leitor interessado em outras questões que não a crise 

institucional, utiliza a voz dela, uma pessoa famosa na época, para dar força à fala dos 

dissidentes da SPRJ, assim como ocorre no segmento a seguir: 

 

(S3T8) Abraçado pelos colegas, Pellegrino é surpreendido pela atriz Cristiane 

Torloni, que acha importante sua participação, não como analista (que não é) nem 

como atriz, e sim como brasileira: “O Hélio tem toda razão. A sociedade está 

vivendo um momento muito importante, em tudo semelhante ao que nós todos 

vivemos. O Brasil pleiteia a expressão da vontade brasileira e o Fórum está 

querendo reformar uma instituição por dentro, da mesma maneira que nós 

brasileiros pleiteamos as nossas reformas na Constituição. O Brasil vive o 

mesmo drama e está lutando por iguais ideais e ninguém pode ficar alheio a uma 

luta que é mais nacional do que institucional”. 

 

Em S3T8, a possibilidade de interpretação do uso da figura da atriz como forma 

de legitimação do posicionamento de Pellegrino e Mascarenhas em relação à SPRJ fica ainda 

mais evidente. Além disso, a última frase de S3T8 estabelece um paralelismo entre o que está 

acontecendo na Sociedade e no país, o que, de certa forma, serve como uma justificativa para 

que o jornal dedique espaço a uma questão institucional. 
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3.3.3 A instituição psicanalítica (SPRJ) 

 

Além das questões específicas da psicanálise, há, nos jornais, segmentos que 

apresentam ao leitor como é o funcionamento de uma instituição psicanalítica filiada à IPA, 

como a SPRJ: 

 

(S4T9) O analista-didata é, segundo regulamento da SPRJ, o responsável pela 

preparação dos candidatos a analista, através de análise, com duração média de 

cinco anos, a um custo mensal de cerca de Cr$ 50 mil. A abolição deste cargo – no 

qual só têm acesso os próprios membros efetivos com atividade docente na SPRJ – é 

apoiada, segundo os dois, por vários colegas da SPRJ e da Sociedade Brasileira de 

Psicanálise do Rio de Janeiro, ambas ligadas à International Psychoanalytical 

Association (IPA), fundada por Freud.  

 

(S2T2) Para ser aceito na SPRJ, o candidato deverá ser médico ou psicólogo com 

500 horas e estágio em hospital psiquiátrico. Apresenta-se para exame ante uma 

junta de analistas didatas e, se aprovado, torna-se membro associado, com direito a 

voz nas assembléias. Com dois anos de estudo, pode postular a condição de efetivo 

(direito a voz e voto). Para isso, terá que fazer trabalhos científicos publicados, para 

contagem de pontos. Quando completar 80 pontos (contados a partir de participação 

em conferências) terá autorização de apresentar trabalho científico. Se o trabalho 

não for aceito, o candidato será convidado a reformulá-lo. O Sr. Andrade não 

conhece caso de candidato que tenha sido rejeitado. O ponto máximo da carreira é o 

nível de didata, que prepara os candidatos para que se tornem analistas. Só se torna 

didata quem for membro efetivo e tiver atividade docente na Sociedade. A formação 

de um psicanalista é, portanto, longa (dura cinco anos) e custa em torno de Cr$ 50 

mil por mês, atualmente. 

 

Ao trazer longos segmentos de texto informativos sobre o funcionamento interno 

da SPRJ e a formação do psicanalista (sem que fosse parte de uma entrevista) o jornal se 

coloca como voz do saber psicanalítico, com um papel quase pedagógico, de ensinar ao leitor 

sobre a psicanálise. Considera-se, portanto, que não há um conhecimento prévio do público 

em relação ao tema, ou seja, que não há memória discursiva do saber psicanalítico ou 

institucional. 

 

3.4 SENTIDOS SOBRE A “CRISE” E O “CASO AMILCAR LOBO”  

 

Nesta subseção apontaremos, com base em segmentos de texto e enunciados 

discursivos deles extraídos, os sentidos antagônicos favoráveis e os desfavoráveis à denúncia 

realizada por Pellegrino e Mascarenhas.   
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3.4.1 Sobre a “crise institucional” e o “caso Amilcar Lobo” na imprensa 

 

Nos jornais analisados, a “crise” (nesse termo mesmo) é tomada como algo 

“sadio” (T7) e necessário ao amadurecimento da SPRJ, como é apontado em S3T7 e S4T8, a 

seguir: 

(S3T7) Roberto Mussachio vê com bons olhos a atual crise da SPRJ. “Em termos 

institucionais, é uma crise de crescimento. Como tal, envolve tensões diferentes e 

concomitantes. No caso da crise atual, a agressividade não foi contida nos planos 

das divergências e transformou-se em violência, de ambas as partes. Uma instituição 

não é a sede em que está instalada, nem os estatutos que a regem: é o conjunto de 

membros que a compõem”. 

 

(S4T8) “A crise não é da diretoria ou do estatuto. É de todos. Por isso pedimos uma 

análise institucional quando o Pellegrino e o Mascarenhas foram expulsos. Este é o 

momento em que lutamos contra quaisquer manifestações narcísicas ou 

individualismos que na verdade acobertam o autoritarismo. [...] Nossa luta é contra a 

acomodação de todos nós, a favor de uma mudança em bloco dentro da SPRJ, já que 

uma crise institucional não é produzida por uma pessoa, ou uma diretoria. Ela se 

instala a partir do comportamento dos membros dessa sociedade”. 

 

Além da visão positiva da “crise”, também se repete nas frases de S3T7 e S4T8 o 

sentido de que há uma necessidade de se trabalhar os membros que compõem a Sociedade, 

pois, segundo os entrevistados nas orações aqui citadas, o problema não está na instituição em 

si, mas nos indivíduos que fazem parte dela. Possivelmente, essa visão pode ser entendida 

como psicanalítica, pois apresenta uma preocupação com o indivíduo que compõe um grupo e 

não apenas com o grupo, que seria uma visão sociológica ou com o indivíduo isolado, que 

poderia ser uma questão da psiquiatria organicista, por exemplo. 

Em algumas matérias dentre as analisadas, o termo “crise” faz referência também 

ao “caso Amilcar Lobo”, como, por exemplo, em S1T11: 

 

(S1T11) “Esta crise é política, em toda a sua linha, e sua fisionomia se define a 

partir da apatia com que a instituição, desde 1973, aceitou, acobertou, dando-lhe 

impunidade, um médico densamente suspeito de ter participado de aparelho de 

tortura política no início da década de 1970”. 

 

S1T11, extraído do jornal O Globo, estabelece uma relação entre a crise 

institucional desencadeada a partir da denúncia feita por Pellegrino e Mascarenhas no Jornal 

do Brasil e a denúncia contra Lobo, que havia sido feita em 1973, pela psicanalista Helena 

Besserman Vianna. Além disso, o enunciado lembra a relação entre psicanálise e política (no 

caso, o regime militar que dispunha de aparelho de tortura a presos políticos). 

Em S2T11, o caso Amilcar Lobo é novamente apontado como um dos fatores 

relevantes da “crise” da SPRJ: (S2T11) “’Acredito que agora, com o surgimento da evidência 
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culposa, com respeito ao dr. Amilcar Lobo, se coloque, em toda a sua profundidade, a crise 

institucional da SPRJ’”.  

Outras matérias também fazem apontamentos que interligam o “caso Amilcar 

Lobo” aos psicanalistas Pellegrino e Mascarenhas: (S3T15) “Na pauta dos psicanalistas 

brasileiros, dois assuntos: as punições arbitrárias e o Caso Amilcar Lobo, psicanalista em 

formação na SPRJ acusado de participar de torturas”; 

 

(S3T12) Entre as críticas feitas pelo psicanalista [Hélio Pellegrino] está a que os 

dirigentes da Sociedade “tanto podem simplesmente não aprovar um candidato por 

critérios subjetivos, como também serem benevolentes em casos inexplicáveis”, 

como a aceitação do psicanalista Amilcar Lobo Moreira da Silva, “que confessou ter 

pertencido aos quadros de torturadores”. 

 

Em S3T12, Pellegrino menciona o caso do médico em meio a outras críticas à 

SPRJ, diferentemente do que ocorre em T11, em que o psicanalista é o entrevistado 

convidado para comentar o caso numa retranca intitulada “Crise”. 

No segmento de texto S3T15 cabe-nos ressaltar que “as punições arbitrárias” não 

precisaram ser seguidas de explicação, indicando que o jornal assume que seu público já está 

suficientemente familiarizado com a questão que envolve Pellegrino e Mascarenhas; no 

entanto, o “caso Amilcar Lobo” recebeu um complemente informativo, ou seja, mesmo já 

tendo sido noticiado anteriormente pelo mesmo jornal, parece não ter sido tomado como 

conhecido pelo leitor. 

 

3.4.2 Sentidos favoráveis à denúncia ou contrários à SPRJ 

 

Dentre todos os sentidos possíveis encontrados nas matérias analisadas, podemos 

destacar o de crítica à Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, marcado, muitas vezes, por 

ataques diretos à SPRJ, após a expulsão dos psicanalistas Hélio Pellegrino e Eduardo 

Mascarenhas. S6T3, por exemplo, representa uma das repreensões à entidade, de um 

psicanalista representante da Ibrapsi, direcionada à SPRJ após a decisão tomada a partir da 

denúncia: (S6T3) “[...] ‘é curioso que os dois analistas, Hélio Pellegrino e Eduardo 

Mascarenhas, que têm produção científica publicada, sejam expulsos de sua sociedade’”. 

Embora tenha havido outros profissionais da área da psicanálise que tenham 

exposto opinião, nos jornais, contrária à punição de Pellegrino e Mascarenhas, na maioria das 

vezes as críticas feitas à SPRJ partiram dos psicanalistas envolvidos na denúncia, que 

reclamam de atitudes tomadas pela instituição, como é o caso de S4T10 e S3T5: (S4T10) 
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“Pellegrino, entretanto, afirmou que ainda está à espera de uma comunicação por escrito da 

posição da Sociedade. ‘Me canso das coisas que são ditas e não escritas’, disse ele”. 

 

(S3T5) Mascarenhas, durante a reunião plenária, reafirmou suas críticas, dentro e 

fora da Sociedade, ressaltou – em tom sarcástico – suas divergências e as de Hélio 

Pellegrino com os detentores do poder na Sociedade: “Nossos conflitos com os 

detentores do poder institucional e desses conosco, além de políticos, também são 

estéticos, literários, eróticos, poéticos e até coreográficos”. 

 

Em muitos dos casos analisados, a crítica à SPRJ não se estende a todos os 

membros da SPRJ e nem sempre se trata de uma questão institucional, mas dirige-se 

especificamente à diretoria – aos “detentores do poder na Sociedade”, como são chamados em 

S3T5. Isso pode ser visto também nos exemplos a seguir: 

 

(S4T15) “No dia 23, sexta-feira passada, o senhor Victor Andrade, do alto de seu 

poderio, decidiu sozinho que a entrevista seria hoje (ontem) das 15 às 17h, mas só 

para mim e para Mascarenhas. Ora, como ele pode selecionar assim um pedido feito 

por escrito por vários psicanalistas? [...]”  

 

(S1T12) Eduardo Mascarenhas chegou a classificar o conselho de um “sistema de 

baronato, semelhante ao que existe na sucessão dos cartórios. É um Conselho de 

Barões que distribui à sua vontade suas glebas aos novos senhores feudais que caem 

em suas graças”. 

 

Tanto S4T15 quanto S1T12 chamam a atenção para o excesso de poder de decisão 

da diretoria da SPRJ em detrimento dos demais associados. No primeiro, o ataque é voltado 

especificamente para o presidente da Sociedade, enquanto no segundo a crítica é direcionada 

a todo o Conselho. 

No entanto, nem sempre o ataque aos dirigentes da Sociedade se deu por crítica a 

uma decisão ou atitude do grupo. Em alguns momentos, os diretores foram acusados de terem 

pouco conhecimento de psicanálise: (S2T12) “’E quando dissemos isso’, explicou 

Mascarenhas, ‘não quisemos dizer que nunca tenham aberto um livro de Freud ou tomado 

contato com a sua obra, mas não assimilaram o conteúdo dos textos, principalmente os 

integrantes da cúpula da SPRJ’”. 

A voz do psicanalista Pellegrino, trazendo críticas contundentes à SPRJ, é 

recorrente, destacando-se em enunciados destacados em segmentos de matérias do Jornal do 

Brasil, conforme pode ser visto a seguir: 

 

(S4T5) Na mesma reunião, Hélio Pellegrino diagnosticava: “o que houve, e está 

havendo, afinal, na SPRJ? Uma crise institucional grave – era a resposta – 

reveladora de uma patologia institucional cujo sintoma consiste no exercício de um 

poder que é antidemocrático e fere as regras básicas da boa convivência societária”. 

 

(S5T5) Pellegrino recebeu o repórter em seu consultório e batendo na almofada 

do divã sentenciou: “o que parece estar acontecendo é que a onipotência, tão 
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duramente questionada aqui, está aparecendo na instituição, que se torna assim uma 

forma de resistência ou de doença do analista. Há um sintoma no espaço da 

psicanálise que tem de ser resolvido”. 
 

Alguns detalhes devem ser observados nos segmentos textuais acima. Em S4T5, 

são utilizados termos comuns ao discurso médico e ao psicanalítico – como “diagnóstico”, 

“patologia” e “sintoma”, sendo que este último se repete em S5T5 – mesmo que estes possam 

ter significados diferentes para cada um desses saberes. 

Em S5T5, o texto reforça a típica imagem do psicanalista em seu consultório que 

parece sempre conter um divã ao descrever a cena do repórter sendo recebido no consultório 

de Hélio Pellegrino enquanto este bate na almofada não de uma poltrona, não de um sofá, mas 

de um divã.   

Além dos apontamentos realizados, há uma marca importante nesta FD. Em 

alguns momentos, o próprio jornal se posicionou contra a SPRJ, apresentando críticas à 

Sociedade direto no texto, sem que utilizasse a opinião de algum entrevistado. Isso ocorreu de 

maneira clara em T2, em que o Jornal do Brasil publicou uma entrevista pingue-pongue com 

o então presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, Victor Manuel de Andrade, 

na qual o repórter parecia atacar por meio das perguntas sobre a punição de Pellegrino e 

Mascarenhas, como pode ser visto a seguir: (S3T2) “’Por que a resposta drástica, de exclusão 

dos dois analistas, após terem exercido seu direito de crítica? Por que a exclusão, se não há 

incompatibilidade de princípio com as idéias do presidente da Instituição?’”. 

Nas orações acima, o repórter encaminha, de uma só vez, duas perguntas sem 

esperar que o entrevistado tenha respondido à primeira. Além disso, na mesma entrevista, o 

repórter continua: 

 

(S4T2) Repórter: Parece que a crítica é mais profunda. Na França, por exemplo, o 

analista é titulado com trabalho teórico e supervisão. A análise pessoal é sigilosa. 

Jacques Lacan, por exemplo, questionou a didática e foi expulso da Sociedade 

Psicanalítica de Paris. E parece que, de acordo com o Artigo 11 dos Estatutos da 

SPRJ, o didata deverá informar ao Instituto de Ensino de Psicanálise (órgão da 

sociedade) sobre a movimentação do candidato na análise pessoal. É verdade isso? 

Entrevistado: Absolutamente, em hipótese alguma. Há o relato da supervisão, 

apenas, mas da análise pessoal, em hipótese alguma. Só há uma exceção: em caso de 

patologia grave do candidato. 

O Artigo 11, página 45, do Regulamento da Formação de Psicanalistas do IEP 

(Instituto de Ensino de Psicanálise, órgão do SPRJ) diz textualmente o seguinte: 

“Didatas e supervisores deverão comunicar ao IEP em formulário próprio a ser 

fornecido pelo Instituto a movimentação do candidato na análise pessoal e nas 

supervisões, os quais deverão ser arquivados na pasta do candidato”. 
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O Jornal do Brasil, então, insere em seguida da resposta do presidente da SPRJ 

uma explicação, que pode ser entendida como uma “prestação de contas” aos leitores, 

sugerindo a possível leitura de que o entrevistado havia mentido e enganado a população. O 

esclarecimento pode também indicar que houve um erro por parte da fonte, que ela se 

enganou, mas que o jornal foi cuidadoso o suficiente para buscar por mais informações e 

corrigir a tempo. No entanto, o tom de ataque à Sociedade pode ser captado, sutilmente, em 

outros trechos da mesma entrevista, o que justifica nossa opção por esta leitura, dentre as 

demais possíveis.  

 

3.4.3 Sentidos contrários à denúncia ou aos psicanalistas Pellegrino e Mascarenhas 

 

Dentre os sentidos contrários à denúncia, nas matérias analisadas, houve uma 

repetição do que defende que é preciso preservar a imagem pública da SPRJ, a fim de não 

prejudicar os analisandos, como podemos ver nos seguintes segmentos: (S5T8) “[...] ‘Por 

acharmos o assunto da maior seriedade, pretendemos tratá-lo internamente. Um escândalo 

com a participação do público só viria prejudicar a Psicanálise e os pacientes’”; (S1T14) 

“’Uma série de outras normas terão que ser cumpridas, mas não vou falar delas porque não 

gosto de levar a público esses assuntos. Fica mal para os pacientes’”; (S5T2) “’Devemos 

criticar a Sociedade, mas lá dentro’, explicou [Sr. Victor Manuel de Andrade]. ‘A Sociedade é 

rigorosa, mas lá dentro se fala o que quiser; aqui fora não se admite que se fale uma coisa 

dessas; houve choque, espanto, horror’”; 

 

(S4T7) Victor Manuel de Andrade gentilmente impediu o acesso da imprensa àquela 

assembléia, bem como recusou-se a fornecer em nome da Sociedade, qualquer 

declaração a respeito do assunto: “para não prejudicar os clientes e pelo desejo de 

resolver a questão internamente”. 

 

É importante notar que, em alguns momentos (S5T8 e S1T14, por exemplo), o 

entrevistado refere-se aos analisandos utilizando a palavra “paciente” e, em outro (S4T7), 

“cliente”. Recuperando uma memória discursiva dos termos utilizados, podemos identificar 

que “paciente” tem relação com o discurso médico, enquanto “cliente”, pode remeter a um 

discurso comercial, que lembra uma relação com o financeiro. 

Ainda em posição contrária à denúncia, o Jornal do Brasil apresentou, em T5, em 

vez de falas de entrevistados, trechos de documentos como cartas e circulares enviados aos 

psicanalistas da SPRJ que apresentavam contrariedade à denúncia: 
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(S6T5) “Observar aos Drs. Eduardo Mascarenhas e Hélio Pellegrino que, não só as 

primeiras declarações, deflagradoras do processo, mas também outras manifestações 

posteriores pela imprensa, constituem ato merecedor de irrestrita desaprovação por 

conterem o germe da desagregação [...]”. 

 

Embora todos os enunciados e segmentos apresentados nessa seção (S5T8, 

S1T14, S4T7, S5T2 e S6T5) enfatizem que a questão deve ser resolvida internamente – o que 

é ainda mais reforçado em S4T7, que menciona o impedimento da participação da imprensa 

na cobertura de uma reunião da SPRJ realizada após a denúncia – apenas S5T2 não recrimina 

a denúncia, apenas a maneira como ela foi feita. Neste caso, defende-se que a Sociedade pode 

ser criticada, desde que internamente.  

O mesmo sentido aparece nas matérias sobre o “caso Amilcar Lobo”, em que há 

um desejo, por parte da SPRJ, de manter em sigilo – e, portanto, longe da imprensa – os 

acontecimentos, como pode ser visto em S3T11 e S4T11: (S3T11) “’Não vamos dar 

entrevista enquanto estiver correndo o caso do Hélio Pellegrino e do Eduardo Mascarenhas 

(analistas expulsos da entidade). O caso deste médico [Amilcar Lobo] é um caso delicado e 

pretendemos mantê-lo internamente’”; (S4T11) “’De qualquer modo, devemos ouvir o 

médico. Temos de ter provas concretas para tomar qualquer atitude. Temos de ir com cautela 

porque nem tudo o que sai da imprensa é verdadeiro. Ele [Amilcar Lobo] tem de admitir à 

gente, e não à imprensa’”. 

Em S6T5, a imprensa é mencionada, como meio de dispersar manifestações 

internas da entidade psicanalítica do Rio de Janeiro. A ideia de que a mídia teve importância 

na deflagração da “crise institucional” foi apresentada por mais de um psicanalista, como 

pode ser visto, por exemplo, em S7T3 e, de forma ainda mais direta, em S3T4: 

 

(S7T3) “Sobre a exclusão dos colegas, a Sociedade não se pronunciou ainda. 

Estamos a par dos acontecimentos, como todo mundo, pela imprensa. Por 

enquanto, prefiro não comentar os motivos que nos levaram a convocar essa reunião. 

Também não gostaria de divulgar o nome dos colegas do Conselho, pois não estou 

autorizado a tanto. O noticiário veiculado pela imprensa cria um clima muito 

desagradável dentro da Sociedade, porque temos como princípio, em primeiro 

lugar, comunicar à Sociedade todas as resoluções tomadas pelo Conselho 

Consultivo. Como as coisas estão correndo, os colegas ficam desorientados”. 

 

(S3T4) Nem mesmo os Drs. Castellar Pinto, Rubens Molina e Wilson Chebabi, 

conhecidos por suas posições mais abertas, atenderam ao pedido dos repórteres. Já 

distante do portão – e responsabilizando a Imprensa pela crise deflagrada dentro 

da Sociedade – o Dr. Jorge Ernesto Cunha foi o primeiro psicanalista a fornecer 

uma ideia do que aconteceu na reunião sigilosa. 
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Além do sentido de culpa atribuído à imprensa devido à divulgação de questões 

internas à SPRJ, foi encontrada também a desconfiança em relação aos jornalistas, como fica 

evidente em S8T3: 

 

(S8T3) Poucos, muito poucos, comentavam – veladamente e olhando para os lados – 

a exclusão de Hélio Pellegrino e Eduardo Mascarenhas da Sociedade, e sem citar-

lhes os nomes. Desconfiados de que poderiam estar sendo ouvidos por pessoa 

estranha – “acho que tem um repórter aí”, disse um deles – os psicanalistas que 

formavam o grupo de estudo do caso clínico resolveram fechar a janela que dá para 

o corredor de entrada. 

 

Tal leitura possível de que os jornais tiveram intensa participação na “crise” 

interna das sociedades psicanalíticas pode ser pensada a partir de uma relação de saber e 

poder entre a psicanálise e a mídia. Neste momento, podemos compreender a psicanálise tanto 

como um saber que se coloca e se divulga (mesmo que através de uma imagem negativa de si, 

como aparece na fala do presidente da SPRJ, que acredita que a denúncia “prejudica os 

pacientes”) por meio da imprensa como também como um poder que se estabelece, através do 

saber, pelo uso de terminologias e de um modo de pensar próprios da psicanálise.  

Além disso, estes últimos segmentos de texto apresentados evidenciam a imagem 

da imprensa diante da comunidade interpretativa dos psicanalistas. Ao mesmo tempo em que 

há uma resistência à midiatização por parte da SPRJ – que aparece, por exemplo, ao 

responsabilizar a imprensa pelo desencadeamento da “crise” e de um mal estar interno na 

Sociedade – há uma visão da mídia como utilidade, que serve como uma ferramenta para 

tornar algo público, por parte de psicanalistas como Pellegrino e Mascarenhas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise de matérias do Jornal do Brasil e de O Globo sobre a “crise” 

institucional da psicanálise, foi possível verificar que imprensa se apropria – no início da 

década de 1980 – das vozes de psicanalistas, compreendendo-os como uma comunidade 

interpretativa autorizada a emitir pareceres sobre a sociedade e, principalmente, sobre a 

política nacional. 

Este entendimento evidencia o lugar da mídia na divulgação de um conflito 

interno das instituições psicanalíticas cariocas filiadas à IPA, pois, ao relatar, a imprensa 

desloca os sentidos da “crise”, construindo um acontecimento discursivo midiático que se 

insere na possibilidade de já-ditos (interdiscurso) e, ao mesmo tempo, acrescenta sentidos à 

rede de memórias. Dessa forma, acaba por alterar toda uma complexa relação em que estão 

envolvidos imprensa, público, psicanalistas e as Sociedades das quais fazem parte, sendo que 

estes últimos travam relações também tanto com os jornais como com pacientes. É importante 

observar que, neste cenário, os psicanalistas se inserem, por isso, numa relação de disputa de 

poder ao terem seu saber legitimado e tomado como “verdade” e, portanto, serem eleitos 

como voz autorizada a depor na mídia.  

Ao lançarmos o olhar sobre os psicanalistas, chamam-nos a atenção os resultados 

das análises das vozes. Receberam destaque em matérias sobre a “crise” e, dentre elas, 

também sobre o “caso Amilcar Lobo”, a voz de psicanalistas críticos à Sociedade 

Psicanalítica do Rio de Janeiro, representados nas figuras de Hélio Pellegrino e Eduardo 

Mascarenhas. Estes dois nomes apareceram, muitas vezes, como referência simbólica da 

crítica ao autoritarismo – o que é reafirmado pela Formação Discursiva pró-democracia, que 

se desdobrou no sentido de pró-abertura política, devido ao momento histórico que o país 

enfrentava.  

O sentido favorável à denúncia da SPRJ foi contestado, em alguns momentos, 

pelo discurso de defesa da Sociedade, embora este tenha recebido menor destaque e tenha se 

restringido a voz oficial do presidente da instituição. Foi recorrente, em depoimentos 

contrários à denúncia, a atribuição, à mídia, da culpa pela deflagração da “crise”. Dessa 

forma, afirmar que a voz do psicanalista é predominante, na mídia, não significa que haja 

unanimidade de pensamento entre todos os profissionais da área. 

Os psicanalistas, de uma forma geral, adquiriram, na mídia um status de 

avaliadores da política nacional, embora de forma indireta, pois faziam referências à situação 
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interna da instituição psicanalítica, produzindo interpretações que se adequavam à situação 

política nacional.  

Ainda quanto à relação dos psicanalistas com a imprensa, foi perceptível, em 

algumas matérias, o tom pedagógico, o que indica que os jornais não consideram que haja 

uma memória discursiva em relação à psicanálise – apesar da inserção da “crise” psicanalítica 

como memória e acontecimento –, à formação do psicanalista e ao funcionamento das 

instituições psicanalíticas. Considera-se que se trata de um discurso não disponível e que a 

mídia se autoriza a explicar. 

Uma comparação entre a cobertura dos dois jornais sobre a “crise” da psicanálise 

aponta para diferenças no enquadramento das notícias e reportagens. O Globo, com textos 

mais breves e sucintos, parece demonstrar preocupação em manter maior neutralidade, 

apresentando as opiniões majoritariamente nas vozes dos entrevistados. O JB, ao contrário, 

em textos mais longos deixa evidente a posição editorial do jornal, principalmente ao 

apresentar, em entrevistas, perguntas provocativas às fontes contrárias à denúncia ou 

favoráveis à SPRJ. 

A partir dessa pesquisa nasceu o interesse em buscar, no mestrado, compreender 

como os sentidos sobre a comunidade interpretativa dos psicanalistas se modifica, na mídia, 

desde a “crise” institucional. Nossa proposta é, portanto, dar continuidade, de forma mais 

aprofundada, a este estudo, observando discursivamente, como se dá a passagem da voz do 

psicanalista – um “olimpiano” da década de 1980, capaz de explicar fenômenos sociais e 

políticos – e de seu saber para a voz do psiquiatra e do neurocientista, convocado pela mídia, 

nos dias atuais, como um saber capaz de “diagnosticar” o mal estar da/na contemporaneidade. 
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