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Este livro nos traz notícias frescas do que aconteceu, e ainda acontece, na Maré. 

Não é relato jornalístico, livro de memórias, crônica do cotidiano, estudo sociológico ou 

roteiro de documentário; mas não se pode dizer que não tenha um pouco disso tudo. Se 

tivéssemos que compará-lo a alguma coisa, seria a uma espécie de diário de viagem, 

feito a muitas mãos, por conta de uma tripulação heterogênea. O que une marujos e 

capitães, curiosidades e bússolas nessa empreitada? Duas coisas: primeiro, o susto 

coletivo – cotidiano, reafirmado e implacável – diante de uma comunidade que 

sobrevive numa cidade que ruge. Segundo, o desejo – firmado em compromisso ético – 

de se aproximar, ou de não se distanciar, da realidade viva de uma cidade que, afinal, 

não é mais nem menos dos moradores da Maré do que, numa oposição que peca pelo 

didatismo, dos cariocas da Zona Sul. 

Neste livro, trata-se principalmente do noticiário de um trabalho clínico na 

favela da Maré, no Rio de Janeiro. Mas como fazer caber, no espaço necessariamente 

circunscrito sobre o qual se assenta a palavra “trabalho” (e ainda mais quando a 

“trabalho” se agrega o ainda mais específico epíteto “clínico”), todo o conjunto de 

acontecimentos que são, texto a texto, documentados? Bem, em todos os artigos, cada 

um ao seu modo, está presente a tentativa de reunião de alguns elementos: o interesse 

pela polis; a invenção de uma maneira de estar próximo das pessoas; e, finalmente, a 

firme idéia de que a psicanálise é capaz de oferecer uma direção, aproximando reflexão 

ética, política, metapsicológica e clínica. No texto “O sintoma no coletivo”, assinado 

por Marcus André Vieira, a junção desses elementos é particularmente bem sucedida. 

Como nos melhores trabalhos do livro, estão presentes rigor teórico e precisão 

conceitual a serviço de se pensar o ambiente efervescente e paradoxal, de uma 

tragicidade corriqueira que não está apenas no ato extremo de um assassinato perpetrado 
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pela polícia ou pelo tráfico, mas na violência mansa e tristemente familiar de um “desde 

sempre”. No texto, o autor mostra que é possível resistir a essa violência – que acontece 

de ser, nesse caso, a violência com todas aquelas características de uma comunidade 

urbana e desfavorecida, como é a da Maré – por estratégias de sobrevivência prática e 

subjetiva. Até que há o momento – e não é um momento que se recolha apenas na Maré 

– em que algo falha; em que o ato chega antes da palavra e que, então, a psicanálise 

pode ser uma saída. 

Há certamente algo de belo aí; nessa história de achar um modo de torcer a 

técnica, de inventar um jeito (como na experiência da “psicanálise nos corredores de 

uma escola pública”) de chegar às pessoas. Mas note-se também que aí está o ponto de 

equilíbrio mais delicado nessa proposta de trabalho. Situado no entrecruzamento entre, 

de um lado, o reconhecimento de algumas especificidades no cotidiano dos moradores 

da Maré que, como outras especificidades de outros cotidianos, eventualmente se 

entrelaçam a certos modos de sofrimento psíquico. E de outro, a aposta em um saber 

específico – a psicanálise – como instrumento de intervenção que se quis privilegiado. 

O risco mais flagrante neste arranjo seria o da recuperação do infeliz modelo 

“intervenções técnicas especiais para um grupo específico, delimitado por determinados 

traços comuns”. Tal modelo nos levaria de volta a algumas das páginas mais tristes da 

história das intervenções sobre o psiquismo, tais como os movimentos eugênicos ou 

como a psiquiatria preventiva norte-americana. 

Uma das saídas para essa encruzilhada – e em alguns momentos do livro ela está 

apontada – está em algo central à própria psicanálise: a oposição entre palavra e ato. 

Não se trata apenas de oposição de conceitos; antes, como é possível ler em um dos 

textos, “corresponde a uma tomada de posição quanto à violência. Trata-se de uma 

recusa em apostar na existência concreta de uma ação real, fora da cultura, mais forte do 

que as palavras e única solução”. É também, poderíamos acrescentar, uma aposta na 

capacidade performativa da palavra, em suas muitas possibilidades de desdobramento 

do sentido. Tanto em um caso quanto em outro – a recusa da supremacia do ato e as 

ações da palavra – estamos dentro e estamos fora da Maré, porque falamos de uma 

precariedade subjetiva que, não necessariamente, tem a sua origem ou a sua explicação 

na precariedade econômica de um grupo. Tanto a fragilidade quanto o exercício da 

resistência dialogam com um cotidiano feito de dificuldades: vai vivendo-se, “um dia 

após o outro”, diz a sabedoria de quem pisa o chão. Mas aí, chega um instante ou 

acontecimento em que o barco vira: nem sempre a maior das tempestades, mas a gota 

que faltava. 



“Como a senhora de fibra que, vivendo em ambiente extremamente violento, 

encontra forças para sustentar seus filhos, enfrentar a morte de um deles e cuidar e dar 

conselhos aos vizinhos, até a manhã em que encontra seu gato assassinado e desaba, 

incapaz de compreender por que alguém faria isso por tão ‘pura maldade’” (p. 150). É 

preciso lembrar que não se trata aqui de um sistema hidráulico que a gota derradeira faz 

transbordar; a gota d’água pode perfeitamente pingar no seco, bastando para isso que o 

sujeito seja tocado por ela, lá onde a estranheza de cada um se apresenta de um jeito em 

que não se pode fazer nada, senão desabar. É nesse momento que a psicanálise pode 

fazer diferença. Mas para que isso funcione, não parece demais lembrar, é preciso estar 

lá, na Maré. 

Mas o que quer dizer, “estar lá”? Do mesmo modo que é possível freqüentar um 

analista sem jamais ser tocado pela psicanálise, é possível ler os jornais sem sentir o 

chão faltar, do mesmo modo que é possível olhar para a cidade partida, para a Refavela, 

para a Cidade de Deus, para a Cabeça de Porco, de uma distância segura. Não é o que 

experimentam e contam os autores desse livro. 

 

 

 

 
 
 

O livro Psicanálise na favela pode ser adquirido na livraria Subversos 

pelo telefone (21) 2527 6748 ou pelo email subversos@subversos.com.br.  


