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A Psicologia é a nova Filosofia
UMADÉCADAAPÓSO ‘BOOM’DEGRUPOSDEESTUDOSSOBRENIETZSCHEE
PLATÃO,AULASPAUTADASPORFREUDELACANESTÃOEMALTAENTRECARIOCAS

P
or volta das 13h30m da última ter-
ça-feira, mulheres de 30 e poucos a
80 e muitos anos movimentam a
porta giratória do Leblon Corpora-
te, prédio que abriga escritórios de
importantes fundos de investimen-

to na Rua Dias Ferreira. Em fila indiana, elas
entram por uma portinha à direita, que leva à
sala de eventos, e são recepcionadas com
dois beijinhos pelo psicólogo Manoel Tho-
maz Carneiro, professor do curso “Capacida-

de de existir”. A aula começa às 14h30m, mas
as pupilas chegam cedo para garantir lugar
na primeira fila de carteiras. Quando a turma
está completa (são 90 mulheres), Manoel sa-
code uma matraca para pedir silêncio. E ini-
cia a oratória:
— Fazer uma mudança é como aprender

balé, o novoponto de apoio vai ser conquista-
do comdor e calos. É preciso aceitar a dor en-
saiando a coreografia da superação...
O discurso é interrompido por uma aluna,

que pede para o mestre repetir o final da fra-
se, mais devagar, para que todas consigam
anotá-la no caderno ou digitá-la no iPad. Na
sequência, elas copiamdefinições de Jacques

Lacan sobre felicidade escritas no quadro.
Depois da aula, a mulherada continua a dis-

cutir Lacan nasmesas do restaurante Sushi Le-
blon. Decifrar teorias da psicanálise e fazer ci-
tações de Freud para marido e filhos viraram
mania entre uma turma formada por advoga-
das, publicitárias e aposentadas cariocas.
Dez anos depois de a cidade viver o boom

de grupos de estudos sobre Filosofia, cursos
de Psicologia estão em alta. Entre os famosos,
Ísis Valverde é uma das fãs: uma vez por se-
mana, a atriz tem aula particular. Para quem
prefere um esquema “terapia de grupo”, há
várias opções nas grades dos centros de estu-
dos que se firmaram na cidade. Em abril co-
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meça “Amor, humor, sonhos e sor: Uma intro-
dução às fontes da psicanálise”, com coorde-
nação de Guilherme Gutman, na Casa do Sa-
ber, na Lagoa. Já o Polo de Pensamento Con-
temporâneo (POP), no Jardim Botânico, terá
em junho “Psicanálise e Filosofia: encontros
e desencontros”, com Joel Birman, que abor-
dará justamente relações entre a psicanálise e
a filosofia.
—Quemse interessa por Psicologia ou Filo-

sofia está em busca de alguma resposta. A
passagem da Filosofia para a psicanálise co-
incide comuma certa tensão: talvez as pesso-
as tenhamdesviado o foco de estudar a cultu-
ra do mundo para tentar se entender melhor
— opina Guilherme Gutman. — Na década
de 1970, houve a explosão do pensamento
em comunidade. Uma pessoa se sentia avan-
çada por ser militante de esquerda mas dei-
xava temas como a própria sexualidade into-
cados. Era moderno para o mundo e conser-
vador por dentro. Ao longo das últimas déca-
das, esse tipo de pensamento foi se abrindo.
Por um lado, a população se tornou mais in-
dividualista. Por outro, ficoumais interessada
em entender as próprias questões.

Por sua vez,Manoel ThomazCarneiro acre-
dita que “a democratização do saber da Psi-
cologia vemdabusca do ser humano emque-
rer aprender a viver nomundo real”. Nos anos
1980, quando ele começou a dar aulas, foi
mal visto pelos colegas.
—Me acusaram de estar tentando tirar pa-

cientes dos consultórios, alegaram que o sa-
ber psicanalítico não deveria ser usado como
didática para leigos. Mas eu não faço forma-
ção, eu dou informação — explica Manoel,
que possui 12 pacientes e, por ética, não rece-
be nenhum aluno em seu divã. — Seria fácil
subir no tablado e tocar nas feridas para de-
pois encher o consultório. Para que as pesso-
as do mundo psicanalítico acreditassem na
proposta do curso, nunca atendi alunos. Meu
ponto forte é a aula, onde não soluciono de-
terminados casos, mas liberto muitos outros.
Nos próximos meses, Manoel vai lançar o

seu primeiro livro, “Reinventar a vida”, pela
Casa da Palavra, uma compilação de suas au-
las mais inspiradas. Atualmente, o psicólogo
tem 250 alunos, que pagam R$ 390 mensais
(ou R$ 100 por aula avulsa). Mais de 95% do
quórum é feminino.

—A busca pela reflexão é uma busca da na-
tureza feminina. O homem tem medo de ad-
mitir fraquezas — acredita Manoel.
Entre o chá, o café e o bolinho durante o

break, as alunas comentam como se identifi-
cam com as palavras do professor.
— Tenho a sensação que é uma aula parti-

cular, parece que o Manoel preparou para
mim — diz a publicitária Carolina Arrigoni,
de 33 anos, que frequenta o curso há um ano
e já levou mãe e avó para a sala de aula.
No intervalo de terça-feira passada, a advo-

gada aposentada Elizabeth Barberi, de 61
anos, dividia com as amigas as suas im-
pressões sobre o seu primeiro dia de aula:
— Tenho muito interesse em entender o

comportamento humano. Além disso, o Ma-
noel não é um professor, ele é um persona-
gem! Ele é dramático!
Manoel relata cenas do filme “Anna Kareni-

na”, adaptação do romance de Liev Tolstói,
para falar sobre a busca da felicidade a dois.
— A princesa do filme não amava o campo-

nês, mas ela aprendeu a amar o mundo que
descobriu ao lado daquele homem—drama-
tiza Manoel, que assim termina a aula. l
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Text Box
Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, ano 9, n. 452, p. 24-25, 24 mar. 2013.




