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Embaixador das letras O escritor, diplomata e professor que batizou a lei de incentivo à cultura 
mais abrangente do país lança três livros, um deles sobre as leituras prediletas de Freud.  
 
 

Rouanet: "Livros tiveram e continuam a ter um papel histórico preponderante. 
E sempre foi assim, desde a Revolução Francesa"  

 
Serão os livros objetos enfraquecidos e em vias de extinção, ou 
ainda podem influenciar o mundo real? Para o escritor Sérgio 
Paulo Rouanet, os livros continuam a guardar uma potência 
fabulosa. Isso se evidencia, por exemplo, na influência exercida 
pelo pensamento da elite conservadora americana no projeto 
de invasão do Iraque. Freud em decadência? Marx morto? 
Rouanet não concorda. Ao contrário, acredita que, no mundo 
globalizado do século XXI, as teorias de ambos têm, enfim, 
uma grande oportunidade para serem testadas. Apaixonado 
pelas idéias, Rouanet não tem acompanhado de perto, contudo, 
a política cultural do governo Lula e os debates acalorados em 
torno da reforma da lei de incentivos que leva o seu nome. Mas 
se declara, sem vacilar, contrário a qualquer exigência de 
contrapartida social para a arte.  

 
Depois de servir em Praga e, em seguida, trabalhar como professor na Universidade de Brasília, o 
Embaixador Sérgio Paulo Rouanet, de 68 anos, fixou-se no Rio de Janeiro. "Estou vivendo minha 
vida de medalhão, como no conto de Machado", ele compara. Só aparentemente sedentária, a 
"vida de medalhão" já lhe rendeu nada menos que três livros, todos chegando às livrarias este 
mês. O mais importante deles, "Os Dez Amigos de Freud", lançado pela Companhia das Letras, 
tem quase mil páginas e sai em dois volumes. O segundo, "Idéias - Da Cultura Global à Cultura 
Universal", com o selo da Unimarcos, é uma coletânea de artigos breves publicados no 
suplemento "Idéias", do Jornal do Brasil. Por fim, "Interrogações", a sair pela editora Tempo 
Brasileiro, é uma reunião de ensaios mais longos, publicados em revistas especializadas.  
 
As cerimônias de lançamento envolvem duas conferências de Rouanet em São Paulo, nos 
próximos dias 15 e 16. Sempre às 19:30 horas, no teatro do Colégio Santa Cruz, rua Orobó, 277, 
Alto de Pinheiros. Telefones para reservas: 3081-3339 e 5092-3078.  
 
Valor: Quem são os dez amigos de Freud de que trata seu novo livro?  
 
Sérgio Paulo Rouanet: Não são pessoas físicas, amigos pessoais, como foram Ernest Jones e 
Wilhelm Fliess. A palavra amigos, no caso, é uma metáfora para os livros. Freud tinha um amigo 
de carne e osso, Hugo Heller, que era também editor da célebre revista "Imago". Em 1906, Heller 
enviou uma carta-circular a várias personalidades de Viena, entre elas escritores como Arthur 
Schnitlzer e Herman Hesse, e o próprio Freud, em que pedia que eles lhe mandassem uma lista 
de "dez bons livros". Em vez de se limitar a atender o pedido, Freud decidiu interpretá-lo. 
Entendeu o significado de "bons" no sentido em que a gente usa quando fala dos "bons amigos", e 
não de pessoas excepcionais. Adotei o mesmo sentido para o título de meu livro. Esses amigos 
são apenas dez bons livros, não livros intimidantes, que nos confrontem com nossa insignificância, 
mas livros com que a gente se sente bem. Freud citou livros de escritores conhecidos, como 
Rudyard Kipling, Emile Zola e Mark Twain. Mas também citou livros de intelectuais pouco 
conhecidos hoje, embora muito populares em sua época. Ele sempre foi chegado à chamada 
literatura ligeira e às biografias romanceadas.  
 



Valor: E o que o sr. fez com essa lista de Freud?  
 
Rouanet: Tento, sobretudo, entender como Freud chegou à sua lista. O interessante é que ele não 
se limitou a redigi-la, mas a ela anexou uma carta, com comentários enigmáticos. "Por que incluí 
esses livros e não outros?", ele se pergunta. "Não estou me entendendo, produzi essa lista sem a 
devida reflexão". Meu livro é uma tentativa de interpretar não só as escolhas de Freud, mas 
também sua carta. Tento entender por que ele fez tanta fita em torno dessa lista. E imaginar o 
que poderia estar passando em sua cabeça naquele momento. Trabalho com duas perspectivas. 
Primeiro, com os conflitos pessoais que Freud vivia em 1906, ano em que começa seu 
reconhecimento internacional. Segundo: quando uma pessoa faz uma escolha como essa, ela vem 
motivada, também, pelos fatos imediatos. Uma lista dessas, se produzida hoje, traria, por 
exemplo, fortes influências da guerra no Iraque. Minha pergunta é: o que estava acontecendo no 
dia 1º de novembro de 1906, quando Freud compôs sua lista?  
 
Valor: E como o sr. a respondeu?  
 
Rouanet: A primeira coisa que me ocorreu foi sair em busca do exemplar de 1º de novembro de 
1906 do jornal vienense "Neue Freie Presse" ("Nova Imprensa Livre"), que Freud havia lido 
naquela manhã. Mandei buscar, na Biblioteca Nacional de Viena, uma cópia micro-filmada da 
edição daquele dia. Li o jornal inteiro, 45 páginas, tentando dele extrair elementos que pudessem 
indicar por que certas escolhas foram feitas por Freud sob o impacto daquela atualidade 
específica. Em meu livro, tento reconstituir uma espécie de monólogo interior de Freud no 
momento em que ele fez suas escolhas.  
 
Valor: Não deve ter sido um trabalho fácil. O que o moveu a fazê-lo?  
 
Rouanet: Para escrever essas quase 1000 páginas, levei cerca de 10 anos. O que me moveu? 
Uma enorme curiosidade. Somos dominados, hoje, por um presentismo obsessivo, temos o vício 
de julgar as coisas sempre pela perspectiva do presente. Então, eu poderia dizer que me 
interessei por essa lista de "amigos" de Freud para tentar entender como fazemos, no presente, 
certas escolhas, como se dão certas interações entre livros, idéias e fatos históricos. Tive também 
um forte interesse historiográfico, quis compreender melhor a Viena do início do século, quando 
Wittgenstein estava se formando e Musil começava a pensar em seu "O Homem sem Qualidades". 
Uma cidade relativamente periférica, como Viena, estava parindo o século XX.  
 
Valor: E por que Freud? Ele está presente, de uma forma ou de outra, ao longo de toda a sua 
obra. Por que ele?  
 
Rouanet: Bem, essa carta de Freud me oferecia uma oportunidade excepcional para trabalhar com 
a forte influência que os livros exercem sobre as pessoas. Escritos rápidos, ensaios breves, tudo 
isso pode nos marcar muito. Outro dia li um artigo, traduzido do "Le Monde", sobre os intelectuais 
conservadores que abastecem o governo Bush de idéias. Ele me impressionou muito. Estamos 
ainda sob o impacto da Guerra do Iraque e esses intelectuais neoconservadores nela 
desempenharam um papel decisivo. É claro, existem os interesses petrolíferos, os fatores 
materiais. Mas há também essa influência dos intelectuais e de suas idéias, sujeitos 
declaradamente de direita, para quem os Estados Unidos têm, hoje, uma "missão civilizadora". E 
para isso devem dominar o mundo, exatamente como Roma dominou.  
 
Valor: Em geral, já não se atribui, mais, tanto poder aos livros e às idéias. Estamos brutalmente 
enganados?  
 
Rouanet: Os livros nos influenciam fortemente. Pense na geração de 68, e na influência que 
sofreu da obra de Herbert Marcuse. Os que optaram pela guerrilha o fizeram sob o impacto dos 
livros de Régis Debray. Pense na influência gerada, em dada época, pelo Livro vermelho, de Mao. 



Enfim, livros tiveram e continuam a ter um papel histórico preponderante. E sempre foi assim, 
basta pensar na participação dos enciclopedistas na Revolução Francesa.  
 
Valor: De que maneira Freud nos ajuda a entender o mundo de hoje?  
 
Rouanet: Freud nos dá pistas preciosas. Mas Karl Marx continua a ser também muito importante, 
sobretudo agora com a globalização. Talvez só agora certas teses marxistas possam vir a ser 
testadas, pois chegamos ao capitalismo em estado puro, já que sua pureza é transnacional. Hoje, 
que a exclusão social está espalhada pelo planeta, que o movimento sindical deixou de ser 
importante, eu me pergunto se justamente hoje não podemos demonstrar que as teses de Marx, 
que é dado por morto, estão certas. E um pouco a mesma coisa acontece com Freud. A 
psicanálise já sofreu várias mortes. Nos EUA, ela é hoje mais agredida que nunca. Quem sabe 
agora a "psicologia coletiva" de Freud não tenha condições de ser testada? Há o ressurgimento do 
fundamentalismo, do racismo. Categorias freudianas, como as de "impulso de morte" e de 
"narcisismo de grupo", têm, agora, plenas condições de serem aplicadas.  
 
Valor: Quase ninguém, hoje, ousa falar em Karl Marx.  
 
Rouanet: É, a psicanálise ainda tem os lacanianos, que estão em pleno apogeu. Com relação a 
Marx, sim, estou em posição minoritária. Mas meu marxismo não é ortodoxo, é um marxismo 
baseado no que o Bloch chamava de "princípio da esperança". A esperança tem duas cabeças: 
uma objetiva, a possibilidade de transformação das relações sociais, que empreste mais 
autonomia ao homem; outra do ponto de vista mais interno, isto é, a conquista de autonomia 
interior, que faz com que o homem se torne dono de sua própria alma. Nos dois casos, a 
esperança aponta para uma conquista de autonomia, tanto das forças externas, como dos 
demônios internos.  
 
Valor: Uma das bases da produção cultural no país ainda é uma lei que leva o seu nome, a Lei 
Rouanet. Como o sr. avalia a política cultural do governo Lula?  
 
Rouanet: Desde que saí no Ministério da Cultura, não acompanhei mais as transformações no 
setor. Sei que a lei que leva meu nome está sendo reformulada. Li a entrevista de Cacá Diegues a 
"O Globo" e ela me pareceu muito importante, mas não sei em que medida sua crítica é 
procedente. Apesar disso, eu concordo com sua posição básica: essa história de "contrapartida 
social" é muito perigosa, em arte a contrapartida é a própria obra. Estou de acordo com a tese 
geral do Cacá Diegues, mas não sei se esse ponto de vista está mesmo sendo defendido pelo 
governo.  
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