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Prefácio

Vera Marieta Fischer tem uma vasta experiência como médica e 
psicanalista. Une uma profunda sensibilidade clínica com um 

conhecimento teórico que lhe permite exercer seu ofício como é de-
vido: com conhecimento, sensibilidade, cuidado e ética.

A Psicanálise, partindo de Sigmund Freud e incluindo autores 
como W. Bion e D. Winnicott, entre outros, é seu instrumento de tra-
balho. Neste livro, Vera Marieta nos revela também seus interesses 
culturais, particularmente o cinema, quando faz uma leitura psica-
nalítica dessa arte tão próxima à Psicanálise.

O livro que ela nos convida a compartir começa com as ideias 
de Sigmund Freud e inclui o caso Robin de Donald Winnicott, ofe-
recendo subsídios clínicos e teóricos para a compreensão da dinâ-
mica e do processo analítico, assim como para o estabelecimento do 
 setting.

Alguns dos capítulos são relacionados aos bebês, às crianças e 
aos adolescentes; mas os adultos não estão esquecidos. 

Vera Marieta tem uma participação institucional importante 
contribuindo para a difusão da Psicanálise, nas instituições de que 
faz parte, e apresentando suas ideias para discussão, como faz agora 
ao nos oferecer os capítulos que constituem este  livro.

Ela escreve à moda de “ensaios”, como fez Montaigne, não pro-
curando “convencer”, mas sim pensar, convidando o Outro, o leitor, 
a formular suas próprias ideias.
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Introdução

Esta é uma coletânea de trabalhos que visa apresentar e expor 
os conhecimentos sobre a Psicanálise que fui recebendo, reco-

nhecendo e de que fui me apropriando em todos esses muitos anos 
de trabalho clínico, de reuniões, grupos de estudos, discussões de 
filmes e de outras atividades paralelas.

Os trabalhos foram compilados da forma como foram escritos 
na ocasião, e por isso, representam momentos da minha evolução, 
de como vim desenvolvendo e aplicando conhecimentos psicanalí-
ticos.

Os textos se dividem em trabalhos feitos durante a formação 
psicanalítica, na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Ja-
neiro, à qual sou muito grata; trabalhos feitos para apresentação em 
encontros de Psicanálise, Psicologia e Educação; trabalhos de corre-
lação sobre Psicanálise e cinema e sobre a clínica psicanalítica. Estas 
ideias também resultaram dos trabalhos, discussões e colaborações 
recebidos dos colegas do Núcleo Psicanalítico de Curitiba, bem 
como dos convidados acolhidos por essa instituição e que trouxe-
ram valiosas colaborações.

Devo a iniciativa de reunir estes textos em uma publicação ao 
incentivo do colega José Outeiral, de quem obtive todo o estímulo e 
a colaboração necessária para enfrentar tal empreitada.

Vera Marieta Fischer

A literatura psicanalítica brasileira conta agora com mais um 
livro – interessante, criativo e útil – e que fará parte de nossa identi-
dade psicanalítica.

José Outeiral
Full Member da International Psychoanalytical Association
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