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Letrear especial em
homenagem a Stella Jimenez

 
NOTA DA DIRETORIA
Este boletim é inteiramente dedicado a Stella Jimenez e busca
trazer da maneira que é possível a presença de algumas das
marcas deixadas por ela entre nós. Por meio dele, também
tentamos transmitir um pouco do que aconteceu na cerimônia
de despedida que �izemos no último dia 3 de agosto, quando a
comunidade da Seção Rio, seus amigos e sua �ilha Cecília e seu
genro Diego, se reuniram para homenageá-la.

Trazemos até vocês as falas de muitos colegas e amigos de Stella
que estiveram na cerimônia e daqueles que não puderam tomar
a palavra naquele dia, mas enviaram sua despedida para esse
boletim especial. São falas muito bonitas e emocionadas, além
das fotos e vídeos escolhidas com muito carinho por seus
amigos, que trazem sua imagem e sua voz, seus passos na pista
de dança. Temos também o registro da composição ao piano e da
bonita pintura, que abre o boletim. Os agradecimentos e os
créditos aos que contribuíram para essa noite especial estão no
�inal da fala de abertura. Além deles, é preciso registrar nosso
agradecimento a Ana Beatriz Zimmerman, que apesar das
di�iculdades desse momento, lá de Buenos Aires, encontrou
meios para fazer chegar ao seu destino as �lores que enviamos
para Stella com muito carinho. Agradeço a Ana Tereza Groisman
(diretora de cartéis e intercâmbio da Seção Rio) que dividiu
comigo a tarefa de coordenar a cerimônia de despedida virtual,
e a Renata Martinez (diretora tesoureira da Seção Rio) que
juntamente com Thereza de Felice, dos bastidores, cuidaram
para que as di�iculdades do formato virtual não interferissem no
efeito de encontro, de enlace entre muitos, que se deu naquele
dia. Agradeço a Sandra Landim pela parceria cuidadosa e
dedicada na montagem desse boletim e �inalmente a Andréa
Vilanova (diretora de Biblioteca da Seção Rio) pela belíssima
fotogra�ia de sua autoria, que fecha o boletim e que dispensa
palavras, já que dá forma e cor às palavras ditas por Cecília, �ilha
da Stella. 

Pintura: Regina La Roque Mendes
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Abertura da Cerimônia de despedida a
Stella Jimenez no dia 3 de agosto de 2020

Por Andréa Reis Santos

É com muita tristeza, mas também com um tanto de esperança
de que esse encontro consiga nos aproximar um pouco nesse

http://ebp.org.br/rj/2020/08/20/imagem-para-impressao/


momento de luto, que damos início à cerimônia de homenagem
a Stella Jimenez. Acredito que todos os presentes saibam da
importância da Stella para a nossa Escola e para a psicanálise de
orientação lacaniana no Brasil. Nos comunicados de pesar que
chegaram até nós nos últimos dias, tanto do conselho e diretoria
da EBP, quanto do conselho da Seção Rio, foram destacados
traços e detalhes que descrevem muito bem o lugar que tem
Stella em nossa comunidade. Sérgio de Castro (diretor geral da
EBP) e Heloisa Caldas (presidente do Conselho da EBP) falaram
do estilo único da Stella e do seu poder de transmissão,
reunindo muitos ao seu redor e também da �irmeza de sua
posição ética. Os membros do conselho da Seção Rio, Ana Tereza
Groisman, Angela Batista, Angélica Bastos, Maria Silvia Hanna e
Rodrigo Lyra, com Ondina Machado como presidente, �izeram
um belo texto falando do lugar especial de Stella na formação de
muitos de nós desde a fundação da EBP, lembraram
carinhosamente de que ao mesmo tempo em que era di�ícil
escutá-la, pelo sotaque, pelo volume baixo de sua voz, era fácil
entender o tratamento que dava às questões intricadas (é um
adjetivo) da teoria psicanalítica. É verdade: Stella era mestre em
matéria de lidar com os nós. [Leia +]

O luto do exílio

Por Romildo do Rêgo Barros

“Seus �ilhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes,
erguendo estranhas catedrais” (Chico Buarque)

Estamos homenageando nossa querida Stella, que se foi na última semana. Ficamos todos de luto: A
Seção Rio, a EBP, a psicanálise, e muitas pessoas que com que ela tiveram algum tipo de encontro:
das análises às supervisões, dos estudos ao cinema, da dança ao cultivo das amizades. [Leia +]

Homenagem a Stella Jimenez

Por Heloisa Caldas

Stella foi muito relevante para minha formação, em especial, nos primeiros anos. O primeiro trabalho
que apresentei em uma mesa de evento de psicanálise foi em sua companhia. Elisa Monteiro
coordenava a mesa. Naquela ocasião, foi para mim uma honra estar ao lado de Stella. Foi também um
momento decisivo para que eu �izesse uma opção pela formação com aquelas colegas que tão bem
me acolheram. Alguns anos depois fazíamos parte daqueles que vieram a fundar a EBP. [Leia +]

Para Stella:

Por Ana Lucia Lutterbach Holck

Di�ícil imaginar a Seção Rio sem Stella.

Ela esteve desde o começo e ao longo destes anos tive várias oportunidades de trabalhar com ela em
seminários, cartéis, Jornadas e festas. [Leia +]
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Obra: Resistentes de Gloria Seddon. Vídeo de André Seddon Markwald. Edição: Natasha Corbelino

A aposta de Stella: esperançar!

Por Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros

Stella Jimenez, uma querida amiga de muitas construções na Escola e no ICP. Encontrei Stella em
1986 quando ela veio conversar conosco sobre a possibilidade de construir no Rio uma Instituição
ligada ao Campo Freudiano. De lá pra cá foram muitas as construções e muitas as travessias que
participamos, que compartilhamos para manter vivo um funcionamento de Escola no Rio e no Brasil.
[Leia +]

Lição de corpo

Por Marcus André Vieira

Com a perda de Stella perdemos uma analista, colega querida, que era todo um mundo, que marcou e
promoveu efeitos de formação em todo um mundo. Sua perda exigirá uma recon�iguração libidinal
importante de nossa pequena comunidade, pois di�icilmente poderemos seguir como antes sem
Stella. [Leia +]

Homenagem à Stella

Por Ondina Machado

Não sei antes, mas a partir da minha geração, tenho certeza que a Stella fez parte da formação de
todos nós. De um jeito ou de outro, ou melhor, do seu jeito. Stella se fez presente por vias mais
convencionais tais como seminários, textos, supervisões e análises. Mas não só. Vou contar a
primeira vez em que a Stella se in�iltrou na minha formação. [Leia +]

Para Stella

Por Paula Borsoi

“Às vezes tudo se ilumina de uma intensa irrealidade e é como se agora
este pobre, este único, este efêmero minuto do mundo estivesse pintado
numa tela, sempre…..” (Poesia, Mario Quintana)

Nessa singela homenagem a Stella Jimenez, gostaria de destacar o que me parece ter sido sua
presença, sua marca singular deixada no Instituto e em mim. [Leia +]
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Por  Sérgio de Castro

Meu primeiro contato com Stella aconteceu num seminário sobre Lacan, dado por ela em Belo
Horizonte, no início da década de 1980. Já ali sua clareza culta e ao mesmo tempo despojada,
agradou-me muito. Naquele dia, eu e Jésus Santiago, igualmente tocado pela exposição de Stella,
almoçamos com ela num restaurante perto do local do seminário. Foi um almoço regado a Hegel e à
“Subversão do sujeito”…Desde então minha admiração pelo estilo discreto e delicado -que não perdia
em agudeza por isso-  se manteve inalterado. [Leia +]

Stella, estrangeira

Por Elisa Alvarenga

Conheci Stella, não sei precisar quando, nos Encontros da EBP. Eu a achava delicada, interessante, e
gostava de conversar com ela. Fomos descobrindo interesses em comum, e o que mais nos
aproximou não foi a psicanálise, mas o gosto por viajar. Havíamos visitado alguns lugares em comum
em nossas andanças pelo mundo, ela me falava de lugares onde eu nunca tinha ido, eu lhe contava de
outros que ela não visitara. Mapeamos alguns lugares onde nenhuma das duas havia estado, que
gostaríamos de conhecer. Assim nasceu a ideia da viagem ao Marrocos, por ocasião do Congresso de
Barcelona, em 2018.  A ideia foi ganhando corpo, e cara, depois roteiro. Fernando Coutinho, amigo de
Stella e companheiro de outras viagens, aderiu à proposta. Ele já conhecia o Marrocos, mas queria
retornar, e achava que duas mulheres não deviam fazer aquela viagem sozinhas a um país
predominantemente muçulmano. [Leia +]

Por: Angela Bernardes

Agradeço à Diretoria pela organização desse encontro e o
convite a mim feito para tomar a palavra hoje. Aceitei, ciente de
que ainda é cedo para dizer em poucas palavras o que Stella
representou pra mim.

http://ebp.org.br/rj/2020/08/20/por-sergio-de-castro/
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Nesses dias de luto, vieram lembranças de diferentes momentos
da minha história com ela. [Leia +]

Homenagem a Stella, EBP-Rio 04/08/2020

Por Ana Martha Wilson Maia

Meu encontro com Stella se deu em torno da psicanálise, principalmente do estudo sobre as
psicoses. Eu a conheci no Corte Freudiano – Associação Psicanalítica, no �inal dos anos 80. Nós
participamos do Movimento Iniciativa Escola, da fundação da Escola Brasileira de Psicanálise e
durante todo este longo percurso ela tem sido e será uma grande referência para mim como
psicanalista, por sua dedicação à clínica e aos estudos teóricos e por sua posição na política da
psicanálise que ela de�inia como a política da ética do desejo, da ética do de-ser do analista, ética da
falta-a-ser, e que ela sustentava com �irmeza e delicadeza. [Leia +]

Por Maria Silvia G F Hanna

Minha Homenagem a Stella

Hoje posso dizer: Gracias a la vida que me ha dado tanto, ela me deu minha amiga Stella.

Conheci Stella no ano 1977 quando ambas chegamos ao Brasil. Tempos de exílio. [Leia +]

Homenagem a Stella Jimenez

Por Angélica Bastos

Agradeço à diretoria da Seção Rio da EBP a oportunidade dessa homenagem a Stella Jimenez.

Desde que me interessei pela prática da psicanálise e pelo ensino de Lacan, coisas para mim
concomitantes, Stella já estava aí, a princípio como a psicanalista argentina ativa no Corte Freudiano
e, em seguida, na Escola Brasileira de Psicanálise. Era uma presença singular, cuja raridade eu
apenas adivinhava, ao descobrir o título “O desejo é o diabo” na coletânea por ela organizada com
Manoel Motta. Mais tarde, como Analista Membro da Escola (AME) e secretária do Passe, soube
discretamente testemunhar, com o que há de inigualável no que chamamos de estilo, que a Escola é
também um sujeito, com sua divisão e seu real. [Leia +]

Homenagem à Stella Jimenez: a topologia na transmissão da psicanálise

Por: Doris Rangel Diogo

Caros colegas,
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O modo tão abrupto como a querida Stella Jimenez partiu em meio à pandemia do COVID19 e com
despedida virtual acentuou ainda mais a dor, o vazio da perda e o luto que estou atravessando,
nestes tempos sombrios. [Leia +]

Rupturas...mais ainda!

Por Ruth Helena Pinto Cohen 

Prazer, alegria, tristeza, dor, as pulsões – é claro – ou atividades
aparentemente incorpóreas como os pensamentos ou o trabalho intelectual,
en�im toda sensação humana é corporal e sexual. Isso é o que
denominamos gozo. (JIMENEZ. S.13 de janeiro de 2020)

Stella, se da sua intimidade pouco usufrui, por outro lado, bebi da letra que você produziu, dos nós
borromeanos que entrelaçou e da paixão por Joyce com Lacan. [Leia +]

Minha homenagem a Stella

Por Elisa Monteiro

Nos 30 anos de convivência e trabalho com Stella, eu e ela nos aproximamos e nos tornamos amigas. 
Stella era alguém com quem eu me sentia muito acolhida, com quem gostava de dividir momentos
felizes, mas também uma companheira muito generosa, alguém com quem eu podia me abrir e pedir
ajuda num momento di�ícil ou que vibrava quando eu conseguia algo que tinha sido muito di�ícil
para mim.

Minhas melhores lembranças: três preguntas ela me fez. [Leia +]

Stella era alguém que nomeava o outro.

Por Mirta Zbrun

No início de 1977, chegava eu ao Brasil, como mútuos argentinos de nossa aérea, psicanalistas, entre
eles estava Stella. Conhecemo-nos e logo participamos de um grupo de estudo sobre o seminário...
mais ainda de Lacan. Corria o ano de 1979, numa manhã bem ensolarada caminhando por Ipanema,
Stella me pergunta: Mirta, estás embarazada?(gravida?) Aoresponder que sim ela completa: también
quiero ser mamá. Um tempo depôs nascia sua �ilha Cecilia. [Leia +]

Por Marcia Zucchi

Stella não era exatamente uma amiga, era mais... Em meu trajeto na psicanálise foram muitas as vias
que percorri com ela. Era uma pessoa especial por muitas coisas e para muita gente... Sua relação
com as línguas e as palavras me marcou profundamente. O português falado com sotaque próprio,
apontando a língua do Outro, ressoou no corpo de muitos que, como eu, tiveram sua lalangue
constituída no burburinho do vozerio dos imigrantes. Nós, apaixonados pela psicanálise, pela
política e pelas artes, encontramos nela um rigor conceitual absoluto, num estilo econômico,
discreto, ao mesmo tempo agudo, preciso, cheio de humor e picardia, mas sem qualquer concessão.
Isto aumentava a potência de sua vigorosa transmissão da psicanálise e de sua defesa incansável da
democracia. Que privilégio o nosso! [Leia +]

Como me despeço de minha querida Stella

Por Elza Marques Lisboa de Freitas

Quando Andrea me convidou para participar dessa noite de homenagens a Stella pensei
imediatamente que seria para mim uma oportunidade para seguir com esse início de luto, múltiplo
na verdade. Junto a essa perda temos outras duras perdas de vida próximas como a de Vicente
Gaglianone por exemplo. [Leia +]
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Sobre a Stella

Por Maria Inês Lamy

Há muitos anos atrás, quando nem havia o Corte Freudiano, fomos assistir à palestra de um
psicanalista francês sobre algum tema lacaniano. Sábado de manhã, o Rio explodindo em sol e mar, e
nós dentro de um auditório com iluminação arti�icial e ar condicionado. Na saída, disse Stella, com
olhar vago e brilhante: “Quando ouço sobre Lacan é como quando leio Lacan: não vejo o tempo
passar...” [Leia +]

Uma lembrança.

Por Cristina Duba

Em 2010, o vulcão islandês soltou suas letrinhas e o céu de Paris ameaçava �icar cinza. Os voos foram
cancelados. Estávamos à espera de partir para o Congresso da AMP. Quando �inalmente o espaço
aéreo abriu, a maioria de nós se encaminhou para o aeroporto e eu estava especialmente apreensiva.
Como se �iar nas companhias aéreas, nos Governos, nesse Outro obscuro? [Leia +]

Stella Maris

Por Angela Folly Negreiros

Stella Maris tinha um brilho  que para muitos que com ela conviveram era descrito como uma força
acolhedora, viva e sábia. Estrela do mar, estrela d’alva traduzia eu, com o eco da marcha-rancho de
tantos carnavais. Mas sua �ilha Cecília nos explicou que stella maris signi�ica a esteira de ondas,
rastro de espuma que um barco deixa na sua passagem. [Leia +]

Por Paulo Vidal

Ainda estudante, me deparei com a hospitalidade de nossa colega Stella Jimenez, com a qual por
décadas pesquisei em cartéis, tomei cerveja, ouvi e debati em diversos eventos. Com toda a sua
agudeza, Stella aventou que nomeássemos Exílios nossa jornada deste ano. [Leia +]

Uma palavra para Stella Jimenez

Por Ana Tereza Groisman

O trabalho de luto exige tempo, um tempo de recolhimento e silêncio. Um tempo diferente onde a
ausência se faz presente de diversas formas.

Recebi a notícia de que Stella estava gravemente enferma logo após a perda de um amigo querido.
Com a notícia do seu falecimento, o impacto foi brutal. E o silêncio se impôs... como colocar palavras
no que acontecia? Impossível! [Leia +]

À Estela, minha irmã de vida

Por Gloria Georgina Seddon

Stella foi uma grande amiga, uma irmã de vida. Compartilhamos desde o exílio e a política à criação
dos �ilhos; desde a psicanálise à arte e ao cinema; desde o tango ao samba. Ela sempre lutou pela
liberdade e pela democracia, tanto na Argentina, quanto no Brasil. Dentro desses princípios e ideais
criou sua �ilha, a querida Cecilia, o seu maior legado, hoje aqui presente conosco. [Leia +]

Por Cecilia Lafforgue

Escolhi essa foto da minha mãe (acho que quem tirou ela foi a
Maria Silvia) porque ela diz muito. Esse foi o aniversário dela em
2011 e minha mãe quis fazer um aniversário indiano. Ela tinha
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ido à Índia no ano anterior. Tinha �icado de ir nessa viagem com
uma amiga que acabou furando com ela. Mas minha mãe não
desistiu de ir pra Índia, mesmo sozinha. Isso mostra como ela
era determinada, destemida, independente e forte. Sempre com
um sorriso, sempre soube aproveitar cada momento. E ela
gostou tanto e aproveitou tanto a Índia que, no ano seguinte,
quis compartilhar um pouco com seus amigos queridos. Porque
ela sempre foi muito generosa. [Leia +]

Um retrato para a estela de Stella Jimenez - Mar Mediterrâneo, 2012 - Andréa Vilanova

Arranjo de Robinson Machado do tango de Piazzolla Adios nonino

A dança
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