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Neste ano de 2018, a SPPA comemora dois aniversários: seus 
55 anos e os 25 anos de nossa Revista de Psicanálise. 

Como sabemos, nada se cria bem sem um 
tempo necessário para tal. É através dos anos 
que as organizações humanas se impõem 
como presença multiplicadora, ou se findam 
sem deixar memória. E o tempo se combina 
com a capacidade criativa para a construção 
de ideias que imprimem rumos e originam 
um perfil grupal que se continua ao longo 
de gerações. 
Aos 55 anos, a SPPA pode-se considerar uma 
instituição que usufruiu o tempo necessário 
para se consolidar como presença multipli-
cadora, e exerceu a capacidade criativa para 
a existência continua.
Certamente isso tem sido possível pelo tra-
balho de gerações de psicanalistas que, com 
dedicação ao exercício clínico da psicanálise, 
ao estudo das teorias psicanalíticas, à par-
ticipação institucional e às inúmeras ações 
junto à comunidade, contribuem para levar 
a SPPA a ocupar uma posição de destaque 
nos cenários local, nacional e internacional.
E, para além de sua inserção nos cenários 
psicanalíticos, a SPPA tem se caracterizado 
por suas ações para a difusão da psicanálise 
no âmbito da comunidade e da cultura de 
nossa cidade e de nosso estado. Sentimo-nos 
muito gratos pelo espaço conquistado.
Seguindo o exemplo de Freud, que trouxe 
novos recursos aos escassos meios de trata-
mento vigentes em sua época e contribuiu com 
um arcabouço teórico para pensar o mundo 
em transformação, a SPPA tem buscado cola-
borar com o movimento psicanalítico tanto em 

seu aspecto primordial, o objetivo terapêutico, 
quanto para pensar as vicissitudes por que 
passam as relações sociais contemporâneas, 
impactando nossa subjetividade.
E uma amostra de nossa busca pelo contato 
permanente com o movimento psicanalítico 
em todos os âmbitos e com a comunidade em 
geral pode ser vista nesta edição do Jornal 
da SPPA.
“O feminino” (temática da atualidade a ser 
debatida no Congresso IPA 2019), a vincu-
lação da psicanálise com a responsabilidade 
social, os efeitos da tecnologia na sociedade 
atual e temas ligados à psicanálise e à histó-
ria da SPPA compõem o quadro amplo dos 
interesses de nossa instituição, amplitude 
esta que representa o amálgama de tempo 
necessário e potência criativa que nos permite 
a continuada existência.
E o que pensar sobre o caminho que temos 
pela frente?
Esperamos que a SPPA permaneça como polo 
de difusão da psicanálise e de formação de 
novas gerações de psicanalistas, contando 
sempre com a parceria das comunidades com 
as quais nos acostumamos a trocar experiên-
cias e conhecimento.
E desejamos também que, no caminho a 
percorrer, continuemos a seguir o exemplo 
que nos legou Sigmund Freud: a empolgação 
com a psicanálise, a manutenção de nosso 
método terapêutico e, principalmente, o espí-
rito aberto para aceitar mudanças e novas 
hipóteses em nosso percurso.

Zelig Libermann
Presidente da SPPA

Palavra do Presidente

Egon Schiele
Mujer sentada con la pierna doblada, 1917



Psicanálise e o Feminino
Oito anos após sua formação original, a Sociedade Psicanalítica de Viena 
abre espaço para a participação da primeira psicanalista da história. 

Margarethe Hilferding, 
médica, é admitida na 
instituição, em 1910, 
após acalorada discussão, 
e apresenta seu trabalho 

As Bases do Amor Materno para um grupo de 
vinte psicanalistas homens, incluindo Freud. 
Alguns membros, na ocasião, protestam 
veementemente à admissão de mulheres, 
enquanto Freud assume um tom apaziguador, 
e afirma que isso não traria consequências 
maiores. Longe da neutralidade vaticinada 
por Freud, porém, o ingresso das mulheres 
no universo da psicanálise introduz um foco 
bastante pessoal e relacional sobre a função 
analítica, prenunciando a psicanálise inter-
subjetiva contemporânea. 

Lentamente, no transcorrer de décadas, 
o pensamento psicanalítico pioneiro com 
tonalidades falocêntricas do gênio de Freud 

foi sendo complementado pela valorização 
de habilidades que transitam pelo maternal: 
intuição, interação primitiva, continência.

Além da gradual inclusão de mulheres 
na comunidade psicanalítica, também o 
reconhecimento de suas contribuições cien-
tíficas foi discreto e recebeu pouca atenção 
dos biógrafos e historiadores na primeira 
metade do século XX. Atualmente, o trabalho 
de pioneiras, como Sabina Spielrein e Helene 
Deutsch, vem ganhando crescente atenção, 
e os nomes de Anna Freud e Melanie Klein, 
entre tantas mulheres que as sucederam, já 
entraram definitivamente para a história da 
psicanálise, com aportes fundamentais. 

Nessa edição, o Jornal relembra o pio-
neirismo e o legado da primeira psicanalista 
mulher da SPPA, Zaira Martins, e convida a 
uma reflexão sobre “o feminino” na psica-
nálise, na vida e na história, em descontraída 

entrevista com duas psicanalistas mulhe-
res, seguida por contrapontos masculinos. 
Compartilha com o leitor as inspiradoras ati-
vidades culturais e artísticas que marcaram 
a comemoração dos 55 anos de fundação 
da Sociedade, os 25 anos da Revista, e o I 
Simpósio de Vulnerabilidade Social. Propõe 
uma reflexão sobre o vertiginoso avanço da 
tecnologia em nossos tempos, com possíveis 
impactos nos vínculos pessoais. Comenta os 
legado de Ferenczi e de Bion. E, finalmente, 
presta merecido preito ao escritor Philip Roth, 
recentemente falecido, em um belo artigo que 
expressa a saudade, gratidão e o forte laço 
de amor que une o leitor ao escritor, quando 
ambos sabem falar à alma humana.

Boa leitura.

Editorial

Idete Zimerman Bizzi 
Editora do Jornal

Zaira nasceu em Bagé, em 7 de agosto 
de 1911. Com cerca de 11 anos, veio estudar no 
Colégio Americano, em Porto Alegre, onde formou-se 
professora. Casou-se em 1936 com o médico Mário 
Alvarez Martins, indo morar no norte do estado, 
onde ele trabalhava como médico geral. Lá nasceu 
Roberto, que mora no Rio de Janeiro e é psicanalista. 
Depois, nasceu Júlia Teresa, bibliotecária. Em 1945, 
atraídos pela psicanálise que florescia e chegava na 
Argentina, o casal partiu com a família para Buenos 
Aires. Mário analisou-se com Angel Garma, e Zaira 
com Ceres Ernesto Cárcamo, ambos fundadores da 
APA – Associação Psicanalítica Argentina. Ela fez 
supervisão com Arminda Aberastury e completou 
a sua formação psicanalítica na APA, tornando-se 
membro em 1947.

A família regressou a Porto Alegre em 1963. 
Zaira começou sua prática clínica atuando até o 
final de sua vida. Tornou-se a primeira mulher pro-
fissional na área. Coordenou grupos de estudos 
de análise de crianças com analistas da SPPA e 
supervisionou casos de colegas que se dedicavam 
à área da infância, contribuindo para o estudo das 
partes infantis da personalidade, essencial para 
uma psicanálise profunda de qualquer analisando.

Em 1972, ajudou a trazer para a SPPA as psicana-
listas Arminda Aberastury e Elizabeth Garma. Como 
conhecedora das teorias do desenvolvimento e das 
raízes da neurose, Zaira desbravava com os colegas 
novas leituras e novos autores, além da importante 
autora Melanie Klein, muito estudada na época.

Zaira faleceu em 7 de agosto de 1985, vítima de 

complicações cardía-
cas, aos 74 anos. De 
modo equilibrado, 
fez a sua tarefa de 
aprender e ensinar 
a psicanálise da 
infância, deixando 
o seu legado aos 
novos analistas. Tais 
analistas foram aqueles 
que conquistaram, em 2000, a oficialização pela 
IPA da formação em Psicanálise da Infância e da 
Adolescência da SPPA.
Edgar Chagas Diefenthaeler, Laura Meyer da Silva e Karem 
Cainelli - Fontes: Nara Amália Caron e Revista de Psicanálise 
da SPPA, agosto/2011.

Comissão de Memória

A precursora da psicanálise de crianças 
no Rio Grande do Sul: Zaira de Bittencourt Martins

Mário e Zaira Martins 
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Psicanálise e Cultura

Cláudio laks Eizirik

Psicanalista membro da SPPA

Philip Roth:  Bravo, maestro!
Quando acordei, no dia 23 de maio deste ano, havia uma mensagem 
de voz de uma querida amiga, triste, anunciando a morte de Philip Roth.

Além da incredulidade e da tris-
teza, seguiu-se a necessidade 
de repassar a notícia, como se 
uma enorme família se reu-
nisse, por todos os meios de 

comunicação, para compartilhar a dor pela perda 
e celebrar a vida e a obra de um grande escritor e 
ser humano, cuja leitura transformou num amigo. 
Foi nesse sentido que Freud se referiu aos 10 
livros de que mais gostava como um grupo de 
amigos queridos.

Ao longo das últimas décadas, além de ler e 
reler Roth, escrevi alguns comentários sobre seus 
livros, e recentemente, com um grupo de colegas, 
publicamos na Revista da SPPA um trabalho ao 
redor de um deles, Indignação. Isto e uma tendên-
cia de citá-lo e expressar minha indignação com 
seu não reconhecimento pela Academia Sueca, 
levou a que recebesse mensagens de solidarie-
dade naquela hora triste.

Assim, quando a Idete me pediu que escre-
vesse algo sobre Philip Roth, minha vontade foi 
simplesmente recomendar aos que já o leram 
que o relessem, e aos demais que não perdessem 
tempo e começassem a fazê-lo. 

Como sabemos, a elaboração de um luto é 
um processo complexo e longo, um percurso pela 
relação com o objeto perdido, um trabalho com 
a memória, uma ressignificação de antigas lem-
branças, um ajustar de contas, e, nos melhores 
casos, uma reconciliação e uma presença predo-
minantemente amorosa e inspiracional na mente. 
No caso de Roth, durante um longo período, todas 
as vezes em que ia a Nova Iorque, uma das tarefas 
mais importantes era comprar seu mais recente 
livro. Há poucas semanas, estava na livraria 
Strand, e quando me dei conta estava procurando 
algum livro novo de Roth; felizmente, encontrei 
um que não tinha lido, A Orgia de Praga, e foi 
uma festa para os olhos, a mente e  a saudade.

Desde seu primeiro livro, Good Bye, Columbus, 
de 1959, até seu último, Nemesis, de 2010, 
Philip Roth esteve presente na cena literária 
norte-americana e mundial, a partir do sucesso 

e do escândalo de O Complexo de Portnoy (1969), 
por sua franqueza avassaladora sobre as fantasias 
sexuais, a masturbação e as relações familiares 
de seu jovem personagem. 

Roth escrevia na primeira pessoa, às vezes 
usando seu próprio nome e muitas outras o 
de seus alter ego, Nathan Zuckerman e David 
Kepesh. O cenário de muitos livros é Newark, em 
Nova Jersey, onde nasceu e viveu sua infância, a 
partir de uma constante tessitura de memórias, 
fatos vividos e testemunhados, e sua inesgotável 
imaginação, construindo um gigantesco painel da 
história americana e contemporânea. Os grandes 
temas do século XX, como a Segunda Guerra 
Mundial, o macartismo, a guerra do Vietnã, a libe-
ração sexual, a opressão dos regimes comunistas, 
o terrorismo, e mais recentemente a onda do poli-
ticamente correto, constituem o pano de fundo 
para as relações humanas, a sexualidade, o amor, 
as derrotas, a traição, o sofrimento, a ternura, 
o humor, a crítica impiedosa da hipocrisia, do 
fanatismo religioso, da moralidade convencional. 

Depois de seus grandes romances O teatro de 
Sabath (1995), Pastoral Americana (1997), Casei 
com um comunista (1998), A Mancha Humana 
(2000), o último período produtivo de Roth con-
sistiu numa reflexão sóbria, realista, mas não 
desprovida humor, sobre a velhice, a doença, a 
decadência e a morte, em O animal agonizante 
(2001), Homem comum (2006), Fantasma sai de 
cena (2008) e A humilhação (2009). Para os que 
imaginavam que Roth falava de si mesmo, ele 
surpreende com Nemesis (2010), na figura de um 
jovem idealista e esportista vivendo um período 
de uma epidemia de poliomielite, alegoria a mui-
tas pestes.

Em Complô contra a América (2004), Roth vol-
tou ao passado e antecipou o futuro, ao imaginar 
o que teria acontecido nos Estados Unidos se 
Charles Lindbergh, famoso aviador e simpatizante 
do nazismo, tivesse sido eleito presidente em vez 
de Franklin Roosevelt. A partir do olhar sobre sua 
família de americanos judeus e sua comunidade, 
e de todo o país, Roth descreve um pesadelo em 

que a direita radical e o fascismo se alastram pelo 
país. Qualquer semelhança com o momento atual 
não é mera coincidência.

Por que tantos de nós amamos Philip Roth, 
e o consideramos um querido amigo? Cada um 
ou uma tem suas próprias razões, mas o fato é 
que Roth nos ajuda a dar palavras ao que nós 
e muitos de nossos pacientes  sentem, temem, 
desejam, sofrem, aspiram, indignam-se, odeiam, 
amam, enfim, vivem em seus mundos internos 
e externos. Roth nos convida a rir, chorar, sentir, 
pensar, imaginar, ampliar nossa mente e nossa 
consciência crítica. Por isso, compartilhar suas 
páginas ou os sete filmes feitos a partir delas é 
uma festa e um consolo para o espírito.

Enquanto não é lançado o livro de seu bió-
grafo oficial, selecionado por ele, o melhor livro 
disponível é o de Claudia Pierpont, Roth Unbound 
(2013), sobre o escritor e seus livros, em que ela 
conta esta cena:

Depois de um concerto, em companhia de 
amigos, no Carneggie Hall, Roth se despediu e 
parou na Oitava Avenida, com o braço erguido, 
chamando um táxi. Várias pessoas, que saiam 
do concerto, o reconheceram e saudaram, até 
que um homem, ao passar por ele, segurou com 
sua mão a mão erguida de Roth e lhe disse, com 
afeição: Bravo, Maestro!

Psicanálise e Literatura

Roth nos 
convida a rir, 
chorar, sentir, 
pensar, imaginar, 
ampliar nossa 
mente e nossa 
consciência 
crítica.

Dezembro 2018

4



Nanotecnologia, big data, 
inteligência artificial, algoritmos. 
Você pode não conhecê-los, mas 
eles conhecem você. A capacidade 
de processar bilhões de informações 
por segundo e de dar a elas sentido 
surge no horizonte da Humanidade, 
ao mesmo tempo, como esperança 
e susto. “You are my creator, but I 
am your master; - obey!”. A frase 
tem duzentos anos. Está impressa 
na primeira edição de Frankstein, 
ficção de terror escrita por Mary 
Shelley e publicada em 1818.

Agora, em vez de costurar 
pedaços e formar um mons-
tro, inventamos criaturas tão 
perfeitas que funcionam como 
máquinas, e máquinas tão per-

feitas, que viraram criaturas. Quando essa fronteira se 
tornar definitivamente invisível, seremos outra coisa.  

   Tenho uma visão otimista. As máquinas nos 
apresentarão, finalmente, à essência humana. 
Embora os sinais apontem na direção aposta, 
essa será a contribuição decisiva da tecnologia: 
nos desnudar, até que sobre esse ser que os com-
putadores jamais poderão ser. É cedo para dizer 
que essência é essa, tanto nos afastamos dela, ou 
talvez nunca a tenhamos compreendido. 

Por mais que a tecnologia seja ancestral e ao 
mesmo tempo um fenômeno contemporâneo, 
sobressai hoje uma diferença fundamental. A 
transformação é exponencial. Ganhou veloci-
dade frenética. Corremos em direção ao abismo, 
empurrados pela certeza de que não haverá 
queda, mas sim um voo suave.

Poucos conseguem uma leitura tão corajosa 
da incerteza como o professor israelense Yuval 
Harari.  Para ele, a metamorfose entre homem e 
máquina culminará com o fim da nossa espécie. 
O Homo Sapiens dará lugar a uma nova cons-
trução, sem que para isso seja necessário um 
apocalipse planetário.  

“Talvez no futuro próximo, quando as máqui-
nas estejam trabalhando por nós, possamos até 
mesmo viver em uma realidade virtual”, me 
disse Konrad Kording, um jovem neurocientista 
alemão que vai dar aulas na Universidade da 
Pensilvânia de skate e tem um dinossauro inflá-
vel na parede do seu escritório.  Indivíduos cuja 
essência coletiva habita fora de seus corpos e 
mentes? Ou além deles?

Enquanto os pontos de interrogação ensaiam 
sua coreografia, a hiperconexão aproxima quem 
está longe, mas afasta quem está perto. Os proces-
sos descentralizados estraçalharam a lógica linear. 
Causa e efeito já não são opostos, nascem juntos.

Recentemente, o jornal Zero Hora, de Porto 
Alegre, publicou uma série de artigos sobre o 
Futuro do Trabalho. Previsões apontam que, 
em menos de 50 anos, as máquinas farão a 
maior parte do trabalho humano, tal como ele 
é concebido hoje.

O exemplo mais real são os carros sem motoris-
tas. O ato de dirigir exige criatividade, senso crítico, 
decisões rápidas e saber lidar com a imprevisibili-
dade, qualidades essencialmente humanas, mas 
que já estão sendo exercidas por um algoritmo. Os 
carros sem motorista já rodam experimentalmente 
pelas ruas dos EUA e da Europa. 

Só no Brasil foram registradas 210 mil mor-
tes no trânsito entre 2011 e 2015.  Não resta 
dúvida de que comandar um automóvel em 
alta velocidade é uma tarefa concebida como 
humana, mas na qual fracassamos. Os veículos 
autônomos, pilotados por sensores e computa-
dores, pouparão centenas de milhares de vidas, 
mas não serão perfeitos. Se um atropelamento 
é inevitável e há na frente de um carro um idoso 
e uma criança, para que lado a inteligência arti-
ficial ordenará que ele desvie? Como decidir? 
Como fazer um julgamento? Essa continuará 
sendo uma questão humana.

Outro desdobramento apresentado pela tecno-
logia é a real ameaça da extinção de milhões de 

empregos. O que fazer com esse exército de mão 
de obra excedente que é um dos maiores, senão 
o maior desafio coletivo dos próximos tempos. 
Já há quem defenda, especialmente na Europa, 
a concessão de uma espécie de bolsa família 
universal. O divórcio definitivo entre trabalho e 
renda ensaia os primeiros passos de um litígio 
de dimensões incertas.

Seja como for, se aproxima a hora em que 
nos veremos nesse espelho de cristal puro. O 
que nos parece perda é, de fato, a vitória final. 
Prefiro pensar assim. A essência humana pode 
ser a transformação constante.

Os computadores jamais irão pensar por nós, 
mas sim, talvez, como nós. Ou – além da imagem 
e semelhança – melhor que nós. Assim nos darão 
a chance de pensar no que estaríamos pensando, 
se não estivéssemos pensando no que estamos 
pensando agora.

Mas se tem algo que as máquinas jamais farão 
melhor que os humanos, isso se chama silêncio. O 
não fazer nos levará a uma nova fronteira, impre-
visível e ao mesmo tempo familiar. Será como 
reencontrar algo que nunca vimos ou sentimos, 
mas que sempre esteve lá.  Nesse dia, as máquinas 
já não serão apenas máquinas, e nós possivel-
mente não seremos mais apenas humanos. 

Tecnologia: a vertigem de uma viagem rumo a nós mesmos

Psicanálise e Cultura

Tulio Milman 
Jornalista

Os computadores 
jamais irão 
pensar por nós, 
mas sim, talvez, 
como nós. Ou – 
além da imagem 
e semelhança – 
melhor que nós.
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Encontro Internacional de Bion: 
Liberdade para Pensamentos Selvagens

Evento Científico

Pense em um lugar espaçoso, ao ar livre, circular, uma piscina no meio, jardins 
ao redor e as portas das acomodações convergindo para o arredondado centro, 
como se fosse um grande O aguardando explorações e desenvolvimentos.

A crescente estímulos visu-
ais e sonoros. Ofereça 
oportunidades para novos 
ambientes menores e com 
menos pessoas. Repita três 

vezes com novos estímulos e as mesmas pes-
soas. Solte os pensamentos, a voz e sinta-se 
livre para viver a experiência.

Diferente de outros congressos, o último 
Encontro Internacional de Bion, realizado em 
Ribeirão Preto, convocava os participantes para 
esses quatro momentos de trabalho entre colegas. 
A dinâmica se repetia: os inscritos se encontravam 
em uma grande plenária onde eram encenados, 
por um grupo teatral, trechos de seminários ou 
supervisões deixados por Bion. Escutávamos o 
texto sendo narrado no palco associado a um 
jogo de iluminação e coreografias. Depois, nos 
dirigíamos para ambientes menores. Inquietações, 
espontaneidades, inibições, olhares atentos e 
confiantes intercalavam-se com outros olhares 
desconfiados. Sorrisos, meio sorrisos, rostos sérios 
se cruzavam no espaço tentando acolher a plura-
lidade das emoções tão comuns em momentos de 
encontro entre desconhecidos. A turbulência emo-
cional estava instalada: entusiasmos e precauções. 

Iniciavam as apresentações dos integran-
tes e, já nesse momento, tão delicado e sutil, 
as singularidades disparavam as diferenças: 
alguns indicavam em primeiro plano sua 
instituição, outros apenas o nome inicial, e 

outros nome completo, instiuição, etapa da 
formação, estado civil, família. Esse ponto 
motivou curiosos comentários. O gelo se der-
retia, as pessoas se olhavam menos temerosas. 
Surgiam as impressões sobre os estímulos, e 
cada personalidade aparecia individual, em sua 
verticalidade e, ao mesmo tempo, integrada 
ao incipiente grupo, em sua horizontalidade. 

As experiências do fenômeno grupal, tão cui-
dadosamente observadas e descritas por Bion, 
brotavam no grupo. Sem um coordenador, for-
malmente designado, lutávamos por liderança 
em busca de um continente que nos acolhesse. 
Circulávamos pelos caminhos dos pressupostos 
básicos: da dependência (oralidade) ao ataque 
e fuga (analidade), para o acasalamento (geni-
talidade), até chegar a um grupo de trabalho. 
A rota do narcisismo ao socialismo em busca 
de pensamentos selvagens a serem desenvolvi-
dos, ou ao contrário em busca da libertação de 
pensamentos antes selvagens e agora aprisio-
nados. Surgiam conjecturas e inferências sobre 
teoria, técnica, material clínico e modalidades de 
formação. Até que, no último encontro, em um 
momento inspirador, um colega, que autorizou 
a divulgação de seu material, conta:

Um analisando chega à sessão em um estado 
de agressividade e profundo ódio, atira o celular, 
pisoteando-o com violência, destrói o aparelho, 
único meio possível de comunicação com a mãe. 
O analista, em silêncio, observa que o paciente, 
naquele dia, estava mais furioso do que sem-
pre, e se percebe lembrando de suas inofensivas 
abelhas, cultivadas ali próximo. Isto mesmo, este 
analista cria abelhas em um particular espaço 
perto do consultório, que é o mesmo local onde 
reside. Em seguida, imagina o que seus ante-
cedentes (Freud, Klein, Bion) fariam em uma 
situação como essa, já que ele não está interes-
sado em acalmar o paciente e não entende o 
porquê de tamanha exaltação. Surpreende-se 
interrompendo a gritaria, convidando-o para 

ir conhecer suas abelhas. O paciente, de pronto, 
responde que sim e, antes de se dirigirem para os 
favos, vão em busca dos utensílios. Ao pegar uma 
faca, o analista admira-se com a sugestão de seu 
analisando para trocarem as facas por colheres 
evitando matarem as abelhas. Encaminham-se 
para o local dos favos empunhando colheres. 
O paciente retira com cuidado as abelhas vivas 
mergulhadas nos favos. Salva uma quantidade 
delas e ao final pergunta: - posso levar um pouco 
desse mel para minha mãe?

O que aconteceu naquele momento? Ao 
esquecer seus antecedentes teóricos, o analista 
estava sem memória? Isento da necessidade 
de acalmar, estava sem desejo? Sem entender 
o que acontecia, estava sem a necessidade de 
compreensão? Não houve uma interpretação 
falada. Foi um ato a dois? Uma ação analítica 
baseada em intuição?

O que sabemos é que a substituição da faca 
pela colher mudou o curso da análise. A partir 
dessa sessão, aconteceu uma transformação 
no paciente, na dupla e no processo. 

Bion (1897/1979) insistiu na diferença entre 
o aprender pela experiência e o aprender a res-
peito do mundo, confirmando a sabedoria da 
afirmação Vinciana (1452/1519) de que “ogni 
nostra cognizione principia dai sentimenti” 
(Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, f.20), 
“todo o nosso conhecimento deriva daquilo 
que sentimos”. Ou seja, o essencial é que pos-
samos sentir, viver para produzir conhecimento.Wilfred Bion

ElEna TomasEl
Psicanalista  

membro da SPPA

o essencial é 
que possamos 
sentir, viver 
para produzir 
conhecimento.
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Entrevista

O feminino e a psicanálise através das gerações
Em encontro descontraído, a editora do Jornal, Idete Zimerman Bizzi, conversou com Marlene 
Araújo, uma das psicanalistas pioneiras da SPPA, em plena atividade profissional aos 80 
anos, e com Aline Restano, canditada do 3º ano de formação analítica, prestes a se tornar 
mãe, aos 34 anos.  O mundo feminino, o maternal e suas repercussões na psicanálise hoje e 
ao longo da história, na visão de uma analista sênior e de uma analista júnior, remetem-nos 
a questões perenes da condição de ser mulher, presentes a qualquer tempo, e a outros tantos 
questionamentos fascinantes, vinculados aos novos tempos e às novas ideologias e culturas.

SPPA: Acreditas que há alguma especi-
ficidade no funcionamento psíquico das 
mulheres em geral?
MARLENE: Sim, sem dúvida. Eu e alguns cole-
gas mantivemos por muitos anos um grupo 
que estudava a diferença da mente da analista 
mulher e do analista homem, na forma de enxer-
gar o material do paciente. Eu faço muito esse 
exercício em supervisão coletiva com os alunos. 
“Se fosse um homem, como é que teria visto 
esse material?” Com um aluno, recentemente 
eu questionei: “Se tu fosses uma analista mulher, 
o paciente teria trazido esse material?”. Eu não 
concordo com o que se diz, eventualmente, que 
“tal caso é melhor tratar com um homem, ou 
com uma mulher”. Eu acredito na importância 
das duplas, na sintonia das duplas.
ALINE: Acho que há uma diferença entre ser 
homem e ser mulher. Fazendo uma generali-
zação, eu diria que existe uma tendência de as 
mulheres terem um pouco mais de receptivi-
dade, capacidade de continência, sensibilidade 
para lidar com as emoções, para tolerar. Os 
homens, naturalmente, parecem ter um fun-
cionamento que é mais prático, mais objetivo, 
e ambos se complementam.
SPPA: Podes falar sobre o feminino e a 
função analítica?
MARLENE: Acho que, no setting, o ambiente 
favorece transferências cruzadas maternas e 
paternas, independentemente de o analista ser 
homem ou mulher. Mas os estudos indicam que 
existe uma atitude paternalista dos homens 
em relação às mulheres, muito de proteção. 
As mulheres tendem a trabalhar com o bebê 
dentro do adulto, e são mais afoitas no sen-
tido de achar que o paciente tem condições de 
enfrentar o tratamento.

ALINE: A capacidade de continência, de espera, 
paciência e de tolerância com o que tem para 
ser construído e com o que vai vir é algo tipi-
camente feminino, e muitos analistas homens 
também têm, assim como a analista mulher tam-
bém tem que ter características um pouco mais 
masculinas, como objetividade e lidar com ques-
tões práticas. Acho interessante, na formação 
 analítica, poder ter experiência de supervisão 

com uma analista mulher e com um analista 
homem, um modelo feminino e um masculino 
E seria interessante ter maior número de pro-
fessoras mulheres. Sinto falta disso.
SPPA: Achas que a experiência de mater-
nidade pode ter repercussões no vínculo 
analítico?
MARLENE: Ah, tem. A experiência da mater-
nidade durante o processo analítico oferece 
uma vivência riquíssima. Eu me lembro de estar 
trabalhando e sentir o bebê mexer, ou deixar de 
prestar atenção na supervisão porque o bebê 
mexia. O  José Maria Santiago Wagner [um 
dos fundadores da SPPA] dizia que eu e a Nara 
Caron [também pioneira da análise de  crianças 
e adolescentes]  ensinamos coisas que ele não 
tinha aprendido em livro nenhum, pois nós 
tínhamos uma forma diferente de ver as coisas 
como mulheres. Na formação analítica, nós 
temos que ter supervisão e análise de mulheres, 
que tenham capacidade de aceitar e valorizar 
essa feminilidade e as vivências de gestação e 
maternidade, condições únicas das mulheres. 
Precisamos escrever mais sobre o assunto.
ALINE: Sim. É impressionante como a minha 
gestação desperta aspectos mais regressivos 
dos pacientes, mais fantasias e lembranças 
sobre a gestação de suas mães e sua rela-
ção com elas. Acho que existe uma tendência 
geral de objetivamente os pacientes tentarem 
me proteger por estar grávida, mas indireta-
mente, sem que eles percebam, acaba vindo 
mais conteúdo agressivo, assuntos de crianças 
que morrem, bebês com dificuldade de saúde, 
que nesse momento obviamente me tocam, 
mas que são importantes. Acaba vindo tudo o 
que é de mais primitivo, tanto o que é agressivo 
quanto o que é lá das relações primordiais.

Feminino não 
é o sexo, nem 
tampouco o 
gênero, mas 
é todo um 
conjunto de 
identidade...
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SPPA: O que é o feminino para ti?
MARLENE: O feminino para mim não é o 
sexo (masculino ou feminino), nem agora 
tampouco o gênero, mas é todo um conjunto 
de identidade, um posicionamento no mundo, 
na família. Hoje em dia se exige muito pre-
cocemente das crianças um posicionamento 
com relação à identidade de gênero. Os ado-
lescentes e púberes precisam de tempo para 
vivenciar suas dificuldades, ansiedades, pai-
xões, e desenvolver identificações antes de 
definirem o que são.
ALINE: Difícil. Acho que o feminino é uma 
grande parte da minha identidade; diz muito 
de quem eu sou. Apesar de tudo o que as 
mulheres já sofreram e sofrem, eu sinto 
muita força vindo delas. O feminino, para 
mim, garante a continuidade do amor e do 
diálogo numa cultura. 
SPPA: Como avalias o papel das mulhe-
res, historicamente, no movimento 
psicanalítico?
MARLENE: O papel das mulheres no movi-
mento psicanalítico foi de grande valia, muito 
importante. Acho que teria sido muito diferente, 
se não tivesse havido um olhar feminino. A 

gente sabe que Freud tinha um olhar muito 
masculino. Tudo, para ele, nas mulheres era a 
falta. Claro que, depois, ele mudou isso, tanto 
que ele dizia que o desenvolvimento da psi-
canálise estaria na mão das mulheres, com a 
sua feminilidade; e também estudou muito o 
feminino, que era um problema para ele, era 
“o continente negro”. As mulheres entraram 
com um olhar de atendimento, de assistência, 
inicialmente num papel secundário, e aos pou-
cos foram trazendo contribuições inestimáveis, 
como Anna Freud, por exemplo. Ironicamente, 
hoje se reproduzem problemas com os quais 
elas lidaram na época: guerra, crianças aban-
donadas, orfandade, agressividade. Já naquela 
época houve um aspecto interessante que até 
hoje existe um pouco, que é um tipo de pre-
conceito contra as mulheres, que ficavam num 
papel secundário. Em nosso meio, as primeiras 
mulheres começaram a estudar a psicanálise 
acompanhando seus maridos. Zaira Martins 
era professora primária e foi para Buenos Aires, 
acompanhando o Dr. Mário Martins, seu marido, 
e lá fez a formação de criança. Na Argentina, 
junto com as outras mulheres, filósofas, pro-
fessoras e também psicólogas começaram a 
desenvolver o estudo da psicanálise de criança. 
Era uma tarefa muito bem aceita, dentro da cul-
tura, as mulheres tomarem conta das crianças 
e da educação infantil. Retornando ao Brasil, 
Zaira começou a trabalhar como psicanalista 
utilizando seus conhecimentos adquiridos em 
Buenos Aires segundo a técnica kleiniana. Seu 
retorno foi muito bem aceito pelos colegas que 
a ela confiaram o tratamento de seus filhos.
ALINE: Nós costumamos associar as primei-
ras psicanalistas mulheres com o atendimento 
infantil. Desde Klein, as mulheres tiveram o 
papel de começar a olhar a relação mãe-bebê 
de outra forma. Também a importância da 
vagina, do seio começou a ser considerada 
dentro de uma teoria diferente, não falocên-
trica, o que se refletiu num início de mudança 
da técnica psicanalítica. Pelo olhar feminino, 
foi-se abrindo espaço para o que há de mais 
primitivo na psicanálise e nas relações, para o 
que é anterior ao Édipo. É interessante obser-
var que as novas técnicas atuais, de campo e 
intersubjetividade, foram pensadas por casais, 
um homem e uma mulher se complementando 
e construindo uma teoria em conjunto.

SPPA: Podes comentar contribuições da 
psicanálise relativas à compreensão da 
sexualidade feminina desde Freud até 
a atualidade?
MARLENE: Acho que inicialmente se pecou pela 
falta, colocou-se todo mundo num baú só, e 
ninguém ousava pensar diferente. E aí foi pre-
ciso que as mulheres começassem a dizer que 
as meninas se masturbavam, se relacionavam 
e tinham noção e vivência de uma sexualidade 
própria. O meu trabalho para membro titular foi 
“A descoberta da vagina”, e foi recebido como 
algo corajoso na época.
ALINE: Penso que na formação, ao menos na 
minha experiência até aqui, a gente acaba tendo 
um viés muito só do Freud, o que tem sido tam-
bém a opinião de muitos colegas. Por mais que 
os textos de Freud sejam interessantes e geniais 
e todo mundo adore ler, no que diz respeito à 
sexualidade feminina a gente sempre fica com a 
sensação de que está faltando alguma coisa. Dá 
vontade de ir além, estudar outros autores que 
falam especificamente sobre o feminino, uma visão 
mais atualizada.
SPPA: Que impressão tens a respeito da 
mulher no mundo contemporâneo?
MARLENE: Ela tem um papel importantíssimo. É 
fundamental a contribuição das mulheres, mas eu 
tenho muito medo que elas se atrapalhem, que elas 
desvalorizem inclusive essa possibilidade, com essa 
busca muito mais de tomar o lugar do homem do 
que propriamente ter um lugar feminino. 
ALINE: Atualmente existe um movimento muito 
bonito, de a mulher ir se dando conta da sua força 
e do seu papel na sociedade, fora de casa, de 
quanto ela é importante no mercado de traba-
lho, para o desenvolvimento da cultura. Acho que 
existe um pequeno risco de, para isso, as mulheres 
terem que inferiorizar os homens, como se agora 
tivessem que fazer com os homens o mesmo que 
os homens já fizeram com as mulheres, e tentar 
mostrar que a mulher é ainda melhor. Não é uma 
competição, mas há uma complementariedade. A 
mulher e o homem podem estar bem ao mesmo 
tempo, sem que nenhum tenha que se inferiorizar 
ou se submeter ao outro. É muito bom ver tudo o 
que vem acontecendo, de as mulheres se sentirem 
mais capazes de denunciar situações de abuso e 
encontrarem proteção e apoio na sociedade. Esse 
movimento é muito importante, e ainda pequeno, 
perto de tudo o que tem que melhorar.

O feminino, para 
mim, garante 
a continuidade 
do amor e do 
diálogo numa 
cultura.
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Diante da pergunta de Freud “o que quer a 
mulher?” ("Was will das Weib?”), ficamos 
como que “no ar”. Por que logo ele, que 
partiu da escuta às mulheres, formulou ques-
tões referentes à sexualidade, conceituou 
e inventou a psicanálise? Mesmo porque 
o mistério do feminino foi um motor de 
arranque na largada da psicanálise, tanto 
na teoria quanto na prática.

Marlene Araújo e Aline Restano, analis-
tas da SPPA, são entrevistadas pela também 
analista da SPPA, e coordenadora desse jor-
nal, Idete Bizzi. E a entrevista feita às nossas 
colegas, por uma também colega, ao se 
ocupar de um tema que questiona nossa 
subjetividade, nossos estudos e o exercício 
clínico, também nos leva a refletir sobre a 
existência, tanto do ponto de vista individual 
quanto social, na procura de respostas…

As indagações relativas ao feminino 

acompanharam duas das mais importan-
tes revoluções do século XX: A Revolução 
das Mulheres e a Psicanálise. Assim tem 
sido, num movimento rítmico, desafiado e 
ampliado o “já sabido” segue com novas 
indagações e novas respostas.

Os novos tempos transformam e desafiam, 
mantendo o ritmo… da vida. Esse é o para-
doxo: da intimidade da análise, o analisando 
e seu analista geram novos posicionamentos 
e pensamentos, e renovados sentidos do viver. 
O grande mundo exterior, em permanente 
movimento, atravessa o pequeno mundo da 
relação bipessoal e impõe sua presença.

Temos, enquanto analistas, o que questio-
nar e o que dizer sobre o feminino?

Freud nos espanta quando, ao final do 
texto “A Feminilidade” (1934), nos aconse-
lha: “Se você quiser aprender um pouco mais 
sobre a feminilidade, interrogue a sua própria 
experiência ou então pergunte aos poetas.”

Tirésias, que passou pela experiência de 
viver sete anos como homem e sete como 

mulher, foi chamado por Zeus e Hera, numa 
briga do casal, para medir qual dos dois 
gozava mais na cama. Tirésias tentou medir 
a diferença e respondeu aos deuses que a 
mulher gozava nove vezes mais do que o 
homem. Hera, furiosa, cegou Tirésias. Zeus, 
em compensação, deu-lhe o dom da profecia.

Seria a mulher, o feminino, quem aciona 
a busca do grande tesouro e onde estão as 
chamas secretas da sabedoria e as da fonte 
do prazer maior?

Como saber onde estão escondidos os 
grandes tesouros? Seria no seio da Mãe-Terra?

Quem tem o mapa para desvendar o 
enigma do feminino e então desbravar esse 
“continente negro”?

Um olhar Masculino
Rui Annes

SPPA: Alguma pensadora psicanalista 
mulher influenciou particularmente tua 
formação e identidade profissional?
MARLENE: Sim, a Zaira Martins, sem dúvida. E a 
Arminda Aberastury [psicanalista argentina] tam-
bém. Aliás, curiosamente, quem me influenciou 
realmente foi um casal parental: a Zaira e o Mário. 
Nós funcionávamos muito como filhas daquele 
casal, que nos transmitiu identidade, seriedade, 
técnica. O Roberto Pinto Ribeiro, meu segundo 
analista, trabalhava com muitas coisas femini-
nas, ele tinha muita sensibilidade, e me ajudou a 
trabalhar questões fundamentais, como papéis 
no relacionamento, casamento, como lidar com 
a profissão e fazer opções na vida pessoal. Na 
época, cheguei em Porto Alegre sozinha, e tive 
que “desempenhar”. A exigência era enorme. 
ALINE: Sim, por incrível que pareça a Klein, 
porque, apesar de tecnicamente se relativizar, 
hoje, o que ela preconizou, teoricamente ela me 
acrescentou muito. Eu lembro até hoje quando 
eu comecei a ver Klein na faculdade, e para 

mim fez muito sentido. Não necessariamente 
pensar no bebê, mas para o funcionamento 
mental adulto faz muito sentido, e inclusive 
me influenciou para ir para a área infantil. 
Quando eu comecei a entender mais as posi-
ções depressiva e esquizoparanóide, eu me 
identifiquei muito, refletiu a minha vida mental, 
e teve um grande impacto emocional. Acho que 
o conceito de identificação projetiva também 
é muito importante, e possibilitou um grande 
avanço técnico e teórico para as gerações de 
pensadores que vieram depois.
SPPA: Que mensagem gostarias de dei-
xar aos futuros candidatos à formação 
psicanalítica?
MARLENE: Continuo acreditando muito na psi-
canálise. Eu faria tudo de novo. Acho que já nasci 
pensando no inconsciente, na razão das coisas, 
o que é uma grande influência do meu pai que 
queria muito ser médico, mas por dificuldades 
econômicas na época não pode realizar o sonho. 
Mas era um admirador de Freud e da psicanálise. 

E acho que a gente tem que estudar muito e 
estar aberto ao que acontece ao nosso redor. 
A psicanálise tem que estar inserida no mundo.
ALINE: Às vezes penso que a gente demora, eu 
pelo menos demorei bastante para para me soltar 
na formação. A formação analítica ainda tem um 
peso de tradição e de algo que é feito em deter-
minados moldes. O meu primeiro ano foi bom e 
tenso, e agora vejo que foi tenso sem necessidade, 
por uma preocupação com o que dizer e com o que 
os outros poderiam pensar. Eu diria para cada um 
tentar ser ele próprio desde o início, colocar-se mais 
sem tanta preocupação, mais livremente.
SPPA: Por que a psicanálise?
MARLENE: Porque por mais que se desenvolva a 
tecnologia, sempre vai haver o indivíduo humano, 
o conflito, a luta entre a vida e a morte, e a gente 
só pode lidar com tudo isso com a psicanálise.
ALINE: A psicanálise propõe uma compreensão 
do inconsciente que me lê como ser humano, e 
que mais fortemente me põe em contato com 
a minha alma.

Mulher, se Deus não criasse você
Ele próprio custava a crer…
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Luis Martín Cabré na SPPA
Durante dois dias consecutivos, 
no mês de outubro, a SPPA contou 
com a presença do Dr. Luis Martín 
Cabré, da Associação 
Psicanalítica de Madrid.
As supervisões clínicas foram dirigidas exclu-
sivamente aos membros da Sociedade, que se 
enriqueceram com a generosidade do convidado, 
a clareza de sua percepção clínica e a abor-

dagem profunda 
que sugere no 
encontro analítico. 
A palestra, intitu-
lada “O Conceito 
de Introjeção e sua 
evolução na teoria 
de Ferenczi” foi 
aberta ao público 
e lotou o auditório 
da entidade.

Cabré fez uma 
consistente revisão 

das contribuições psicanalíticas de Sándor 
Ferenczi, e de sua sintonia e cooperação 
mútua com Freud, sugerindo que as obras 
de ambos sejam lidas concomitantemente 
para uma compreensão mais profunda. 
Retomou conceitos centrais de Ferenczi, 
como “identificação com o agressor”, 
“introjeção”, “função traumatolítica do 
sonho”, e enfatizou o trabalho pioneiro 
deste psicanalista com pacientes regres-
sivos, limítrofes, portadores de sofrimento 
insuportável e inexprimível em palavras. 

Para o palestrante, Ferenczi foi o inter-
locutor mais fiel de Freud, e  suas ideias, 
durante algumas décadas após sua morte, 
foram injustamente subestimadas. Analista e 
modelo de muitas personalidades fundamentais 
dentro da comunidade psicanalítica, incluindo 
Melanie Klein e Michael Balint, Ferenczi, segundo 
Cabré, foi um dos grandes pilares da psicanálise, e 
sua obra é um patrimônio humano e psicanalítico 
de inestimável importância.

Luis Martín Cabré foi aluno de Leon 
Grinberg, e é autor de vários artigos e livros 
em inglês, francês, italiano e espanhol. Sua 
última obra é Autenticidad y reciprocidad: Un 
diálogo con Ferenczi.

Notícias da Diretoria de Infância e Adolescência
Consoante com as questões 
atuais que dizem respeito direta-
mente ao campo da psicanálise 
da infância e adolescência, a 
equipe da DIA tem buscado 
aprofundar temáticas como, por 
exemplo, a da medicalização, 
entendida como uma forma de 
tratar o sintoma sem considerar a 
dinâmica do sujeito e em prejuízo 
de sua subjetividade.
Esse tema, ainda que se situe no campo 
da saúde mental, pode ser considerado um 
fenômeno que se baseia na desativação das 
potências individuais e coletivas, e que produz 
impactos significativos sobre os sujeitos e as 
comunidades.  A equipe da DIA tem escrito e 
apresentado trabalhos, discutindo os riscos da 
medicalização e da patologização, estudos que 
moveram o grupo desde a Carta de Cartagena 

(2016) e cujas reflexões foram apresentadas na 
SPPA e, mais recentemente, no congresso da 
Fepal.  No mesmo evento, a equipe teve partici-
pações no Simpósio de Infância e Adolescência 
e observação de bebês.
A equipe da DIA também está preparando o 
XXI Simpósio da Infância e Adolescência, a 
realizar-se em 2019. Para o evento, a equipe 
vem realizando tratativas para definir o/a 
convidado/a; o tema se refere aos processos 
de subjetivação e sua intrínseca relação com 
a sensorialidade, ritmicidade e simbolização.
  No período que enseja a publicação de mais 
um número do jornal da SPPA, prestamos 
nosso reconhecimento e nossa homenagem a 
uma presença sempre tão admirada no meio 
psicanalítico, particularmente em se tratando 
de infância e adolescência.  Trata-se de Luis 
Kancyper, membro didata da APA, que faleceu 
em setembro do presente ano. Sua contribuição 

à psicanálise extrapolou as fronteiras de seu 
país, tendo deixado uma vasta obra bibliográ-
fica com traduções para o italiano e português.  
Seu último livro, Amistad – una hermandad ele-
gida, demonstra a cuidadosa e criativa escolha 
de temas usualmente não muito explorados 
nos escritos psicanalíticos.  Assim também 
escreveu sobre o complexo fraterno, sobre 
o ressentimento, dentre outros temas, além 
de ter sido um leitor qualificado de Borges, 
sobre quem publicou um livro. No Congresso 
da Fepal, numa comovente homenagem pres-
tada por seus amigos e colegas, também foi 
salientado o profícuo trânsito de Kancyper 
pelos círculos literários de sua Buenos Aires.
Finalizamos congratulando-nos com a nova 
Diretora de Infância e Adolescência da Fepal, 
a colega Maria Elisabeth Cimenti, ex-diretora 
do NIA e uma das coordenadoras do projeto 
SPPA/Smed/Pescar.

Infância e Adolescência

Atividade Científica

Sándor Ferenczi
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.. .a solidariedade, 
a empatia, a 
generosidade, a 
capacidade de 
acolhida. Tudo 
isso se manifesta 
claramente na 
maternidade.

Luis Martín Cabré

SPPA – Em seu artigo “O princípio feminino de 
Ferenczi”, o senhor menciona que as habilida-
des para sofrer, aceitar e suportar o desprazer, 
consideradas por Ferenczi como habilidades 
tipicamente femininas, são fundamentais para 
a função analítica.
LUIS MARTIN CABRÉ – Certo.
SPPA – O senhor acredita que Ferenczi foi o 
introdutor da sensibilidade feminina no uni-
verso da psicanálise?
CABRÉ – Com certeza. Há quem diga que, se 
Freud foi o pai da psicanálise, Ferenczi foi a 
mãe da psicanálise. E não apenas pela ques-
tão da figura materna, presente em Thalassa. 
Ele tem aquele artigo maravilhoso intitulado 
“Masculino e feminino”, onde desafia a tese 
clássica, que tinha prevalecido na psicanálise, 
do masoquismo feminino como uma forma 
de perversão na mulher. Ele desmente isso 
radicalmente e coloca que a capacidade de 
sofrer, na mulher – como faz Winnicott com 
a capacidade de estar só –  poder tolerar o 
sofrimento é uma capacidade que está, cla-
ramente, ao serviço da vida. Há um trabalho 
de Freud que é o princípio da afirmação do 
desprazer. O Unglust é renunciar ao prazer para 
uma operação mental de maior valor, que é a 
solidariedade, a empatia, a generosidade, a 
capacidade de acolhida. Tudo isso se manifesta 
claramente na maternidade. Manifesta-se cla-
ramente na possibilidade de aceitar um bebê, 
de acompanhá-lo durante 9 meses, de supor-
tar que ele chore, quando nasce, que tenha 
fome, que faça xixi, que faça cocô, e que é 
preciso acalmá-lo e alimentá-lo. E uma mãe 
faz isso com muito prazer. Não faz isso recla-
mando. Ferenczi sugere um modelo diferente 
para representar o psicanalista. Freud fez uma 
analogia com o cirurgião, e Ferenczi disse que o 
analista funciona como uma parteira, a pessoa 
que assiste a parturiente. Que fica quieta, assis-
tindo num processo natural, normal, mas que 
intervém quando esse processo tem algum tipo 
de obstáculo ou impedimento. É uma mudança 
radical, não é? Não é alguém que opera e que 
corta, que rasga, mas alguém que assiste, que 
ajuda a que alguma coisa surja ou nasça. Eu 
acho que esse modelo tem muitas reproduções. 
Ora se trate de homem ou de mulher. 

SPPA – A feminilidade, independente de ser 
homem ou mulher...
CABRÉ – Claro. A feminilidade no trabalho do 
analista, que tem a ver com tolerar a frustração. 
Tem a ver com a capacidade de esperar, de não 
se precipitar, interpretando o primeiro que lhe 
ocorrer, de permitir que as interpretações ama-
dureçam dentro de sua mente, de poder aceitar 
o que talvez o desagrade, ou irrite, ou o deixe 
bravo, ou o incomode, mas poder respeitá-lo, 
tolerá-lo, como faz uma mãe com o bebê. E, prin-
cipalmente, dar a prioridade ou a iniciativa, deixar 
a iniciativa ao paciente. E também tolerar que ele 
sabe que não sabe. Como fazem as mães. “Eu 
não sei.” E tudo bem. Em algum momento vamos 
encontrar a solução. A criança não faz cocô. Ok, 
tudo bem. Calma. Logo a solução aparece. Às 
vezes, o analista não consegue suportar isso. 
Necessita interpretar. O que for. Para justificar 
que é analista. Mesmo não sabendo o que está 
dizendo. Acho que isso tem muito a ver com a 
feminilidade, no trabalho analítico. Além disso, 
Ferenczi falava do princípio feminino, um prin-
cípio estruturante. Ele dizia que a mulher era 
enormemente mais evoluída do que o homem no 
sentido do contato com o princípio de realidade. 
No sentido da capacidade de tolerância, de senso 
comum e de generosidade e altruísmo. Então, 
claro, isso também era politicamente não cor-
reto, o artigo é de 1929. Intitula-se “Masculino 
e feminino”. Acho que é a versão feminina da 
pulsão de morte, porque, quando Freud fala da 
pulsão de morte não está falando de morrer; está 
falando da repetição. Ou de algo que se repete 

 incessantemente. Então, o conceito de repetição 
tem muito a ver com essa disponibilidade natu-
ral que a mulher tem toda vez que se repete a 
situação de ter de acolher alguém. O primeiro 
trabalho que escreveu Ferenczi sobre sexuali-
dade, junto com Freud, foi sobre a ejaculação 
precoce. Fizeram uma espécie de pequeno con-
gresso, entre eles, sobre o sintoma da ejaculação 
precoce. Ferenczi dizia que muitas mulheres eram 
vítimas de um tipo de sexualidade, por parte dos 
homens, que exigia uma descarga imediata. E 
que se priorizava a necessidade de satisfação do 
homem em detrimento da possibilidade de uma 
mulher sentir satisfação. Ferenczi, então, tomava 
partido em favor da mulher, da sexualidade da 
mulher. Isso foi bem no início. Bem, essa ideia 
continuou sendo desenvolvida...
SPPA – Estou me lembrando de Sabina Spielrein. 
Acho que ela se expressou com uma termino-
logia diferente, original.
CABRÉ – Sobre a pulsão de morte?
SPPA – Sim, sobre isto... Sobre emergir e se 
fusionar com o outro como algo feminino.
CABRÉ – Certo.
SPPA – Mas eu acho que ela, assim como 
Ferenczi, ficou esquecida.
CABRÉ – Desmentida.
CABRÉ – Conhece o filme Jornada da alma? 
É sobre Sabina Spielrein. É um filme italiano 
dirigido por Roberto Faenza, que propõe uma 
imagem maravilhosa da Sabina Spielrein. Ela 
foi a analista de Piaget. É uma história como-
vedora, retrata sua capacidade como analista, 
sensibilidade e perseguições políticas e ideo-
lógicas que sofreu.

Diálogo

O Feminino por Cabré
Dialogando com Idete Zimerman Bizzi, editora do jornal, 
Dr. Cabré teceu interessantes considerações sobre O Feminino
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Homenagem

Encontros, debates e reflexões
O debate científico-cultural é um dos 
aspectos de maior relevância dentro 
de uma sociedade psicanalítica.
É na troca de ideias, não só entre seus mem-
bros, mas com os pensadores da Psicanálise e 
da Cultura, que os psicanalistas desenvolvem 
e se instrumentalizam para a prática clínica. 
Esse espírito de curiosidade, inquietação com 
o novo, e o desejo de aprofundar o conheci-
mento das diversas teorias que fazem parte 
da cena psicanalítica atual nortearam nossa 
agenda de atividades ao longo do ano. 
Dentro dessa perspectiva, realizamos ativida-
des internas, debatendo os trabalhos de nossos 
colegas, e também trouxemos psicanalistas de 
outros países. Em julho Carlos Barredo, da 
Associación Psicoanalítica de Buenos Aires, e 

em outubro Ruben Zukerfeld, da Associación 
Psicoanalítica Argentina, estiveram na SPPA. 
E, para finalizar nossas atividades com con-
vidados de outras sociedades psicanalíticas, 
ainda em outubro contamos com a presença 
de Luís Martín Cabré, membro da Asociación 
Psicoanalítica de Madrid, que apresentou o 
trabalho “O conceito de introjeção e sua evo-
lução na teoria de Ferenczi”.
Ainda, em outubro comemoramos nosso ani-
versário de 55 anos, em conjunto com os 25 
anos da Revista de Psicanálise da SPPA, com 
um interessante debate sobre “O sujeito con-
temporâneo – entre o público e o privado”. 
Essa atividade surgiu da inquietação sobre 
as modificações que as formas sociais têm 
sofrido, muito em função da maior possibili-

dade de acesso ao outro que a tecnologia atual 
nos oferece, o que nos desacomoda quanto 
a como lidar com esses limites. Para debater 
sobre o tema, convidamos os psicanalistas 
da SPPA Cláudio Laks Eizirik e Cesar Brito, o 
historiador Francisco Marshall, o biólogo José 
Roberto Goldim e o filósofo Felipe Gonçalves 
Silva. Houve um rico debate que trouxe muitos 
elementos para seguirmos ampliando nossas 
reflexões sobre o tema. 
Todas essas atividades foram filmadas e estão 
disponíveis em vídeo em nosso site:
www.sppa.org.br.
E aguardem, já estamos preparando nosso 
calendário científico para 2019, com a pre-
sença confirmada do psicanalista francês 
Cristophe Dejours em maio!

Diretoria Científica

Luis Kancyper vive
Neste pequeno tributo a Luis Kancyper, desejo expressar 
minha dor pela perda inestimável desse grande homem, e 
também minha gratidão por termos tido a oportunidade de 
conviver com um psicanalista de enorme sensibilidade, que 
tocou o mais profundo de nossos sentimentos.
Ele nos deixou abruptamente no domingo, 5 de agosto de 2018, no auge 
de sua vida criativa. Sua perda foi cercada de consternação por parte da 
comunidade psicanalítica da Argentina, brasileira, latino- americana, e 
de inúmeros países europeus. Sou mais uma voz que se une a centenas 
de vozes que o admiravam, o liam e o escutavam com encanto. Sua 
presença, seus ensinamentos, sua palavra doce e eloquente, suave e 
consistente, iluminavam nossas mentes, aqueciam nossos corações e 
suscitavam nossa melhor parte.

Luis Kancyper nasceu no dia 31 de outubro de 1944 em Buenos 
Aires. Era médico, proeminente psicanalista, membro titular em função 
didática da Associação Psicanalítica Argentina, tendo sido secretário 
científico de sua associação. 

Seu trabalho clínico e literário marcou e seguirá marcando várias 
gerações de psicanalistas latino-americanos. Ele criou conceitos origi-
nais como o de “complexo fraterno” e “amizade de transferência”. Foi 
um  especialista em Willy e Madeleine Baranger, divulgando as ideias 
que integram o pensamento psicanalítico vigente como o conceito de 
“campo analítico”.

Em um texto em homenagem à Madeleine Baranger, usa a 
 expressão “palavra janela” para ilustrar o quanto essa autora propi-
ciava à  fertilização de ideias e pensamentos criativos. Ele também foi 

um  semeador de “palavras 
janela”, que podem abrir-se 
na escuridão quando neces-
sitarmos de luz. Suas palavras 
povoam-nos de psicanálise 
em forma de poesia, nos fer-
tilizam com ideias inovadoras 
e nos induzem a continuar 
estudando e praticando nossa 
especialidade com paixão. 

Esse genial amigo teve o 
cuidado de preparar ao longo 
de toda sua vida um precioso 
legado que se mantém vivo e 
hoje nos é presenteado em seminários, congressos e clínica psicanalítica. 
Sua capacidade para identificar o sofrimento humano e decodificar as 
insondáveis veredas das relações humanas segue viva através de seus 
livros, como em “Jorge Luis Borges o la pasión de la amistad”, “ El 
complejo Fraterno”, “Amistad: uma Hermandad elegida”, “Adolescência: 
el fin de la ingenuidad”.

Mesmo que ele não mais nos dirija aquele olhar profundo e terno, 
que não mais não nos toque com sua voz enfática, não mais nos escreva 
dedicatórias afetuosas, nem possamos compartilhar com ele um café, 
ele estará sempre em nossos estudos, nossos seminários, em nossas 
amizades e em nossas vidas.
Maria Lucrécia Sherer Zavaschi

Maria Lucrécia 
e Luis Kancyper
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Quatro perguntas para 
Carmen Rodríguez
A psicóloga, doutora em educação e consultora da UNICEF no 
Uruguai Carmen Rodríguez, convidada internacional do I Simpósio de 
Vulnerabilidade Social e Psicanálise , promovido pela SPPA, conversou 
com o Jornal da Sociedade, antes da sua conferência “A cultura da desi-
gualdade”. Fundadora do Grupo Rioplatense de Psicanálise e Estudos da 
Educação, contou sua experiência como pesquisadora e clínica institu-
cional, falou sobre intervenção em situações de alta complexidade e a 
respeito do papel da psicanálise em relação à vulnerabilidade social na 
infância, em entrevista concedida a Fábio Brodacz e Marcelo Vaz.

Jornal da SPPA: Em seu livro “O insuportável 
nas instituições de proteção à infância”, 
encontramos um caminho que vai da pre-
ocupação à indignação e da indignação à 
investigação científica. Como percorrer o 
caminho da investigação à ação?
Carmen Rodríguez: O trabalho começa por 
construir um território conceitual sobre o dano 
causado e sobre o auxílio a essas crianças. Como 
diz Anzieu, todos necessitamos um continente para 
pensar. Isso deve ser feito pelos psicólogos, psica-
nalistas e todos os que trabalham nas instituições 
de proteção. A isso chamo a micropolítica institu-
cional: uma atividade diária que envolve discutir 
em cada situação específica o que é pertinente, 
qual a hipótese temos sobre o que acontece a 
essa criança e como podemos ajudá-la. Temos um 
marco jurídico na América Latina, há cerca de vinte 
anos, que foi a criação dos direitos da criança. Mas 
não discutimos em profundidade o que significa 
proteger as crianças. O marco jurídico por si não 
muda as práticas nas instituições. Em segundo, 
considero muito importante construir o território 
de pensamento sobre essa categoria que chamo 
de trabalhos de laço: o laço social, com a cultura, 
com a civilização. Quero dizer que não é somente 
a família que garante o bem-estar das crianças: 
as escolas, as instituições, os serviços de saúde, 
toda a institucionalidade exogâmica cumpre uma 
função parentalizante substancial. Um menor mal-
tratado – pelo abuso, pela crueldade – irá atacar 
a cultura e romper o ambiente familiar e o não 
familiar. É como essa criança mostra que algo se 
tornou insuportável. O que precisam fazer os que 
recebem esse ataque? Até agora temos um modelo 
exclusivamente punitivo: pune-se o menor, retira-se 
o infrator do convívio da sociedade. Há que se fazer 
com que o ambiente não familiar ajude essa criança 
a retomar ou mesmo fundar uma relação distinta 

consigo mesma e com o laço social. É uma tarefa 
clínica que, com suficiente orientação, pode ser 
exercida, e é frequentemente exercida por não téc-
nicos. Eventualmente, uma cozinheira pode cumprir 
uma função clínica ao oferecer a essa criança uma 
presença transformacional. O que fazer é trabalhar 
para modificar a função punitiva dos cuidadores 
para uma função reverie. Bollas fala em presença 
transformacional. Na prática, o que faço é me reunir 
com as equipes que trabalham com crianças em 
condições muito extremas, em geral menores infra-
tores. Priorizamos os casos mais difíceis e pensamos 
sobre eles. Isso inclui observar a biografia dessas 
crianças e também para o que acontece com os 
cuidadores, olhar para o psiquismo dos membros 
da equipe e para o psiquismo da instituição.
SPPA: Qual o papel da psicanálise e dos 
psicanalistas em relação aos socialmente 
vulneráveis?
Carmen: Eu pessoalmente acredito que a psi-
canálise deve pisar no território micropolítico das 
instituições de proteção para ajudar a compreender 
o que acontece a essas crianças, elucidar os sinto-
mas, sugerir tratamento. Com essas crianças, o que 
vemos quando entramos em suas vidas é a queda 
dos tabus. O que os povos primitivos mais temiam 
era o incesto. Acredito que todos nós, no fundo do 

psiquismo, vivemos um terror à queda dos tabus. E 
isso é extremamente forte para quem intervém. O 
mais difícil é escutar, mas a verdade é que temos 
privado essas crianças de escuta. É necessário um 
trabalho psíquico enorme para se deparar com a 
queda dos tabus, controlar as ansiedades que isso 
suscita e buscar um caminho diferente do punitivo. 
Escutar é um ato de coragem que essas crianças 
necessitam muito. Walter Benjamin dizia: “O que 
necessitamos? Que alguém nos escute”. E quem 
sabe escutar? A psicanálise, que conhece os efeitos 
terapêuticos da escuta. Para mim, a psicanálise 
tem um compromisso político com a sociedade. A 
professora precisa pensar um pouco psicanalitica-
mente. É preciso que o conhecimento da psicanálise 
entre em diálogo com outras disciplinas que estão 
no campo de proteção à infância.
SPPA: De que forma os conceitos de holding 
e deprivação se relacionam com a tendência 
antissocial?
Carmen: Winnicott diz que uma criança deprivada 
perdeu algo que tinha. Era tempo de guerra em 
que as crianças perdiam suas famílias. Entendo 
que a deprivação ocorre também nas situações 
nas quais o ambiente não é capaz de se adaptar 
as necessidades da criança, e isso significa privá-la 
de holding, que é o que sustenta as ansiedades 
mais primitivas. O holding começa com o registro 
do bebê ao nascer: ele tem sobre si pela primeira 
vez os efeitos da gravidade e ganha sustentação 
de alguém para não cair. O paradigma punitivo 
desconhece totalmente esses conceitos. Sabemos 
que a tendência antissocial é recuperável, desde 
que não se intervenha punitivamente. Uma criança 
é capaz de voltar a ter preocupação com o outro, 
se tiver intervenção adequada. Há momentos em 
que a criança com tendência antissocial não está 
agindo antissocialmente. Se a intervenção com ela 
ocorre nesses momentos, isso suscita nela enormes 
sentimentos de gratidão. Esse tipo de intervenção 
é um vetor de saúde pública infantil.
SPPA: O que é insuportável para o bebê?
Carmen: Cito Marcelo Viñar: o bebê necessita 
ser alguém para alguém. Alguém tem de cum-
prir a tarefa de tratar o bebê como especial. Sem 
essa presença, pode ser o pai, a mãe, pode ser 
mulher, homem, pode ser um transexual – aqui 
nada importa a questão de gênero. O insuportável 
para o bebê é não ser ninguém para ninguém.

Entrevista

Marcelo Vaz, Carmen Rodríguez e Fábio Brodacz
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Revisitando 2018
Em 2018, a Associação de Candidatos da SPPA deu 
continuidade à sua agenda intensa de atividades. 
Em março, o Simpósio Anual Integrado AC/Instituto 
SPPA teve número recorde de 27 trabalhos. Nessa 
edição, além dos trabalhos anuais individuais de 
cada candidato, foram apresentados também os 
artigos escritos para os congressos de 2017, todos 
de autoria de candidatos em seminário ou egressos. 
Em julho, três Working Parties simultâneos sobre 
Especificidade da Psicanálise Hoje, A Escuta da 
Escuta e Métodos Clínicos Comparados, tiveram 
a coordenação dos psicanalistas Ruggero Levy e 
Cesar Brito, Cláudio Eizirik e Sérgio Lewkowicz, e 
José Carlos Calich e Maria Cristina Vasconcellos. 
Essa tem sido uma das atividades mais elogiadas 
pelos candidatos, pois aprimoram sua escuta e 
função analítica.

Em agosto, ocorreram a supervisão coletiva e 
a conversa sobre formação analítica com o psica-
nalista convidado pelo Instituto, Carlos Barredo. 
Em outubro, houve uma nova supervisão coletiva, 
dessa vez com o psicanalista Luis Martín Cabré. 
As trocas com convidados internacionais, nas 
quais se discutem semelhanças e diferenças nos 
modos de abordar o método analítico, têm aberto 
 possibilidades para  aprofundar conhecimentos 

sobre a estrutura da formação 
psicanalítica, o que tem rendido 
frutos à Direção do Instituto.

Em dezembro, contamos 
com a Quinta-feira Científica dos Candidatos. 
Nessa atividade, foi apresentado o trabalho “(Re)
Construções – Desconstruções: uma via de mão 
dupla rumo às transformações”, o qual contou 
com comentário realizado pelo colega Aldo Duarte.

Em assembleia em agosto,  foi eleita a 
nova gestão da AC,  composta pelos can-
didatos Aline Restano (presidente), Rafael 
Mondrzak (secretário), Aline Wageck (tesou-
reira) e Cristina Gerhardt (representante 
dos egressos). Nessa ocasião, foi também 
lançado o XII Anais do Simpósio Integrado, 
disponível para todos os membros da SPPA. 
Com a entrada da nova chapa, deu-se a 
modernização do logotipo da AC, consolidando 
ainda mais a identidade da Associação, sempre 
construída junto ao Instituto da SPPA.

E lembramos que nossas reuniões aconte-
cem todas as terças-feiras às 10h30min, sendo 
a primeira reunião de cada mês aberta a todos os 
candidatos da SPPA quiserem vir conversar conosco.

Contamos com vocês para mais um ano de 
trabalho juntos! Abraços. Aline Restano, Rafael 
Mondrzak, Aline Wageck e Cristina Gerhardts
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Farroupilha
Ler, estudar, fazer trocas, 
supervisionar... esta é a nossa rotina!

Assim, estamos chegando ao quarto ano do 
grupo de estudos da SPPA em Farroupilha.
Um grupo de colegas com desejo de estudar, 
aprofundar conhecimentos, partilhando uma 
mesma motivação, em busca de trabalho sério. 
Esse é o grande objetivo deste grupo nos encon-
tros mensais aos sábados.

A parceria com a SPPA muito nos acrescenta 
e emociona. Falamos de emoção sim, porque 
nosso trabalho é  cheio de emoção! Com nossos 
colegas, com nossos pacientes, com os grandes 
profissionais que nos brindam com sua sabe-
doria e seu conhecimento, nos auxiliando no 
 crescimento profissional e pessoal.

O contato mais próximo com a SPPA, que 
parecia inalcançável  para algumas e até des-
conhecido para outras, tornou-se realidade.  
A percepção de que precisávamos aprofundar 
conhecimentos aliou-se à imensa disponibilidade 
dos profissionais que vêm até nós. 

Acreditamos, cada vez mais, que este é o 
caminho para atingirmos o que nos é precioso, 
o ser humano com sua complexidade.

Iniciamos e seguimos estudando a teoria de 
Freud! Vamos nos aperfeiçoando, sempre em 
busca de nos tornarmos seres humanos e pro-
fissionais melhores!
Cláudia Paesi e Evelize Perotonni

Identidades  
e Sexualidades
A Revista está publicando em dezembro 
seu último número de 2018, intitulado 
Identidades e sexualidades. Trata-se de um 
tema para o qual houve um aporte signifi-
cativo de artigos científicos. Isso possibilitou 
a composição de um número bastante rico, 
que reflete sobre questões contemporâneas 
envolvendo a compreensão de aspectos 
como a dinâmica do desenvolvimento psi-
cossexual, a estruturação da personalidade 
e das identidades. Sobre esses temas que a 
psicanálise precisa (novamente) se dedicar a 
aprofundar conhecimentos.

Para o ano de 2019, estão planejados 
dois números temáticos: Verdade/Mentira, 
programado para abril, e Neurose, para 

dezembro. Todos os  interessados no estudo 
dessas matérias estão convidados a enviar 
suas contribuições para a Revista, através do 
site da SPPA ou do e-mail revista@sppa.org.br.

Em breve, serão divulgados os temas 
previstos para 2020, os quais poderão ser 
consultados tanto no site da Sociedade 
quanto em seu boletim eletrônico.

Como já faz parte de sua tradição, a 
Revista da SPPA se fez representar, por 
ocasião da Feira do Livro, através de uma 
atividade em parceria com a Câmara Rio-
Grandense do Livro. Nessa última edição, em 
novembro de 2018, ano em que se come-
moram os 55 anos da Sociedade e 25 da 
Revista, decidiu-se para homenagear simul-
taneamente o fazer psicanalítico e a literatura 
realizar um sarau, intitulado “Leituras que 
tocam”. A literatura como vivência de encon-
tro com o humano – em nós e no outro.

Revista de Psicanálise

Dezembro 2018

14

mailto:revista@sppa.org.br


Aniversário marca passagem dos 
55 anos e ressalta o papel da SPPA

“Aniversários são como paradas em longas 
viagens, nas quais temos a oportunidade de cons-
tatar o trecho já percorrido e ao mesmo tempo 
olhar para o caminho a percorrer”. As palavras do 
presidente, Zelig Libermann, proferidas durante 
a cerimônia de comemoração dos 55 anos da 
SPPA e 25 da Revista de Psicanálise, sintetizam 
o espírito de reflexão e de desafio aos novos 
tempos que se aproximam. O evento O Sujeito 
Contemporâneo - Entre o Público e o Privado 
foi realizado no dia 26 de outubro, no Teatro 
Unisinos, na Capital, foi marcado por um debate 
sobre questões relativas aos tempos atuais que 
prometem muitas modificações de hábitos e de 
costumes no futuro.
Como ressalta a diretora científica da SPPA, Maria 
Cristina Vasconcellos,  inquietações ligadas aos 
recursos  tecnológicos  trouxeram novas possi-
bilidades que nos desacomodam. “Uma destas 
formas que vem mudando é a falta de clareza 
entre os limites do que é o público e o que é 
o privado. Onde fica esta fronteira, quando, na 
atualidade, temos maior possibilidade de acesso 
a outros espaços e pessoas? Estamos verdadei-
ramente compartilhando esses espaços de forma 

a estarmos acompanhados?”, questiona. O tema 
foi extensamente comentado pelo historiador 
Francisco Marshall, professor titular de História da 
UFRGS; pelo biólogo José Roberto Goldim, chefe 
do serviço de Bioética do HCPA;  pelo professor 
de  filosofia da Ufrgs, Felipe Gonçalves Silva,  pelo 
psicanalista Cláudio Laks Eizirik, ex-presidente 
da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da 
International Psychoanalytical Association (IPA) 
e pelo psiquiatra Cesar Brito, coordenador do 
Curso de Especialização em Psiquiatria da PUCRS. 
As comemorações marcaram ainda a passagem 
dos 25 anos da Revista de psicanálise que, como 
aponta sua editora, a psicanalista Lúcia Thaler, é 
hoje “um dos importantes veículos de transmissão 
do conhecimento psicanalítico em nosso país”. 
Lúcia acrescenta que a Revista de Psicanálise nas-
ceu a partir do sonho e determinação de pioneiros 
da entidade, os quais cumpriram o objetivo de dar 
voz e visibilidade à psicanálise que é ensinada 
e praticada na sociedade atual. Ao agradecer a 
todos que ajudaram desde a sua criação e aos 
colaboradores, de hoje e sempre, Lúcia lembrou 
que a “Revista de Psicanálise da SPPA considera 
que é de sua responsabilidade divulgar a psicaná-

lise praticada: aquela que estimula o pensamento 
e a compreensão das motivações humanas em 
sua complexidade, sem fáceis e falsos maniqueís-
mos (que proliferam especialmente em momentos 
de tensão como os vividos atualmente)”.
Por fim, registrem-se as palavras do presidente Zelig 
Libermann, “a SPPA tem se caracterizado por suas 
ações para a difusão da psicanálise no âmbito da 
comunidade e da cultura de nossa cidade e de 
nosso estado. Seguindo o exemplo de Freud, que 
não somente trouxe novos recursos aos escassos 
meios de tratamento vigentes em sua época como 
também contribuiu com um arcabouço teórico para 
pensar o mundo em transformação, a SPPA tem 
buscado colaborar com o movimento psicanalítico 
tanto em seu aspecto primordial, o objetivo tera-
pêutico, quanto para pensar as vicissitudes por 
que passam as relações sociais contemporâneas 
impactando nossa subjetividade.” 
Parabéns a todos que construíram e seguem cons-
truindo essa bela história.

Comemoração

Em outubro de 1957, na primeira reunião do  Centro de Estudos 
Psicanalíticos de Porto Alegre, germe da SPPA, já contávamos 
com a presença feminina integrando o grupo: uma mulher, Zaira 
Martins, e 16 colegas homens.  As décadas seguintes revelaram 
crescente participação de mulheres na SPPA.
Atualmente, elas compõem quase 70% do total de sócios, 
60% do total de membros (jubilados, efetivos e associados), 
e 78% dentre os candidatos, realidade similar à da IPA (In-
ternational Psychoanalytical Association), em que perfazem 60% 
dos membros e 70 % do total de candidatos.

Fonte: SPPA

Presença Feminina na SPPA e IPA

Integrantes da SPPA

Curiosidade

Mulheres = 6%

Homens = 94%

Mulheres = 24%

Homens = 76%

Mulheres = 68%

Homens = 32%
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15

Dezembro 2018



Intercâmbio entre 
Psicanálise e Cultura
O segundo semestre de 2018 foi 
marcado por um frutífero e eferves-
cente intercâmbio entre a SPPA e a 
Cultura. Tivemos várias atividades 
que contemplaram esta troca.
Celebramos os dez anos do, já consagrado, 
Café Literário da Psicanalítica, parceria com a 
Livraria Saraiva do Moinhos Shopping. A data 
foi brindada com o debate sobre a obra de 
Yuval Harari: “Homo Deus”.

O Ciclo de Estudos é um espaço para estu-
dantes e profissionais de Medicina e Psicologia 
estudarem temas da Psicanálise. Neste semestre, 
os grupos oferecidos foram sobre Freud e Winnicott.

 Tivemos, ainda, a atividade em par-
ceria com o Instituto Ling, cujo tema foi 

“Revisitando o Mal-Estar na Cultura: 
paradoxos desde Freud até a 
Contemporaneidade”. Esta parceria 
tem nos oportunizado importantes 
trocas entre a Psicanálise e a Cultura.

Foi uma grande satisfação termos tido o I 
Simpósio de Vulnerabilidade Social e Psicanálise 
da SPPA, espaço primoroso para estudos e deba-
tes sobre temas relacionados à vulnerabilidade 
social. Tivemos a oportunidade de ouvir vários 
profissionais que vêm estudando o assunto, susci-
tando, no público presente, importantes reflexões.

A SPPA, como há anos vem acontecendo, 
esteve presente no Porto Alegre em Cena, 
participando de frutíferos debates com atores, 
diretores artísticos e com o público presente.

Tivemos, no dia 26 de outubro no Teatro 
da Unisinos, a atividade comemorativa ao 
aniversário de 55 anos da SPPA e 25 anos 
da Revista da SPPA, cujo tema foi “O Sujeito 
Contemporâneo entre o Público e o Privado”. 
Contamos com vários convidados ligados à 
Cultura e ao ensino de nossa cidade.

O expressivo público presente em todas 
as nossas atividades parece revelar o sucesso 
que temos tido no intercâmbio entre a SPPA 
e a Cultura.

Relações com a Comunidade

I Simpósio de Vulnerabilidade Social e Psicanálise
Encontro realizado nos dias 18 e 19 de 

outubro, na sede da SPPA, em Porto Alegre, 
reuniu 150 profissionais e estudantes de dife-
rentes áreas e instituições para refletir sobre 
o compromisso ético da psicanálise frente às 
desigualdades sociais. SMED e Projeto Pescar 
marcaram presença como parceiras do traba-
lho realizado pela SPPA com professores, pais 
e estudantes.

O I Simpósio de Vulnerabilidade Social e 
Psicanálise da SPPA foi realizado em outubro 
de 2018,  dez dias antes do segundo turno das 
eleições presidenciais. O clima era de apreensão, 
tendo em vista a perspectiva de desconstrução 
dos laços sociais. Tivemos uma oportunidade de 
ampliar a compreensão dos fenômenos envol-
vidos na manutenção da desigualdade tão 
arraigada na cultura brasileira. Nossos convida-
dos enfatizaram a urgência da transformação 
da ação das instituições como meio real da pre-
servação da humanidade. Para ser humano, é 
preciso esperança de vida, criada na relação com 
o outro, que protege e ensina a proteger.  Assim, 
a Dra Carmen Rodríguez, a partir de Freud e de 
filósofos atuais, abordou “A cultura da desigual-

dade”,  destacando a complexa 
trama entre desigualdade social 
e o projeto econômico neolibe-
ralista. Falando sobre “Infâncias 
desiguais”, Ana Gageiro trouxe 
sua experiência na Casa dos 
Cataventos, terreno de alta 
vulnerabilidade social,  onde as 
crianças podem brincar, acompa-
nhadas por pessoas engajadas na 
arte do brinquedo e do acolhi-
mento. Carmen Rodríguez trouxe 
suas ideias sobre “O insuportável nas instituições 
de acolhimento de crianças e adolescentes”, 
quando, ao contrário, não se consegue acolher 
as necessidades das crianças e transformar o 
insuportável em dor emocional possível de ser 
vivida. “A história da desigualdade no Brasil” foi 
abordada por José Carlos dos Anjos e  Barbara 
Conte, através  do racismo e ditadura no Brasil,  
ingredientes de uma cultura marcada pela des-
mentida .  Thiago Ramil, com sua música Ela, 
do CD “Enfrente”,  possibilitou uma roda de 
conversa para sentirmos e discutirmos  a deses-
perança e esperança, abordada nas mesas.

Finalizando, outra roda conversa para 
pensarmos  sobre “o enfrentamento da 
desigualdade através da arte”. Dulcimarta 
Lino, Jorge Ferreira da Silva e Bruno Negrão, 
com música, capoeira e poesia, possibili-
taram que experimentássemos o efeito 
transformador da arte, vindo ao encontro 
da experiência transformadora das parcerias 
da SPPA com a SMED e o Projeto Pescar, que 
junto com o compromisso ético da psicaná-
lise - a busca da verdade - foram a razão 
de ser deste I Simpósio.
Comissão Organizadora do Simpósio

Projetos Sociais
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