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PALAVRA DO PRESIDENTE

Berlim e a 3ª margem do rio
Iniciar o último editorial como presiden-

te da SPPA gera um turbilhão de imagens 
na mente expressas já no título deste texto.  
Inúmeras recordações destes quase dois 
anos de gestão afloram: as atividades co-
memorativas dos 150 anos do nascimento 
do Freud em parceria com o Memorial do 
Estado, abrilhantadas por Stefano Bolog-
nini, Sérgio Paulo Rouanet, colegas de São 
Paulo e inúmeros outros da nossa socie-
dade que contribuíram. As lembranças se 
sucedem e emerge César Botella, David 
Taylor, Álvaro Nin, Arnaldo Chuster, Socie-
dade de Pediatria, Secretaria Municipal de 
Educação, Casa de Cultura, Sociedade de 
Ginecologia, Hospital de Clínicas, Bienal 
do Mercosul, Feira do Livro, etc. Mas além 
destas, fluem outras imagens: os vídeos da 
história e de divulgação da SPPA, os jornais, 
os livros novos comprados, o novo Boletim 
Eletrônico, a presença constante na mídia, 
os ajustes financeiros, administrativos, etc. 
Brota também a lembrança do esforço que 
fizemos de apresentar a Psicanálise como 
um método de tratamento do sofrimento 
psíquico.

Mas, e a terceira margem? 
Uma das atividades mais caras à SPPA, 

pela sua riqueza, tem sido sua participação 
nas diversas Bienais do Mercosul. Inter-
cambiar com o mundo das artes enriquece 
a Psicanálise e vem propiciando que a nos-
sa disciplina seja reconhecida como viva, 
atual e plena de conceitos fertilizantes. A 
6ª Bienal do Mercosul, particularmente, foi 
extremamente feliz na escolha de sua te-
mática central: a Terceira Margem do Rio. 
Inspirado no célebre conto de Guimarães 
Rosa, Gabriel Pérez-Barreiro, curador-geral 
desta edição da Bienal, propõe o conceito 
que a arte não existe no artista, nem no 
espectador, mas na experiência que se cria 
entre os dois. Não existe o significado fe-
chado, já inscrito em cada produção artís-

tica. Ele é construído a cada encontro. Ora, 
é neste mesmo espaço que nós, psicanalis-
tas, trabalhamos, no espaço intermediário 
que se cria entre nós e nossos pacientes. 
Este “terceiro” que se gera entre os dois 
participantes da cena analítica. Esta experi-
ência emocional compartida é que permite 
a geração de um novo “sonho”, revela-
dor, que lança a dupla em novo patamar 
de funcionamento psíquico. Entender isso 
e dialogar a esse respeito, nesta edição 
da Bienal, promoveu aos participantes, 
psicanalistas e não analistas, uma rica ex-
periência e uma vivência de crescimento 
pessoal.

Berlim foi uma experiência emocional 
também intensa a quem lá esteve. Certa-
mente cada um de nós viveu e conheceu 
a sua Berlim. A capital da Alemanha tem 
esta peculiaridade: ela, por sua história, 
pela sua arquitetura, pelos seus monu-
mentos, pelos seus museus, pelas suas 
ruínas e pelas suas reconstruções, tem 
o poder de evocar intensas experiências 
emocionais em quem a visita. Estivemos 
todos numa terceira margem em Berlim. 
Capturados por uma nova subjetividade 
que certamente um pouco nos transfor-
mou. Possivelmente em graus e modos 
diferentes. Mas respirar um pouco do 
que foi o Holocausto, o Nazismo e sentir 
os esforços elaborativos do povo alemão 
não nos deixou indiferentes, ao contrário, 
muito nos mobilizou.

E Berlim foi muito mais. Aliás, a razão 
principal de nossa presença naquela capi-
tal foi o 45º Congresso da IPA, cujo tema 
foi, como todos sabem, “Recordar, Repe-
tir e Elaborar na Psicanálise e na Cultura, 
Hoje”. Então, se considerarmos onde es-
távamos, o tema do Congresso e o modo 
em que ele transcorreu, é possível compre-
ender o quanto foi intensa a experiência. 
Digo o modo em que transcorreu por vá-

rias razões. Primeiro, porque houve ativida-
des (por exemplo, aquela chamada Beeing 
in Berlin), que transformaram o Congresso 
num espaço de elaboração da experiên-
cia de estar em Berlim, centro, cenário de 
experiências históricas transformadoras 
da cultura ocidental. Foi um congresso vi-
vencial. Mas houve também outras razões 
para a intensidade da experiência vivida 
por quem lá esteve. O presidente do Con-
gresso, não só era brasileiro, mas de Porto 
Alegre e da SPPA. O nosso colega Cláudio 
Laks Eizirik presidia o evento maior da IPA! 
Isso fez com que nos sentíssemos um pou-
co em casa e ainda mais emocionados em 
ver um de nós naquele posto tão digno de 
presidente do primeiro Congresso da IPA 
em Berlim depois de todos os eventos his-
tóricos mencionados.  

Como se não bastasse, também foi 
gratificante ver tantos colegas nossos par-
ticipando das atividades do congresso, o 
que estará descrito em matéria deste jor-
nal. Ver a SPPA tão presente e ativa em 
Berlim realizou-nos.

Ao final deste texto, concluo que este 
é o sentido de nossa atividade institucio-
nal. Gerar e viver experiências enriquece-
doras nos inúmeros  lugares em que temos 
desenvolvido nosso calendário científico e 
de interface. O sentido é favorecer o nos-
so crescimento como psicanalistas e como 
pessoas, bem como daqueles à nossa vol-
ta. Eu poderia dizer também que outro 
ganho destes dois anos de trabalho foi o 
de fazer novos amigos. E quantos amigos 
foram feitos em todos estes locais recém 
mencionados. Por tudo isso o sentimento 
é fica é o de realização e o de gratidão. 
Obrigado pela colaboração, atenção e boa 
leitura de nosso jornal.

Ruggero Levy
Presidente da SPPA
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EVENTO

Nos dias 25 e 26 de maio,  teve 
continuidade o evento  que vem se 
realizando, desde 2006 sobre a atua-
lização do método analítico. Já vimos  
o método sob o vértice freudiano, 
kleiniano, bioniano e agora tivemos a 
oportunidade de focar nosso olhar so-
bre o ponto de vista winnicottiano.  

No primeiro encontro,  aberto a 
estudantes e  colegas de outras insti-
tuições, realizou-se uma mesa redonda 
com a participação  da Dra. Sonia Aba-
di, analista didata da Apa e  Dra. Nara 
Amália Caron, analista didata da SPPA.  

Sonia Abadi falou que o conceito 
de inconsciente pode ser visto  como 
uma rede de conexões ilimitadas, e o 
processo primário como uma série de 
leis que  regem o funcionamento men-
tal, abrindo uma perspectiva frente a 
novos estados da mente. Este sistema 
escapa a lógica formal onde os opos-
tos coexistem. Diz que o método da 
associação livre de Freud,  foi inspirado 
na criação literária e a atenção flutuan-
te, nas artes plásticas.  

 A partir de Winnicott se pode 
postular um modelo de pensamento 
com características transicionais que 
se desprega entre o processo primá-
rio e o secundário e que admite tan-

to a lógica formal como a paradoxal. 
“A este pensamento tenho definido 
como pensamento em rede”, diz a pa-
lestrante. O conceito de pensamento 
em rede propõe um pensar que não é 
individual nem coletivo, senão conec-
tivo, que se dá no espaço transicional.  
A atividade do pensamento em rede 
seria a atenção flutuante, não só como 
um instrumento da terapia psicanalíti-
ca  mas como uma forma ampliada de 
perceber o entorno, deixando em sus-
penso as hierarquias, as categorias e os 
juízos de valor. O pensamento em rede 
tem  correspondência com os estados 
não integrados, sendo precisamente 
nestes estados, que se faz possível a 
associação livre, a atenção flutuante e 
a empatia. Esta liberdade de combina-
ções infinitas é a característica do pen-
samento criativo e original.  

A seguir a Dra. Nara Amália Caron 
faz uma apresentação no power point  
onde integra aspectos da vida e obra de 
Donald Winnicott  com suas originais 
contribuições. Seu ponto focal, através 
da experiência clínica com crianças, é 
baseada na relação primitiva mãe-bebê 
e na dependência inicial do bebê, que 
emerge da solidão essencial, de um es-
tado não integrado para a integração, 

com o auxílio da mãe. Uma adaptação  
natural da mesma,   levará a criança a 
desenvolver-se num ambiente favorá-
vel onde serão atendidas suas necessi-
dades  e  ao longo do tempo, o bebê 
passa a se constituir uma unidade psi-
cossomática. Caso contrário, haverá o 
surgimento de angustias inimagináveis 
e patologias relacionadas  falhas nesta 
etapa primitiva. Levando em conta isso, 
aconteceram alterações na clínica. Para  
Winnicott,  no início do tratamento, o 
analista não é uma pessoa diferenciada 
para o paciente, mas parte do setting, 
como no passado foi a mãe-ambien-
te que atendeu as suas necessidades. 
Enquanto que na neurose de transfe-
rência o passado vem para o consul-
tório, para o autor, o presente volta ao 
passado e é o passado.  A Dra. Nara 
conclui a apresentação citando Winni-
cott quando este diz: “Esperamos que 
nossos pacientes terminem a análise e 
nos esqueçam e que descubram que 
o viver em si é a terapia que faz senti-
do”.  No dia seguinte realizou-se, com 
a Dra. Sonia Abadi, a discussão de dois 
casos clínicos para membros da socie-
dade.  Muitas pessoas participaram do 
evento. O retorno positivo é uma  pro-
messa de continuidade.  

mÉTodo aNalÍTiCo iV: 
WiNNiCoTT Na aTUalidade

Dra. Nara Caron, Dra. Sonia Abadi, Dr. Ruggero Levy e Dr. Sérgio Lewkowicz
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SIMPóSIO

Com o tema “Parentalidade e 
suas Implicações no Processo Psica-
nalítico”, realizou-se o IX Simpósio de 
Psicanálise da Infância e Adolescência 
e o III Encontro SPPA-APdeBa, de 27 
a 29 de setembro. Contamos com a 
presença das convidadas represen-
tantes da APdeBA Dras. Ana Kaplan e 
Mônica Zac e das Lics. Haydeé Zac de 
Levinas e Dora Nuesch. Lamentamos 
a ausência dos convidados Dr. James 
Herzog e Dra. Clara Nemas, os quais, 
por motivos pessoais, não puderam 
comparecer. Entretanto, o  rico mate-
rial enviado por eles para o debate en-
riqueceu as discussões e incrementou 
o interesse dos presentes em discutir 
os temas propostos, e o desenrolar do 
Simpósio foi muito produtivo. 

Na sessão de abertura em 27 de 
setembro, o presidente da SPPA, Dr. 
Ruggero Levy, e a diretora do Núcleo 
da Infância e Adolescência,  Psicóloga 
Mery Wolff,  teceram palavras de boas 
vindas e estímulo ao debate científico.  
Nessa noite, foram lidos os trabalhos 
do Dr. Herzog e da Dra. Clara Nemas 
pelas colega Haydeé Zac de Levinas, 
membro associado da APdeBA e Dra. 
Rose Eliane Starosta, membro efetivo 
da SPPA. Após a leitura dos textos, 
abriu-se espaço ao público presente  
para expressarem seus questiona-
mentos teóricos e clínicos. 

Na sexta-feira pela manhã, o Sim-
pósio continuou no Hospital de Clíni-
cas em parceria com a Reunião Clínica 
do Serviço de Psiquiatria da Infância e 
Adolescência, quando foi apresenta-
do um caso clínico pela Dra. Juliana 
Dreyer, com comentários e contribui-
ção para os debates da Dra. Ana Ka-
plan, membro efetivo da APdeBA, da 
Dra. Maria Lucrécia Zavaschi, membro 
Efetivo da SPPA. À tarde, das 15h30 
às 17h30, realizaram-se os Grupos 
de Reflexão, com os seguintes temas: 

iX SimPÓSio de PSiCaNÁliSe 
da iNFÂNCia e adoleSCÊNCia 
e iii eNCoNTro SPPa-aPdeBa

Novas Configurações Familiares e o 
Processo Psicanalítico, Os Pais e o Pro-
cesso Psicanalítico, O Lugar dos Pais 
no Processo Psicanalítico, Expectativas 
do Analista em Relação aos Pais, Ado-
ção e o Processo Psicanalítico. Esta 
atividade teve colaboração calorosa 
e ativa dos participantes do simpó-
sio,  sendo a coordenação dos grupos 
gentilmente realizada por colegas da 
SPPA.

Das 18h às 21h, foi o momento da 
Discussão Clínica: um Caso de Crian-
ça, apresentado pela Dra. Monica 
Zac, membro associado da APdeBA, 
com um belíssimo material de análise 
que foi exaustivamente discutido pela 
platéia após a introdução ao debate 
feito pelas colegas da SPPA Dra. Mar-
lene Silveira Araujo, membro efetivo 
da SPPA, e  Psic. Marli Bergel, mem-
bro associado da SPPA. 

Este modelo de atividade mostrou-
se bastante rico e profícuo, pois seu 
tempo de duração permitiu um apro-
fundamento significativo nas discus-
sões clínicas. Por outro lado, também 
minimizamos os riscos de quebra de 
sigilo e também pudemos contar com 
a presença de todos os participantes 
do Simpósio. A coordenação desta 
discussão esteve a cargo da Lic. Hay-
deé Zac de Levinas, membro Apde 
BA. 

No sábado pela manhã, ocorreu a 

outra reunião clínica com a  Discussão 
de um caso de adolescente, apresen-
tado pela Lic. Dora Nuesch, membro 
da APdeBA. A colega trouxe um cui-
dadoso trabalho de análise de uma 
jovem com muitas dificuldades e que 
foi discutido em profundidade por 
todos os colegas presentes a partir 
da introdução cuidadosa das colegas 
Dra. Nara Amália Caron, membro efe-
tivo da SPPA e Dra. Eneida Iankilevich, 
membro associado da SPPA. 

O evento foi encerrado pela Psic. 
Mery Wolff, que agradeceu a pre-
sença de todos, principalmente das 
colegas visitantes, que abrilhantaram 
o encontro e também contribuiram 
com sua experiência  para as discus-
sões clínicas. Foi ressaltado o interes-
se das duas Sociedades de continuar 
com esta enriquecedora experiência.

Certamente, tivemos um Simpó-
sio muito rico, especialmente pela 
proximidade e crescente parceria das 
colegas estrangeiras, bem como um 
público interessado, e com muitos jo-
vens profissionais da capital e interior. 
A apresentação dos casos clínicos e 
a possibilidade de estudarmos mais 
com os colegas das sociedades co-
irmãs, com um público interessado  
possibilitou-nos uma atividade cien-
tífica e didática, trazendo uma liber-
dade inovadora para nossas reuniões 
científicas abertas à comunidade psi.

Psic. Mery Wolff,  Dra. Rose Starosta,Dr. Ruggero Levy e Lic. Haydeé Zac de Levinas
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SIMPóSIO

iV SimPÓSio de iNVeSTigaÇÃo
em PSiCaNÁliSe

A interação entre o observador, a 
observação e a realidade foi o tema 
do IV Simpósio de Investigação em 
Psicanálise da SPPA. O evento foi 
aberto para acadêmicos e profissio-
nais da área médica e psi. Além do 
bom público que esteve presente, o 
evento contou também com a par-
ticipação de convidados especiais 
como o pesquisador Ivan Izquierdo, 
o psicanalista Benzión Winograd da 
SAP, e a psicanalista Julieta Freitas 
da Silva, de São Paulo. 

O pesquisador Ivan Izquierdo fa-
lou sobre a dimensão histórica da 
interação entre observador e obser-
vado. No final do século XIX existia 
um grau importante de independên-
cia entre o observador e aquilo que 
era observado, mas a dimensão de 
que o observador pode influenciar 
o observado foi trazida à tona por 
Freud através da Psicanálise, quan-
do descobriu a transferência, a resis-
tência, e adiante a contratransferên-
cia foi identificada. O pesquisador 
cita os trabalhos de Heisenberg e 
Schödinger e suas contribuições ao 
estabelecimento da física quântica, 
que revelou ser possível uma forma 
diferente do pensar, mais aleatória 
e menos linear do que a até então 
conhecida, que era a da física clás-
sica. Em resumo, o observador e o 
sujeito ou experiência observados 
interagem entre si e um transfor-
ma o outro. Nas ciências naturais o 
observador não influencia o objeto, 
entretanto exerce influência na sele-
ção do observado e na interpretação 
do fato. Na Psicanálise, analisando e 
analista constróem e partilham uma 
realidade psíquica, em que a men-
suração objetiva não alcança a com-
plexidade da experiência. 

A física nos ajuda com um conjun-
to de parâmetros através dos quais 
medimos o universo. O tempo pode 
ser marcado pelo ritmo dos segundos 
no relógio, mas a medida do tempo 

muda quando vivemos situações 
emocionais intensas que modificam 
a percepção exata do tempo.  So-
mos o que lembramos, percebemos 
a realidade a partir das experiências 
emocionais e memórias construídas 
na relação com outros significativos.

Para desenvolver pesquisas em 
Psicanálise, precisamos avançar o 
conhecimento para outras metodo-
logias que não as das ciências em-
píricas, especialmente pensar a par-
tir do paradigma da complexidade, 
pois a realidade existe a partir dos 
olhos de quem a enxerga, a partir 
do olhar de cada um. A Psicanálise 
apresenta questões metodológicas 
complexas, o modelo da efetividade 
que considera as condições naturais 
em que se desenvolve o processo 
analítico é essencial.

Conforme outro convidado, Dr 
Benzión Winograd, psicanalista da 
SAP, no âmbito clínico, o conceito de 
campo analítico está co-determinado 
pelos aportes intersubjetivos do ana-
lista e do paciente, cuja expressão 
no diálogo clínico constituirá no ob-
servado. O observável vai depender 
do campo psicanalítico. Nas ciências 
“duras” há influência do pesquisador, 
mas esta não muda o experimento, 
diferentemente da Psicanálise, onde 

o diálogo é um elemento que mais 
se presta para ser observado, como 
base empírica para pesquisa.

Dr. Winograd referiu as diferentes 
teorias psicanalíticas e suas diferentes 
abordagens técnicas. A partir da va-
riedade de abordagens é impossível 
imaginarmos um caminho único para 
a pesquisa em Psicanálise. Várias for-
mas de pesquisa são desejáveis para 
dar conta da diversidade das com-
preensões possíveis sobre a realidade 
psíquica. É importante ir em busca do 
valor que cada modelo de pesquisa 
pode fornecer em seus aspectos par-
ciais, que podem fazer sentido para 
o nosso conhecimento. Os caminhos 
parciais podem ser uma estratégia e 
não a totalidade do conhecimento. 
Mas a diversidade da pesquisa psi-
canalítica precisa respeitar um dos 
nossos mais valiosos instrumentos: 
o método e o processo psicanalítico 
cujas possibilidades abertas permitem 
o surgimento de novos problemas e, 
conseqüentemente, novos recursos. 
Existe um conjunto de elementos 
fortemente demarcados que caracte-
rizam a Psicanálise apesar das diferen-
ças nas teorias propostas que são: a 
noção de inconsciente, transferência, 
contratransferência, repressão, confli-
to, defesas, entre outras.

Dr. Gustavo Soares, Dra. Anette Blaya Luz, Dr. Sérgio Lewkowicz, Dr. Benzión Winograd, 
psic. Ingeborg Bornholdt, Dr. Ivan Izquierdo, psic. Angela Plass e Dr. César Brito
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ARTIGO

45º CoNgreSSo iNTerNaCioNal

A Associação Psicanalítica Inter-
nacional (IPA) realizou seu 45º Con-
gresso Internacional em Berlim, de 
25 a 28 de julho, com a presença 
de quase 3.000 participantes. Este 
congresso revestiu-se de vários sig-
nificados especiais. Seu tema oficial 
“Repetir, Recordar e Elaborar na Psi-
canálise e na Cultura Hoje”, baseado 
num dos trabalhos clínicos de Freud, 
permitiu examinar os significados 
atuais da repetição, da recordação e 
da elaboração na teoria e na clínica 
psicanalíticas. Além disso, abriu es-
paço para pesquisas recentes sobre 
as distintas formas de memória e a 
relação entre situações traumáticas 
pessoais e coletivas e eventos poste-
riores na vida individual e social. 

O congresso proporcionou ainda 
uma ampla reflexão conjunta sobre 
o impacto do Nazismo, do Stalinis-
mo, do Holocausto, das ditaduras 
latino-americanas e de outras situa-
ções traumáticas na mente  dos que 
as viveram e nas gerações seguintes, 
tema que tem recebido crescente 
atenção, por meio da análise de fi-
lhos e netos tanto de vítimas quanto 
de perpetradores. 

A abertura do congresso contou 
com uma conferência da conheci-
da escritora alemã Christa Wolff, 
que abordou o Holocausto mes-
clando suas próprias lembranças 
e contribuições da literatura e da  
poesia. Em meu discurso de abertu-
ra destaquei o fato de que era o pri-
meiro congresso em Berlim em 85 
anos, pois o anterior naquela cidade 
ocorrera em 1922, sendo aquele o 
último a contar com a presença de 
Freud. Naquela ocasião, alguns dos 
pioneiros da Psicanálise e de áreas 

vizinhas, como Ferenczi, Alexander, 
Ernest Jones, Jean Piaget e Melanie 
Klein apresentaram trabalhos que ti-
veram ampla influência nas décadas 
seguintes. Num mundo em transfor-
mação, procurei ilustrar com fatos 
e evidências contemporâneas que 
a Psicanálise responde à mudança 
com mudanças e reformulações em 

sua teoria e práxis. O clima que mar-
cou esse primeiro dia foi de muita 
emoção, pois se tratava de um reen-
contro formal da Psicanálise interna-
cional com a cidade que fora um de 
seus berços, através de seus pionei-
ros Karl Abraham e Max Eitingon.

Em seguida, ocorreu a inaugu-
ração de uma réplica da estátua da 
Gradiva, personagem de uma novela 
literária que foi analisada por Freud, 
exatamente defronte ao local em 
que fora realizado o congresso de 
1922, e que depois serviu de escri-
tório para Eichman desenvolver sua 
infamante “solução final”, que seria 
o extermínio dos judeus da Europa. 
As duas sociedades alemãs filiadas à 
IPA decidiram realizar essa homena-
gem para expressar seu repúdio ao 
nazismo e a vitalidade da Psicanálise 
da Alemanha de hoje. Ao som de 
peças de Bach, ao cello, esse entar-
decer foi outro momento de grande 
emoção e congraçamento entre psi-

canalistas de vários países do mun-
do, em especial muitos que viveram 
as conseqüências daquele terrível 
período histórico. Em cada um dos 
dias seguintes, através de uma ati-
vidade intitulada “Estar em Berlim”, 
organizada conjuntamente por ana-
listas alemães e israelenses, foram 
ouvidos depoimentos de colegas 
europeus, latino-americanos e nor-
te-americanos sobre a experiência 
de convívio com o terror, com a emi-
gração forçada, com o exílio e com 
a memória. Essa atividade atraiu um 
enorme número de participantes 
e permitiu recordar tais eventos e 
principalmente procurar elaborá-
los, no sentido de um trabalho men-
tal que segue o conceito freudiano 
de Durcharbeiten, ou seja, trabalhar 
através, ligar, dar novos sentidos, di-
minuir a dor e a dissociação e buscar 
integrações possíveis.

O programa científico do Con-
gresso permitiu um amplo estudo 
das três dimensões citadas – recor-
dar, repetir e elaborar – por meio 
de discussões teóricas, clínicas, de 
pesquisa e de relação com a cultura. 
Conforme estabelecido no trabalho 
de Freud de 1914, que deu o título 
ao Congresso, e em contribuições 
posteriores, o processo psicanalíti-
co visa promover transformações 
psíquicas através da elaboração dos 
conflitos, que leva o paciente a re-
cordar o que foi reprimido (hoje dirí-
amos entender e dar significado ao 
material inconsciente). Assim, visa 
evitar sua repetição compulsiva; essa 
compulsão a repetir condiciona a 
manutenção e perpetuação da neu-
rose. Como diz André Green, essa 
compulsão à repetição assassina o 

de PSiCaNÁliSe em Berlim

“O congresso 
proporcionou ainda uma 
ampla reflexão conjunta 

sobre o impacto de 
situações traumáticas 
na mente dos que a 

viveram.” 



�

ARTIGO
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tempo, pois não permite que surja o 
novo, o criativo e obriga o paciente 
a viver o de sempre, o conhecido, 
enfim, ficar enclausurado no círculo 
vicioso da neurose ou de outras for-
mas de sofrimento psíquico. 

Três trabalhos pré-publicados, de 
autoria de Norberto Marucco (Ar-
gentina), Werner Bohleber (Alema-
nha) e Jonathan Lear (EUA) serviram 
como estímulo ao debate, abordan-
do as extensões contemporâneas da 
metapsicologia e os significados da 
memória e as relações com a cultu-
ra. O Congresso constou de confe-
rências, painéis, supervisões cole-
tivas organizadas pela Associação 
Internacional dos Psicanalistas em 
formação, encontros com autores 
destacados, e lançamento de novos 
livros. Em cada um destes momen-
tos foi possível aprofundar áreas es-
pecíficas e observar a interação de 
conceitos clássicos com contribui-
ções dos últimos anos, provenientes 
de distintas escolas psicanalíticas 
européias, latino-americanas e nor-
te-americanas. Aliás, cabe destacar 
que o Comitê de publicações da IPA 
lançou nove novos títulos, sobre di-
ferentes áreas da Psicanálise.

Cabe destacar a participação 
marcante de alguns autores que 
constituem a prova viva de que a Psi-
canálise é uma obra em construção, 
que revisa criticamente seus concei-
tos, aprimora sua acuidade clínica e 
capacita os analistas a trabalhar com 
casos mais difíceis e em maior con-
tato emocional com os pacientes, 
expande e explora novas áreas da 
mente e desenvolve pesquisas com 
maior rigor e sofisticação e amplia 
seu diálogo com outros saberes: An-

dre Green (que recebeu na abertu-
ra do Congresso o prêmio máximo 
concedido pela IPA), Jean Laplan-
che, Otto Kernberg, Antonino Ferro, 
Daniel Widlocher, Leo Rangell, Mark 
Solms, Janine Puget, Stefano Bolog-
nini, Ricardo Bernardi, Peter Fonagy, 
Cesar Botella, Luis Kancyper.

O 45º Congresso da IPA, assim, 
percorreu as duas principais aveni-
das por onde se movem a recorda-
ção, a repetição e a elaboração. Na 
primeira, refletiu sobre a relevância 
desses três conceitos para a teoria, 
a clínica e a pesquisa psicanalíticas. 
Na segunda, permitiu uma reflexão 
madura e sóbria sobre tais concei-
tos para entender situações traumá-
ticas individuais e coletivas, tanto 

no passado como no presente. O  
website da IPA, www.ipa.org.uk per-
mite uma visão mais abrangente de 
conjunto de atividades que ocorre-
ram no 45º Congresso da IPA, bem 
como escutar na íntegra algumas 
das principais sessões plenárias, pai-
néis e conferências do Congresso.

Retomando um aspecto rele-
vante desse 45º Congresso, des-
tacado já em sua abertura, Berlim 
foi o cenário, em 1989, da queda 
do muro que dividia a cidade, e 
tentava manter o outro sistema 
totalitário que dominou o século 
XX. A queda do muro oferece uma 
excelente metáfora para a essên-
cia do trabalho analítico: ele visa 
derrubar os muros que mantêm a 
mente estagnada e aprisionada na 
compulsão à repetição e impedem 
sua expansão e o desenvolvimento 
do pensamento livre, crítico e in-
dependente. 

Cláudio Laks Eizirik
(analista didata da SPPA e presidente da IPA)

de PSiCaNÁliSe em Berlim

Dr. Cláudio Laks Eizirik, em sessão de abertura do 45º Congresso

“O evento percorreu as 
duas principais avenidas 

por onde se movem a 
recordação, a repetição e 

a elaboração”. 



�

EVENTOS

Em agosto, tivemos a satisfação 
de receber em nossa sociedade o 
psicanalista Paul Denis, membro 
efetivo da Sociedade Psicanalítica 
de Paris. 

No dia 10, o convidado proferiu 
uma conferência sobre “O Poder da 
Pulsão” onde refere que o concei-
to de pulsão ainda é questionado 
por algumas escolas de Psicanálise, 
seja por seu biologismo ou por seu 
caráter metapsicológico. Paul De-
nis considera que esta resistência 
se deve por sua referência à sexu-
alidade infantil e pelo fato de ser 
consubstancial à noção de psicos-
sexualidade.

Assim como Freud, Paul Denis, 
refere-se à pulsão como elemento 
constitutivo do eu, pois ela constitui 
o psiquismo a partir do investimento 
das vivências somáticas.

Já, diferente de Freud, pensa que 
a pulsão não é inata, por ser resulta-
do de uma primeira elaboração fun-
dadora do psiquismo. Refere que 

Nos dias 24 e 25 de agosto, re-
cebemos em nossa sociedade o 
psicanalista Arnaldo Chuster da As-
sociação Psicanalítica do Estado do 
Rio de Janeiro (Rio-4). O convidado 
apresentou-nos seu trabalho “As 
Origens do Inconsciente: Arcabou-
ços da Mente Futura”. Partindo de 
Freud e, principalmente de Bion, 
de cuja obra é um profundo estu-
dioso, mostra como compreende as 
origens dos estados mentais mais 
primitivos. Parte da investigação da 
diferença entre as origens das coi-
sas que estão no inconsciente e as 
origens do inconsciente em si mes-
mo, através da tentativa de compre-

ensão dos movimentos respectivos, 
descritos como de expansão e repe-
tição. Chuster ressalta a questão de 
um estado mental inacessível rela-
cionado ao primeiro movimento, e 
sua implicação em uma mudança 
de paradigma na compreensão psi-
canalítica, pois propõe um incons-
ciente que, segundo ele, vai além do 
inconsciente freudiano. Ilustra suas 
idéias através de trechos de relatos 
clínicos, assim como a partir da cria-
ção de uma ficção. 

Além desta atividade, o encontro 
com Chuster foi enriquecido com 
dois momentos de debates clínicos 
a partir de material trazido por cole-

Dr. Arnaldo Chuster e Dr. Sérgio Lewkowicz

eNCoNTro Com 
o dr. arNaldo CHUSTer

eNCoNTro Com o dr. PaUl deNiS

quando se fala das pulsões como 
elementos originários, estes deve-
riam ser entendidos como elemen-
tos originários do psiquismo e não 
como elementos inatos, pré-instala-
dos. Do ponto de vista do convida-
do, a noção de pulsão nada teria de 
biológico, pois seria a primeira mon-
tagem psíquica a partir da excitação 
libidinal. 

Para compor a sua maneira de 
compreender as pulsões, Paul Denis 
resgata o conceito freudiano de pul-
são de dominação (bemächtingung-
sapparat) utilizado nos “Três Ensaios 

para uma Teoria da Sexualidade”. 
Para ele, a pulsão se organiza em 
função de um duplo investimento do 
objeto: o objeto é investido ao mes-
mo tempo em dominação – como 
objeto de dominação – e em satisfa-
ção – como objeto de satisfação. Ou 
seja, duas vias de atração orientam 
o investimento corporal por parte da 
massa da energia libidinal: a via das 
zonas erógenas e a via dos elemen-
tos que fazem parte do aparelho de 
dominação que reúne os órgãos dos 
sentidos como a visão, a audição, o 
tato e a motricidade.

Dia 11, o encontro seguiu com 
debates clínicos a partir de dois ca-
sos de colegas que gentilmente se 
dispuseram a trazer material. Foi 
um momento enriquecedor e agra-
dável, pois Paul Denis discutiu o ma-
terial com os colegas e a platéia de 
forma simples, sensível e profunda, 
deixando-nos uma impressão de al-
guém que alia profundidade teórica 
com sensibilidade e respeito.

gas, onde o convidado pôde seguir 
falando de suas idéias a partir da 
clínica, com a participação bastante 
ativa dos membros presentes. 

Dr. Paul Denis e Dr. Ruggero Levy
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No dia 13 de outubro, teve 
início o Ciclo de Encontros da 
Sociedade Psicanalítica de Porto 
Alegre na Bienal do Mercosul. 
Quatro encontros que reuniram 
psicanalistas da SPPA, artistas e 
o curador da Bienal, Gabriel Pe-
rez-Barreiro, tiveram como obje-
tivo promover o diálogo sobre as 
relações entre arte e Psicanálise. 
O primeiro, realizado no San-
tander Cultural, contou com a 
participação do artista plástico 
argentino Jorge Macchi e do 
psicanalista Carlos Gari Faria. 
No dia 20 de outubro, ocorreu o 
segundo encontro, no MARGS, 
e reuniu Gabriel Pérez-Barreiro e 
o presidente da Associação Psi-
canalítica Internacional, Cláudio 
Eizirik. 

O Armazém A6 do Cais do 
Porto foi o palco do terceiro 
evento, no dia 6 de novembro, 
com a participação de Pérez-

SPPa ParTiCiPa da 6ª BieNal  
do merCoSUl

Barreiro e César Brito, psicanalista 
da SPPA. O co-curador da mos-
tra Três Fronteiras, Ticio Escobar, e  
Ingeborg Bornholdt, psicanalista, 
participaram do quarto e último en-
contro, no dia 17, também ocorrido 
no Cais do Porto, Armazém A7.

Em julho, recebemos o psicana-
lista Norberto Marucco, membro 
efetivo e presidente da Associação 
Psicanalítica Argentina (APA), para 
apresentar e debater conosco pre-
viamente o trabalho que apresen-
taria no 45º Congresso Internacio-
nal de Psicanálise em Berlim, cujo 
tema foi “Entre a Recordação e o 
Destino: a Repetição”. 

O convidado falou de situações 
sócio-culturais e clínicas onde se 
encontra a presença da repetição 
e sua relação com o trauma. A re-

petição assassina o tempo e traz 
à luz “marcas” da relação dia-
lética entre a pulsão e o objeto. 
Quando nos referimos a trauma, 
sugere o autor, estamos falando 
de um inconsciente que não é o 
inconsciente reprimido. Relaciona 
este inconsciente com o “soter-
rado”, termo utilizado por Freud 
em “Construções em Análise”.  
Este inconsciente retorna através 
do ato ou soma, ou ainda numa 
“maneira de ser” na vida onde o 
destino é sempre o sofrimento, 

eNCoNTro Com 
o dr. NorBerTo marUCCo

num “eterno retorno ao igual”. O 
analista será então chamado para 
deter esta circularidade da repeti-
ção em que o sujeito se perde de 
si mesmo. Dr. Marucco acredita ser 
fundamental a aposta pulsional do 
analista para que o paciente possa 
recuperar a temporalidade perdi-
da, a partir do rearranjo do “tecido 
psíquico” perdido e da criação de 
uma trama psíquica que, ao fun-
cionar como “tecido de contato”, 
serve como anteparo aos embates 
da compulsão traumática.

O psicanalista Carlos Gari Faria e o artista plástico Jorge Macchi 
debateram sob a  coordenação do psicanalista Zelig Libermann
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 CONGRESSOS

XXi CoNgreSSo BraSileiro de 
PSiCaNÁliSe moSTroU a ForÇa 

da PSiCaNÁliSe BraSileira
O congresso da ABP, realizado 

entre os dias 9 e 12 de maio, em 
Porto Alegre, foi um sucesso em 
termos de qualidade e de público. 
Houve mais de 1000 inscrições, um 
indicativo da força da Psicanálise no 
segmento.

 Durante quatro dias de  
reuniões científicas, foram discuti-
dos os avanços alcançados na clí-
nica, bem como as variadas formas 
como cada um está trabalhando 

com seus pacientes. Além disso, as 
atividades sociais também se desta-
caram, especialmente a Tertúlia, que 
deu a todos os participantes a opor-
tunidade de entrar em contato com 
um pouco da cultura gaúcha.

 Além do mais, as premiações 
dos trabalhos do Rio Grande do Sul 
também indicam a força da Psicaná-
lise Gaúcha. A Psicanálise da SPPA 
esteve muito bem representada nas 
diversas mesas do Congresso. Dois 

trabalhos de membros da Sociedade 
foram premiados: “Acting, Enact-
ment e a Realidade Psíquica ‘em 
Cena’ no Tratamento Analítico das 
Estruturas Borderline”, de autoria de 
Mauro Gus e “Adolescentes ‘Pseu-
do-Pseudomaduros: um Estudo da 
Clínica Psicanalítica na atualidade”, 
de autoria de Viviane Mondrzak.

O próximo Congresso Brasileiro 
será daqui a dois anos, no Rio de Ja-
neiro. Já fica o convite! 

SPPa PreSeNTe No 
45º CoNgreSSo iNTerNaCioNal

A Sociedade Psicanalítica de Porto 
Alegre teve grande participação no 
45º Congresso Internacional de Berlim. 
A abertura do evento ficou por conta 
do Dr. Cláudio Laks Eizirik, Presidente 
da IPA, e o Dr. Carlos Gari teve a opor-
tunidade de integrar as reuniões com 
a FEPAL. Entre os participantes que se 
destacaram, podemos citar o Dr. José 
Carlos Calich, que apresentou um 
caso clínico no Pré-Congresso dentro 

do grupo de trabalho sobre “Métodos 
Clínicos Comparados”; o Dr. Luiz Car-
los Mabilde, apresentando o trabalho 
“Sobre critérios para avaliação final 
do candidato com base no trabalho 
clínico supervisionado” e a Dra. Ma-
ria Lucrecia Zavaschi, que participou 
com o trabalho intitulado “Child and 
analist in the present speace conver-
gence of mind body affect: verbal and 
non verbal relationship”. Ainda no 

campo dos destaques, a Dra. Marle-
ne Silveira Araújo, que compareceu a 
Reunião da COWAP, o Dr. Mauro Gus, 
que participou da Reunião do Inter-
national New Group da IPA como re-
presentante da América Latina e o Dr. 
Raul Hartke, apresentando o trabalho 
“Repetir, Simbolizar e Recordar” obti-
veram grande êxito em suas participa-
ções. O Dr. Ruggero Levy e o Dr. Raul  
Hartke participaram do “meeting” de 
Presidentes e Diretores de Institutos de 
Sociedades para discutir o relatório de 
educação da IPA. O Dr. Ruggero, par-
ticipou ainda da Assembléia de Dele-
gados, Fepal, bem como de um Poster 
intitulado “Efetividade e resistência ao 
trabalho de interface entre a psicaná-
lise e a cultura”, o Dr. Sérgio Lewko-
wicz, lançando como co-editor o livro 
“Luto e Melancolia”, publicado pela 
IPA; e a Dra. Viviane S. Mondrzak, que 
participou do Grupo de Discussão de 
trabalho da IPA sobre o tema “Precon-
ceito”, encerraram com chave de ouro 
a representação brasileira.Membros da SPPA participaram do Congresso, em Berlim
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REVISTA

A Revista de Psicanálise da SPPA é 
publicada com uma regularidade de 
três números ao ano. Recentemente, 
foi lançado o último número Vol. XIV 
- Nº 2 - Agosto/2007 com o conteúdo 
descrito abaixo. Os interessados em 
adquirir este número e/ou edições 
anteriores, assim como assinar 
a revista, podem acessar o link 
Publicações do site www.sppa.org.
br ou através da srta. Vivian, pelo 
fone (51) 32243340.

EDITORIAL 

Anette Blaya Luz

ARTIGOS 

O poder da pulsão
Paul Denis 

Realidade Triádica e o Espaço para 
Brincar (playspace)
James Herzog 

Diversos eventos marcaram 
a participação da Sociedade 
Psicanalítica de Porto 
Alegre na Feira do Livro. 

No dia 27 de outubro 
aconteceu na Casa de 
Cultura Mário Quintana a 
sessão comentada do filme 
“A Hora da Estrela”. Ainda 
no dia 27, a SPPA promoveu 
juntamente com a Câmara 
Rio-grandense do Livro um 
sarau sobre Clarice Lispector, 
homenageando os 30 anos 
de sua morte e relembrando 
a vida e obra da escritora. 

reViSTa de PSiCaNÁliSe da SPPa

Autodestrutividade na Adolescên-
cia: entre Repetição e Elaboração 
Irene Ruggiero 

A Função Limite da Psique e a Re-
presentância
René Roussillon 

A Palavra no Setting
Laurent Danon-Boileau 

Neutralidade e Abstinência Ontem 
e Hoje 
Luciane Falcão 

As Origens do Inconsciente: Arca-
bouços da Mente Futura
Arnaldo Chuster

Seria Possível Afirmar a Identidade 
Sexual? O Eu entre o Narcisismo e 
as Identificações Bissexuais
Tatiana Lionço 

Estrutura, Memória e a Emergência 
da Lei no Seminário sobre A carta 
roubada
Luís Alfredo Vidal de Carvalho, Ri-
cardo Silva Kubrusly

ENTREVISTA 

Paul Denis

No dia 10 de novembro foi 
a vez de relembrar a obra do 
médico e romancista Dyonélio 
Machado, em sarau ocorrido 
no Auditório Barbosa Lessa 
(CCCEV). A sala oeste do 
Santander Cultural foi o palco da 
homenagem “Tintim: Sonhos de 
uma Vida em um Herói Mítico”, 
que comemorou o centenário 
de nascimento do cartunista 
belga Hergé, pseudônimo de 
Georges Remi, criador das 
histórias em quadrinhos Tintim. 

Por fim, no dia 11, a sessão 
comentada do filme “Pequena 

Miss Sunshine”, realizada 
no Cine Santander Cultural, 
encerrou com chave de 
ouro as atividades.

X CiClo da reViSTa de PSiCaNÁliSe 
da SPPa Na 53ª Feira do liVro
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NOTAS

Our Children 
na Federação Israelita

Em uma atividade conjunta da SPPA, da Federação Israelita do Rio 
Grande do Sul (FIRGS), Wizo e Na’mat Pioneiras, o filme “Our Children” 
foi novamente exibido e debatido no Auditório da FIRGS.  A Psicanalista 
Ruth Maltz e a atriz Mirna Spritzer discutiram com o público presente 
algumas idéias despertadas a partir da exibição do filme.

A Psicanálise em Diálogo com 
a Cultura: Uma Homenagem 
aos 150 Anos de Sigmund Freud

No Congresso Brasileiro de Psicanálise foi lançado o livro “A Psicanálise 
em Diálogo com a Cultura: uma homenagem aos 150 anos de Sigmund 
Freud”, editado pela SPPA em conjunto com a Casa do Psicólogo. Posterior 
ao Congresso, o livro foi novamente apresentado ao público na Livraria 
Cultura, contando então com a participação dos debatedores Dr. Romualdo 
Romanovsky, psicanalista didata da SPPA e o professor Voltaire Schiling 
representando o Memorial do Rio Grande do Sul. Estes debateram com o 
público sobre Freud, Psicanálise e a inserção da mesma na cultura. 

Parceria entre SPPA e LPM para tradução 
de textos da obra de Freud

A SPPA muito se orgulha de ter sido convidada pela editora LPM a 
prestar assessoria a tradução de alguns volumes da obra de Sigmund 
Freud direto da língua alemã.  

A edição 2007 do Ciclo de Cine-
ma da SPPA, realizado em conjunto 
com a Casa de Cultura Mário Quin-
tana (CCMQ), teve como tema “Ci-
nema, Família e Psicanálise”. Oito 
filmes foram projetados e debati-
dos na Cinemateca Paulo Amorim.  
A atividade foi um sucesso em ter-
mos de público, pois contou regu-
larmente com 60 a 70 pessoas que 
assistiram e debateram os filmes 
junto a psicanalistas e profissionais 
de diversas áreas, como jornalistas, 
cinegrafistas, assistentes sociais, 
dentre outros. A possibilidade de 
trocar impressões e conhecimentos 
a partir do que os filmes desper-
taram nos espectadores de outras  
áreas propiciou uma excelente qua-
lidade de debates.  

Grupos de estudo

Cinema e Psicanálise

A SPPA segue com sua atividade 
de Grupos de Estudos para acadê-
micos e profissionais da área da Psi-
cologia e Medicina. Neste semestre, 
ocorreram grupos sobre “Introdu-
ção à Obra de Freud”, “Bion: Estu-
dos Inicias” e “Patologias Atuais”. 

A partir de março, as inscrições 
estarão abertas para novos grupos. 
Maiores informações com a srta. 
Margareth Dallagnol pelo telefone 
(51) 3224-3340.

Com o objetivo de ampliar o alcance da Psicanálise, a SPPA 
oferece tratamento analítico numa freqüência de quatro vezes 
semanais a um custo reduzido, a partir de seu Centro de Aten-
dimento Psicanalítico (CAP). Os tratamentos são efetuados por 
membros da instituição e os valores a serem pagos são combi-
nados com o profissional que for atender o paciente.

O primeiro contato é feito na Secretaria da SPPA. A seguir, 
o paciente é encaminhado para um profissional que atende 
em seu consultório particular. O atendimento estende-se a 
adultos, crianças e adolescentes.

Os interessados podem contatar com Margareth  
Dallagnol, pelo telefone (51) 3224.3340.

CeNTro de aTeNdimeNTo PSiCaNalÍTiCo

Ligue: (051 3224.3340


