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PALAVRA DA PRESIDENTE

A CONTINUIDADE DO NOSSO 
TRABALHO NO 2º SEMESTRE

O ano de 2010 caminha ao seu fecha-
mento em meio aos costumeiros atropelos 
de programações do segundo semestre. A 
densidade das agendas individuais e insti-
tucionais aumenta à medida que eventos 
científicos, administrativos e comemo-
rativos de final de ano solicitam espaços. 
Na direção da SPPA seguimos o propósito 
assumido de “escuta”, atentos às mani-
festações dos membros e incentivando o 
uso dos canais diretos de comunicação. 
Procuramos cuidar do trânsito interno de 
informações e trocas, assim como com 
outras instituições que nos dizem respei-
to. Tentarei resumir a seguir nossas ativi-
dades do último semestre lembrando que 
nosso programa científico/administrativo 
em geral seguiu uma natural continuidade 
das gestões anteriores. Avaliamos estes 
programas como frutíferos na vida socie-
tária e lhes imprimimos estilo próprio na 
diretoria atual.

Semanalmente, realizamos reuniões 
da diretoria. Há um verdadeiro trabalho 
conjunto onde cada diretor tem parte 
no todo e aqui deixo meu mais profundo 
agradecimento ao dedicado trabalho de 
Alda Regina Dorneles de Oliveira, Flávio 
de Oliveira e Souza, Carlos Gari Faria, Jus-
sara Schestatsky Dal Zot, Maria Cristina 
Garcia Vasconcellos, Nara Amália Caron 
e Sérgio Lewkowicz. Em torno da mesa 
de reuniões olhamos para a vida da nossa 
Sociedade e procuramos cuidar dos seus 
múltiplos aspectos. Cada diretor reúne-se 
com sua comissão e assim os diversos pro-
gramas e trabalhos se executam em redes 
de colegas engajados. 

A vitalidade da nossa querida socieda-
de revela-se na disposição de tantos que 
trabalham, estudam, supervisionam, es-
crevem e se dedicam, sobretudo, à Psica-
nálise dentro dos consultórios. São muitos 
colegas com inestimável dedicação para 
levar adiante a SPPA. Também com fre-
quência semanal reúne-se a comissão edi-
torial da nossa Revista, coordenada pelo 
colega Zelig Libermann. “Estados Limí-
trofes” foi o tema da revista de volume 17.  
“Preconceitos: Implicações Psicanalíticas” 
será abordado no volume 18, em fase final 
para lançamento. Com a mesma frequên-
cia semanal ocorrem as reuniões SPPA - 
SMED (Secretaria Municipal de Educação) 
com aprofundamento do trabalho para 
educadores de 70 creches de Porto Alegre. 
O grupo de colegas da SPPA é coordenado 

por Mery P. Wolff e Alice B. Lewkowicz; e 
o trabalho relatado recebeu “menção hon-
rosa” na XXV Jornada Sul-rio-grandense 
de Psiquiatria Dinâmica (set/2010 - Gra-
mado) e foi apresentado em âmbito na-
cional e latino-americano. 

 Igualmente diversas subcomissões 
como a do boletim eletrônico, a da me-
mória, a do jornal, a da homepage e a da 
biblioteca reúnem-se com regularidade 
para desenvolver os objetivos propostos. 
Com frequência mensal temos as “pri-
meiras quintas-feiras científicas”. Estas 
têm sido oportunidades estimulantes para 
exposição e discussão de trabalhos em 
elaboração para todos os membros que 
o desejarem e se inscreverem. Também 
com regularidade mensal seguem ocor-
rendo reuniões clínicas do NIA – Núcleo da 
Infância e Adolescência para discussão de 
material de análise de crianças e adoles-
centes. Para estas reuniões clínicas todos 
os membros são convidados.

Coordenado pelo diretor do Instituto, 
Sérgio Lewkowicz, a Comissão de Ensino 
que congrega os colegas didatas e em fun-
ções de ensino reúne-se mensalmente. O 
CAP – Centro de Atendimento Psicanalíti-
co, coordenado por Eleonora Spinelli, reú-
ne-se a cada mês para discussão de avalia-
ções e registro de encaminhamentos. 

Com regularidade semestral ocorre a 
“quinta conceitual”, na qual três colegas 
apresentam de forma brevíssima concei-
tos que a seguir são discutidos entre todos 
os presentes. “Pulsão” foi o tema deste se-
mestre dando continuidade ao do semes-
tre anterior no qual foi revisado o conceito 
de “Inconsciente”.

 O NIA igualmente realiza uma reu-
nião semestral. Neste ano seguiram-se 
em foco autores da Psicanálise de crian-
ças e adolescentes.  “Melanie Klein - Vida 
e Obra” foi o tema do primeiro semestre 
e “Hermine Hug-Hellmuth; Sopphie Mor-
genstern - Vida e Obra” o da reunião do se-
gundo semestre. Seguimos realizando os 
Cafés Literários mensalmente sendo Hans 
Christian Andersen, Rachel de Queiroz, 
Cecília Meireles, Gabriel García Márquez, 
Fiódor Dostoiévski, Fernando Pessoa, 
Leon Tolstói e Lewis Carrol os autores de-
batidos neste período. Também seguimos 
regularmente com a atividade Cine Divã. 
Na 56ª Feira do Livro de Porto Alegre par-
ticipamos em debate sobre Noel Rosa e a 
saga Crepúsculo.

Dirijo um re-
conhecimento e 
agradecimento 
especial a todos os 
colegas autores de trabalhos, publicações 
e participações em eventos. Continuada-
mente temos importantes colaborações 
que levam adiante a difusão e o debate 
do pensamento psicanalítico. Impossibi-
litada de nomear cada um, registro aqui 
meu profundo agradecimento a estas 
contribuições individuais e/ou de grupos. 
São forças conjuntas da e para a nossa 
Sociedade. Também agradecemos aos 
colegas que participam em diferentes car-
gos e funções na FEBRAPSI, FEPAL e IPA. 
Atualmente concorrem como candidatos 
ao Board da IPA, para eleições no próximo 
ano, Mauro Gus e Ruggero Levy. 

  Nosso grande canal de comunicação 
é o boletim eletrônico. Ele é publicado três 
vezes por semana para atualização conti-
nuada de notícias e informações. Também 
o nosso site é atualizado constantemente. 
Temos o “fale conosco” e dentro do portal 
constam textos escritos por nossos asso-
ciados, resumos de artigos da revista SPPA 
e desenvolvimento da área de Psicanálise 
e Cultura. Para comunicação externa das 
atividades culturais criamos a “News da 
Psicanalítica” com edição mensal. Dentro 
das programações na comunidade, parti-
cipamos em vários debates sobre as peças 
de teatro “Bodas de Sangue” e “O Animal 
Agonizante” a convite do diretor de teatro 
Luciano Alabarse.

Ainda neste semestre, paralelamen-
te ao estudo da reforma do programa de 
seminários teóricos do Instituto que será 
posta em prática em 2011, desenvolve-
ram-se atividades clínicas e reuniões teó-
ricas com analistas e outros profissionais 
em conjunto com a Associação de Candi-
datos. Destaca-se ainda neste período o 
lançamento do livro de Antonino Ferro, 
“Evitar as Emoções, Viver as Emoções”. 
Com a coordenação editorial do colega 
José Carlos Calich, este é o quarto volume 
da coleção de livros da SPPA em parceria 
com a ArtMed Editora.

Seguem regularmente os grupos de 
estudos, tanto os realizados dentro da 
SPPA e abertos a profissionais da Psicolo-
gia e Psiquiatria como aqueles em outras 
cidades. Há dois grupos em Florianópolis 
coordenados por Fulgêncio Blaya Perez 
Neto: CEPSC e NUPSC – este último um 

* Ingeborg Bornholdt
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núcleo de estudos constituído exclusiva-
mente por colegas que fizeram ou estão 
fazendo a formação psicanalítica na SPPA; 
o grupo de estudos de Passo Fundo – co-
ordenado por Alda Oliveira; de Caxias do 
Sul – coordenação de Maria Luiza Oliveira, 
e o núcleo de estudos de Novo Hambur-
go, também coordenado por Maria Luiza 
de Oliveira. Está em organização e pla-
nejamento o início de um novo grupo em 
Santa Maria com a coordenação de Luiza 
Hoefel. Nosso reconhecimento e grati-
dão a todos os colegas que se preparam e 
viajam para coordenar estes estudos, dar 
supervisões e ajudar a expandir o conheci-
mento psicanalítico. Nosso agradecimen-
to a todos que escolheram nosso Instituto 
e nossa Sociedade como seu lugar de for-
mação e estudos. 

Ainda dentro das reuniões do semestre 
realizamos a “Ecos do Congresso”, na qual 
colegas falaram livremente sobre suas 
diferentes participações como apresen-
tadores e/ou participantes em reuniões, 
mesas e cursos no Congresso da FEPAL 
em Bogotá, em setembro. Finalizamos a 
programação científica de 2010 com um 
convidado: em novembro, contamos com 
a presença de Roosevelt Cassorla para de-
bate do seu artigo “Reflexões sobre Não-
Sonho-a-Dois, Enactment e Função Alfa 
Implícita do Analista”. O artigo fez parte 
do “fórum eletrônico” do nosso boletim 
como forma de incentivar a participação e 
o preparo de todos para então discutir as 
ideias com o autor presente, culminando 
no “fórum ao vivo”. Nesta ocasião ainda 
aconteceu um seminário clínico com de-
bates enriquecedores e supervisões indivi-
duais e de grupo.

No dia 25 de novembro ocorreu no 
Senado, em Brasília, uma solenidade em 
homenagem aos cem anos da IPA. Tive a 
satisfação de assistir este evento no qual 
vários senadores se pronunciaram, nosso 
colega Cláudio Laks Eizirik (ex-presidente 
da IPA) foi conferencista juntamente ao 
presidente da FEBRAPSI, Leonardo Fran-
cischelli, que leu um pronunciamento de 
Charles Hanly. Foi um momento impor-
tante para a difusão da Psicanálise no Bra-
sil, assim como para a oficialização e defi-
nição do que é um psicanalista.

Quanto a administração interna, no 
último semestre uma de nossas colegas 
conquistou seu título de membro efetivo 
da SPPA e outras duas colegas, seus títu-
los de psicanalista e membro associado da 
SPPA. As apresentações aconteceram em 
assembleias gerais. 

Um grande e silencioso trabalho de re-
organização da equipe administrativa está 
em fase adiantada de execução com orga-
nização de papéis, documentos, artigos e 
livros. Paralelamente realizamos reformas 
em banheiros para que a convivência na 

Sociedade seja mais agradável para todos 
que aqui circulam.

Ainda realizamos outras duas assem-
bleias. Em uma aprovou-se uma mudança 
estatutária sobre novas possibilidades de 
apresentação de trabalhos para o membro 
associado. Em outra discutimos, votamos 
e aprovamos a formação de um fundo fi-
nanceiro para futura nova sede. Efetiva-
mente já instituímos estas novas medidas 
visando mudanças a médio/longo prazo 
com o apoio e união de todos os membros 
da SPPA. Através da Associação de Candi-
datos os membros aspirantes aderiram ao 
projeto igualmente.

Finalmente, avalio o atual semestre e 
o ano de 2010 como positivos para nossa 
querida SPPA. Podemos concluir que as 
realizações foram maiores do que as frus-
trações, os acertos que os erros e as solu-
ções que as pendências. Para isso, cada 
diretor contou com colegas colaboradores 
de sua comissão e o trabalho realizado é 
fruto justamente deste grande consórcio 
de dedicação. Muito obrigada à inestimá-
vel dedicação de todos os colaboradores 
bem como às nossas funcionárias nos 
bastidores diários. Comemoraremos o fi-
nal do ano com um jantar no dia 10 de de-
zembro quando esperamos confraternizar 
entre todos.

Finalizando, lembro a inscrição em um 
ponto de observação de uma reserva natu-
ral: “aqui com um pouco de paciência e si-
lêncio você pode observar a vida da fauna 
e flora...”. Como precisamos destas quali-
dades – paciência e silêncio – no trabalho 
analítico. Elas são básicas para olharmos 
para dentro de nós mesmos e para den-
tro de cada unidade temporal com nossos 
pacientes – frações de sessões, sessões 
inteiras, semanas, meses, anos. A paciên-
cia e o tempo permitem-nos observar e 
escutar os movimentos, demandas, sinais, 
emoções, realizações, perigos, desen-
volvimentos em nós mesmos, em nossos 
consultórios, nas instituições.

Ao reunir os principais pontos acima 
para informação sobre nossa vida socie-
tária neste semestre, pudemos identificar 
um incessante trabalho, inquietude, busca 
e “ruído”. Tudo isso se faz necessário para 
avançar na massa de solicitações. Mas 
para digeri-la precisamos retornar sempre 
à paciência e silêncio. Neles podemos nos 
reencontrar com nossos objetos internos 
capazes de continência e de transforma-
ção. Neles nos ancoramos nos incessantes 
movimentos de expansão externa. Desejo 
que o final de ano e a proximidade das fé-
rias possa ser um tempo também de bus-
ca de um pouco de silêncio e paciência na 
vida de cada um. 

Um abraço e boa leitura!

* Presidente da SPPA

* Ingeborg Bornholdt
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NOTÍCIAS

Relação da SPPA com Florianópolis
A SPPA mantém longa relação com os 

colegas de Santa Catarina, transmitindo-
lhes experiência institucional e de ensi-
no, além de disponibilizar professores, 
sempre com o cuidado de não interferir 
nos assuntos internos das instituições. 
Há também um representante para fazer 
a interface entre as instituições. Na atual 
gestão, o psicanalista e membro da SPPA 
Fulgêncio Blaya Perez Neto substitui na 
função Viviane Sprinz Mondrzak, que a 
exerceu até julho. 

Em Florianópolis existem duas ins-
tituições sólidas e atuantes: o CEPSC, 
com 35 membros associados, atualmen-
te iniciando o IV Curso de Psicoterapia de 
Orientação Psicanalítica, com 13 alunos 
matriculados; e o NUPSC, com 7 membros 
associados, formado por profissionais 
egressos da SPPA, que terminaram sua 
formação psicanalítica e querem seguir 
estudando.

Em 2010, o NUPSC optou por um gru-

po de estudos da obra de Donald Meltzer 
coordenado por professores da SPPA, fun-
ção exercida por Fulgêncio Blaya Perez 
Neto, no primeiro semestre, e por Raul 
Hartke, no segundo semestre. Já o CEPSC 
promoveu seminários com três dos pro-
fessores da SPPA: Ivan Fetter, com o curso 
Introdução à Obra de Donald Meltzer; e 
Edgar Diefenthaeler e César Brito, que mi-
nistram em conjunto a Obra de Sigmund 
Freud. Nos dois seminários é discutida a 
parte teórica e supervisionado o material 
clínico trazido pelos alunos. 

No mês de junho, ocorreu o XX Ciclo 
de Cinema e Psicanálise do CEPSC. Foi 
apresentado o filme “O Fabuloso Destino 
de Amelie Poulain”, seguido de discussão 
pela psicóloga Adriana Alves, do CEPSC, e 
por Fulgêncio Blaya Perez Neto. 

Estão sendo promovidas reuniões en-
tre as diretorias do CEPSC e do NUPSC 
para discutir o intercâmbio entre as enti-
dades e novos programas conjuntos.

Prêmios 

Os psicanalistas do Núcleo da Infân-
cia e Adolescência (NIA) da SPPA foram 
premiados com o trabalho intitulado “A 
Psicanálise Dialogando com a Educação 
Infantil”, no dia 16 de setembro. O estudo 
recebeu Menção Honrosa e foi considera-
do um dos três melhores trabalhos da XXV 
Jornada Sul-rio-grandense de Psiquiatria 
Dinâmica que ocorreu no Centro de Con-
venções do Hotel Serrano, em Gramado.

O trabalho desenvolvido pela equipe 
teve por base o estudo que vem sendo 
realizado pela SPPA em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Educação (SMED) 
nos últimos cinco anos sobre o tema da 

Psicanalistas do NIA premiados 

educação infantil. Neste pro-
grama, a atividade desem-
penhada pelas instituições 
está concentrada nas creches 
conveniadas à SMED que tra-
balham com bebês e crianças 
pequenas, filhos de pais traba-
lhadores.   

Por meio do estudo foi 
possível vislumbrar algumas 

das formas pelas quais a Psicanálise pode 
ser efetiva quando aplicada no trabalho 
com comunidades carentes. O trabalho 
contou com a colaboração de profissionais 
da área da assistência social para melhor 
compreensão da estrutura e do funciona-
mento do sistema de saúde publica. 

O estudo foi coordenado por Alice 
B. Lewkowicz e Mery P. Wolff. Da equipe 
participaram Alida Fuhrmeister, Ana Mar-
gareth Bassols, Carmem Keidann, Denise 
Lahude, Eleonora Spinelli, Eneida Iankile-
vich, Joyce Goldstein, Maria Elisabeth Ci-
menti, Marlene Silveira Araújo, Maristela 
Wenzel, Regina Sordi e Rosângela Costa. 
O consultor foi Jairo Mello Araújo.

“Memórias do Subsolo”, de Fiódor 
Dostoiévski, foi o tema do Café Literário 
de agosto, debatido pelo professor Ricar-
do Barberena (doutor em Letras e profes-
sor do Curso de Letras da UFRGS) e Juarez 
Guedes Cruz (psicanalista e membro da 
SPPA). No mês de setembro os convi-
dados Gilda Neves da Silva Bittencourt  
(doutora em Literatura e professora da 
UFRGS) e Eneida Iankilevich (psicanalista 
e membro da SPPA) debateram sobre Fer-
nando Pessoa e seus heterônimos. Leon 
Tolstói foi o tema de outubro debatido por 
João Armando Nicotti (licenciado em Le-
tras e professor do curso de Língua Russa 
da UFRGS) e Idel Mondrzak (psicanalista 
e membro da SPPA). Os convidados Vera 
Teixeira de Aguiar (doutora e professora 
da faculdade de Letras da PUC-RS) e Tula 
Bisol Brum (psicanalista e membro da 
SPPA) tiveram “Alice no País das Maravi-
lhas”, de Lewis Carrol, como tema no mês 
de novembro. 

Cafés Literários

Doze encontros realizados de setem-
bro a novembro integraram os Ciclos de 
Estudos sobre Teoria Psicanalítica, orga-
nizados pela SPPA. Foram cursos dirigidos 
a acadêmicos e profissionais das áreas 
de Psicologia e Medicina. Os temas abor-
dados foram “A Obra de Freud: Leituras 
Introdutórias”, “Introdução ao Estudo da 
Obra de Melanie Klein”, e “Antonino Fer-
ro: A Escuta do Paciente dentro do Con-
texto do Campo Analítico”. 

Ciclos de Estudos

A apresentação da peça de teatro “Bo-
das de Sangue”, seguida de debate, teve 
continuidade no mês de julho nos dias 16 
e 23. O local, desta vez, foi o Teatro Re-
nascença, em Porto Alegre. A peça, que 
é baseada na obra de Frederico Garcia 
Lorca, tem direção de Luciano Alabarse, 
com Luiz Paulo Vasconcellos na direção 
de elenco. Os debates ficaram a cargo de 
membros da SPPA.

No dia 16, debateram Rui de Mesquita 
Annes (psicanalista e membro da SPPA) 
e Luciano Alabarse. A coordenação foi de 
Anette Blaya Luz (psicanalista e mem-
bro da SPPA). No dia 23, foi a vez de Ed-
gar Chagas Diefenthaeler (psicanalista e 
membro da SPPA) debater com o diretor 
da peça. A coordenação foi de Jair Escobar 
(psicanalista e membro da SPPA).

Acesse: 
www.sppa.org.br

Bodas de Sangue
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NOTÍCIAS

Será em setembro de 2011, em Ribei-
rão Preto (SP), o XXIII Congresso Brasileiro 
de Psicanálise, organizado pela FEBRAPSI 
e suas federadas. Os preparativos estão 
adiantados e a programação 
científica é de excelente nível 
graças à intensa participa-
ção de colegas de todos os 
Estados. Visando a estimular 
o envolvimento de todos, a 
FEBRAPSI oferece patrocínio 
para intercâmbios científi-
cos entre as federadas com 
temáticas relacionadas ao 
tema do Congresso: Limites: 
Prazer & Realidade. A FE-
BRAPSI oferece ainda as pas-
sagens aéreas e hospedagem 
para esta atividade.  

“Para a formulação da grade da pro-
gramação científica estão convidados 
todos que queiram colaborar. Serão bem-

vindas sugestões de atividades (mesas re-
dondas, cursos, palestras) e indicação de 
nomes para uma participação efetiva dos 
filiados”, afirma Anette Blaya Luz, que é 

diretora Científica da FE-
BRAPSI. Os eixos que cons-
tituirão a grade científica 
são: teórico-clínico, clínico, 
infância e adolescência: 
comunidade e cultura, for-
mação psicanalítica, Psica-
nálise e escola, Psicanálise 
de casais e famílias, Psica-
nálise e sustentabilidade e 
universitários – semeando 
a Psicanálise.

As inscrições para os te-
mas livres e prêmios estão 
abertas até 28 de fevereiro 

de 2011, pelo e-mail: temas2011.febrap-
si@terra.com.br. Mais informações po-
dem ser obtidas no site da FEBRAPSI. 

Congresso Brasileiro

A encenação da peça “O Animal Ago-
nizante”, texto de Philip Roth e adapta-
ção e direção de Luciano Alabarse, que 
esteve em cartaz no mês de novembro no 
Theatro São Pedro e depois no Instituto 
Goethe, teve rodadas de debate para dis-
cussão sobre o texto, um dos mais céle-
bres do autor. Promovidos pela SPPA, os 
debates tiveram a participação do diretor 
do espetáculo Luciano Alabarse e do ator 
e diretor Luiz Paulo Vasconcellos (que 
vive o personagem principal), além de 
psicanalistas membros da Sociedade. Os 
comentaristas foram o psicanalista Zelig 
Libermann, com coordenação de Jussara 
Schestatsky Dal Zot, a psicanalista Nina 

Animal Agonizante: teatro em debate
R. Furtado, com coordenação de Ingeborg 
Bornholdt e o psicanalista Matias Strass-
burger, com coordenação de Kátia Radke.

“O Animal Agonizante” narra, em 
tom contundente e cru, o estado atônito 
de seu protagonista, um velho professor 
universitário que ao completar 70 anos se 
vê solitário, fazendo um balanço de sua 
trajetória de vida. Em cena está o profes-
sor aposentado David Kepesh – narrador 
que apareceu outras vezes na carreira do 
autor (em “A Metamorfose, O Seio” e “O 
Professor do Desejo”) – monologando 
com erudição e refinamento e abordando, 
especialmente, questões relacionadas à 
mortalidade humana.

O Cine Divã 2010 da Psicanalítica “Em 
Pouco Tempo se diz Muito” apresentou 
o Festival de Curtas-Metragens Brasilei-
ros numa promoção conjunta das SPPA, 
Associação de Críticos de Cinema do RS 
(ACCIRGS) e Santander Cultural. O festival 
começou em julho com “Ensaio”, de 2006, 
curta dirigido por Márcio Salem, com An-
dréa Beltrão, Rafael Miguel e Roberta Ro-
driguez. Uma história de amor e carinho 
entre mãe e filho, com um final surpreen-
dente. No espaço do Santander Cultural, 
sob a coordenação de Jussara Schestatsky 
Dal Zot (psicanalista e diretora de divulga-
ção da SPPA) estiveram presentes, como 
convidados Marcelo Perrone (jornalista, 
editor do Segundo Caderno da Zero Hora 
e membro da ACCIRGS) e Kátia Radke 
(psicanalista e membro da SPPA).  

Em setembro foi a vez da exibição do 
curta “Dona Cristina Perdeu a Memória”, 
de Ana Luiza Azevedo. A coordenação 
coube à Cátia Mello (psicanalista e mem-
bro da SPPA) e os convidados foram Jair 
Knijnik (psicanalista e membro da SPPA) 
e William Silveira (produtor e roteirista de 
curtas-metragens, membro da ACCIRGS). 

Os curtas “Café com Leite”, que rece-
beu o prêmio Festival de Berlim 2008, e 
“Não Quero Voltar Sozinho”, com rotei-
ros e direção de Daniel Ribeiro, foram os 
filmes exibidos em novembro, com deba-
tes coordenados por Angela Fleck Wirth 
(psicanalista e membro da SPPA), tendo 
como convidado Nazur Aragonez de Vas-
concellos (psicanalista e membro da SPPA 
e crítico de cinema membro da ACCIRGS). 

Cinema 
em Debate

A SPPA lançou o quarto volume da sua 
Coleção em parceria com a ArtMed Edito-
ra: “Evitar as Emoções, Viver as Emoções”, 
uma publicação recente (2007) de Antoni-
no Ferro. A obra atual é um detalhamen-
to minucioso e aprofundamento de suas 
contribuições anteriores. Ferro conversa 
informalmente com o leitor sobre suas 
reflexões com abundância de situações 
clínicas, bem como com inúmeras outras 
formas de ilustração de suas ideias. O foco 
principal do livro é a interação das duas 
mentes na sala de análise e os detalhes do 
movimento que ocorre entre elas, instru-
mento de contato e mudança da realidade 

psíquica, de acordo com o autor.
Ferro revisita nessas cogitações diver-

sos conceitos bionianos (como o de sofri-
mento psíquico, pensamentos não pensa-
dos, “sonhar o sonho do paciente”, dentre 
muitos outros). Também os de campo psi-
canalítico, de pulsão de morte, do Com-
plexo de Édipo, trazendo o fruto maduro 
de suas cuidadosas reflexões a respeito 
deles, com muitas diferenças em relação 
aos conceitos clássicos. É um livro de leitu-
ra muito agradável, permitindo que temas 
de grande densidade sejam debatidos em 
linguagem acessível e captadora da curio-
sidade do leitor.

Lançamento de livro de Antonino Ferro
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ESPECIAL

A International Psychoanalytic Association (IPA) completa neste ano cem anos de existência. Para prestar nossa homenagem, publicamos 
nesta edição depoimentos de colegas da SPPA que trabalharam ou trabalham na instituição. Na edição passada, Cláudio Eizirik falou-nos de sua 
experiência na presidência da IPA, de 2005 a 2009. Assinalou que percebe uma ambivalência oscilante entre aqueles que conferem relevância à 
instituição, no geral membros participantes das atividades institucionais, e entre os que a consideram distante e inútil.

Entretanto, em seu depoimento, assim como o que pode ser observado nos textos dos demais colegas nesta matéria, esta “centenária 
senhora”, ao invés de envelhecer e perder energia, renova-se como uma instituição propulsora de trocas e crescimento dos psicanalistas e da 
Psicanálise ao redor do mundo. Os depoimentos contêm uma tonalidade afetiva, indicando um bom relacionamento entre seus integrantes. É 
admirável o nível de satisfação por terem desenvolvido uma corrente profícua, propiciando a criação de elos fortes entre sociedade e psicanalis-
tas. Nossa homenagem a estes cem anos de vida pujante da IPA e nosso agradecimento aos colegas psicanalistas que trabalharam ou trabalham 
na instituição, dedicando-lhe horas de sua vida privada e profissional.

Comissão Editorial  

Uma homenagem aos cem anos da IPA

Escrever sobre a participação de psicanalistas na IPA leva necessa-
riamente às suas origens, às ideias que motivaram a sua criação e que se 
mantêm como fundamento de sua existência. Em 1910, Freud se inclinava a 

“organizar uma sociedade mais ampla do que 
uma sociedade local: ‘algum grupo maior para 
trabalhar por um ideal prático’”. Pensou em 
seguir um grupo liderado por um farmacêutico 
de nome Knapp, que propunha uma “Fraterni-
dade Internacional pela Ética e a Cultura”. 

Freud escreveu a Jung que “o que me 
atraiu foi o ponto que me pareceu prático: a 
obrigação de lutar diretamente contra a au-
toridade do Estado e da Igreja, quando estes 
cometem uma injustiça manifesta”. A história 
da nova sociedade mais ampla avançou até 
tornar-se a atual IPA; seus fundamentos me 

parecem válidos até hoje.
Minha participação na IPA iniciou-se logo que comecei minha atividade 

como psicanalista, mas foi na gestão de Horácio Etchegoyen que atuei de 
forma mais destacada, principalmente ao organizar e presidir o Congresso 
Didático no Congresso Internacional de São Francisco e ao ser co-chair no 
Congresso de Barcelona. Pude conviver e participar, neste período, com os 
princípios éticos e o estímulo científico que nortearam a fundação de uma 
sociedade maior para trabalhar para um ideal prático. Verifico que estes 
princípios continuam na atual presidência de Charles Hanly.    

Fiz parte do então recém-criado Comitê de Informação Pública da IPA, de 
2005 a 2009, que surgiu a partir da necessidade de ampliar e qualificar a co-
municação da IPA com o público em geral. No projeto inicial, pensou-se criar 

uma rede internacional de colegas, procuran-
do sistematizar esta comunicação, e desenvol-
ver um livro eletrônico para esclarecimento do 
público sobre a Psicanálise. Simultaneamente, 
a ideia foi de trabalhar profissionalmente a 
imagem pública da IPA. Isso seria feito com a 
contratação de empresa especializada para 
o desenvolvimento de estudos, projetos glo-
bais e regionais, com seus específicos instru-
mentos, e um estudo para a compreensão da 
imagem da IPA no interior das diferentes so-
ciedades componentes, projetos com os quais 

estive diretamente envolvido. Com o tempo, alguns desses projetos foram 
sendo substituídos por outras atividades, como as de apoio à programação 
científica e divulgação dos eventos da IPA (Congressos e os 100 anos da IPA). 
A troca com colegas de várias culturas foi pessoalmente interessante e enri-
quecedora, assim como conhecer mais de perto a estrutura e funcionamento 
de nosso órgão internacional.

José Carlos Calich

Trabalhei na House of Delegates por quatro anos (1998-2001), tempo de 
desafios pessoais e institucionais. Éramos sete de cada região geográfica da 
IPA. A Casa reunia-se nos Estados Unidos ou Europa, ocasiões em que se tra-
balhava em tempo integral. De 1999 a 2001, 
também trabalhei no Task Force on Structure 
and Mission, cuja missão era propor uma re-
forma estrutural da IPA. Éramos três da Casa, 
três do Conselho Executivo e um Coordenador, 
que levaram, por exemplo, ao atual Board of 
Representatives.

Nos comitês Dues Working Group (2003-
2005) e Dues Advisory Committee (2005-2007) 
prossegui trabalhando em questões estrutu-
rais da IPA. No caso, sobre a política financei-
ra entre membros, sociedades e IPA. No IPA 
100th Anniversary Committee, trabalhei entre 
2007 e 2009, a fim de organizar comemorações articuladas em diversos paí-
ses. Desde 2008, trabalho como chair do Sponsoring Committee do Grupo de 
Estudos Psicanalíticos de Minas Gerais (GEPMG), supervisionando o desen-
volvimento do grupo até a sua condição de sociedade componente. 

Luiz Carlos Mabilde

O convite para falar sobre a IPA causou-me uma agradável surpresa 
e senti-me feliz por poder cumprimentá-los. Durante muito tempo, como 

muitos de nós, mantive-me distante dela e era 
como se nada tivéssemos em comum. Muitas 
vezes senti-me até explorada frente às mensa-
lidades uma vez que me parecia nada receber 
em troca. Aos poucos, entretanto, através do 
trabalho institucional na SPPA, participação 
em congressos e comissões, pude me aproxi-
mar dela e conhecê-la. A IPA mudou, moder-
nizou-se, talvez até humanizou-se e tornou-se 
mais nossa. Nela conheci várias pessoas inte-
ressantes, fiz amizades duradouras e trabalhei 
bastante. Pertenci a dois comitês muito atuan-
tes e tenho muita honra de ter contribuído para 

o desenvolvimento da Psicanálise tanto no Comitê sobre Mulheres e Psica-
nálise (COWAP) como no Comitê de Assuntos sobre Crianças e Adolescentes 
(COCAP). Parabéns à IPA e vida longa aos seus membros e colaboradores! 

Marlene Silveira Araújo

Novos grupos – Oficialização: Visando a uma relativa homogeneidade 
psicanalítica, a IPA estabelece um minimum de regras. Objetivos: credibili-
dade da Psicanálise e segurança dos pacientes, evitando práticas que se au-
todenominam “psicanalíticas” sem utilizar o método psicanalítico. Aceito um 
grupo com nível ético e científico adequados, um Sponsoring Committee da 
IPA, para visitas pelo menos duas vezes ao ano, integrará sua Diretoria Ad-
ministrativa e de Ensino. Revisa estatutos, ética, instrução e funcionamento, 
além de realizar seminários, supervisões e seleção de candidatos. 

A indicação ao Board e à Assembleia Geral para reconhecimento como 
Sociedade Provisória com autonomia administrativa exige um mínimo de 
quatro anos. Um Liaison Committee exami-
nará trabalhos para membros efetivos, asso-
ciados e didatas. O Liaison Committee, mais 
dois congressos, poderá indicar ao Board para 
Sociedade Componente, cabendo à A. G. o pa-
recer final. 

Participei de quatro Committees: Bogo-
tá, por quase nove anos como chairperson, 
com Jaime Heresi (Peru) e J. Francisco Jordán 
(Chile), encerrando um problema de 30 anos 
referido oficialmente como “Anomalia Históri-
ca”. Horácio Etchegoyen, após visita com Otto 
Kernberg, nomeou este Comitê. Ainda Heresi, 
Jordán e Romanowski – e Etchegoyen e Kernberg –tornaram-se membros 
honorários da Asociación Psicoanalítica Colombiana. Sociedad Argentina de 
Psicoanálisis, convidados por Kernberg, depois por Daniel Widlocher, Garza-
Guerrero (Monterrey), chair, Romualdo Romanowski e J. Infante (Santiago). 
No México, Widlocher, e depois com Cláudio Eizirik na presidência: como 
chairperson na Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y En-
señanza del Psicoanálisis com Jorge de La Torre (Houston). Por fim, na So-
ciedad Psicoanalítica de México, com Rómulo Lander, chair, e J. de La Torre 
(Houston).

Romualdo Romanowski

Germano Vollmer Filho
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Comissão Editorial  

ESPECIAL

Uma homenagem aos cem anos da IPA

Há cerca de 35 anos e incentivado por Germano Vollmer passei a fre-
quentar os Congressos da IPA, onde fui apresentado por ele a inúmeros co-
legas. Convidado por Horácio Etchegoyen trabalhei com Norbert Freedman, 

integrando o Comitê de Editores que avaliavam 
revistas de língua hispânica para possível publi-
cação dos principais temas dos congressos. Tam-
bém passei a selecionar os trabalhos para vários 
conclaves da IPA. Com a administração Daniel 
Widlocher, minhas atividades intensificaram-se 
no Comitê dos Novos Grupos (ING), e com o go-
verno Cláudio Eizirik – antes na Fepal e após na 
IPA – como diretor de Publicações, editor da Re-
vista Latino-Americana, e como chair do Encon-
tro Clínico de Manaus – com os selos da IPA e da 
NAPSAG – meu trabalho cresceu com o intuito 
de promovê-lo à presidência. Hoje, na gestão de 

Charles Hanly, ocupo o cargo de chair para América Latina dos Novos Grupos 
IPA: Guadalajara, Assunção, Fortaleza, Belo Horizonte, Goiânia e, agora, 
Campinas e região. Mantenho contato permanente com a FEBRAPSI para 
ações conjuntas e, como decorrência disso, postulo hoje minha candidatura 
a ser um dos representantes latino-americanos ao Board da IPA. 

Mauro GusRomualdo Romanowski

A IPA há alguns anos era para mim uma entidade mítica, admirada, pró-
xima e distante, simultaneamente. A aproximação ocorria pelas eventuais 
visitas internacionais que recebíamos ou pelos congressos internacionais que 
frequentávamos. Nos congressos internacionais sentia uma enorme proxi-
midade e identificação com a instituição. No Congresso de Nice tive uma 

participação ativa no pré-congresso didático. 
Depois, participei da seleção de trabalhos em 
outros congressos até começar a apresentar 
trabalhos científicos.  Entretanto, a eleição de 
Claudio Eizirik à presidência da IPA, tornou-a 
muito mais familiar e próxima.

Como diretor Científico da SPPA tive a opor-
tunidade de um contato muito mais direto com 
a IPA como instituição. Enviamos um projeto ao 
DPPT e recebemos uma verba considerável para 
promover uma série de ações visando à difusão 
da Psicanálise e da SPPA em nosso meio. Senti a 
presença e a importância concreta da IPA. 

Como presidente da SPPA, fui indicado pelo Conselho de Presidentes da 
FEPAL a integrar o Comitê de Nominações da IPA e, posteriormente, a inte-
grar o CAPSA e a participar das decisões de intercâmbios científicos. Senti 
ainda mais o papel integrador e difusor do conhecimento que a IPA pode e 
deve ter entre os psicanalistas. Ademais, dei-me conta, no exercício da pre-
sidência, da enorme importância da função de representante no Board da 
IPA para aproximar organicamente as sociedades psicanalíticas do núcleo 
central da IPA. Por isso, estou me apresentando como candidato a represen-
tante latino-americano no Board da IPA.

Ruggero Levy

Iniciei minha participação em atividades da IPA em 2001 a convite de Da-
niel Widlocher, recém-eleito presidente da entidade. Widlocher decidiu criar 
um Comitê de Publicações para a IPA, visando a editar publicações psicanalí-
ticas para seus membros. Fomos três colegas convidados: Peter Wegner, pela 
Europa, Salman Akhtar, pela América do Norte, 
e eu, pela América do Sul, sob a coordenação 
de Emma Piccioli da Itália. Após um período de 
organização, iniciamos nossas primeiras publi-
cações, tratando sobre violência e os diferentes 
tipos de pesquisa em Psicanálise. Além disso, 
retomamos as publicações da coleção sobre as 
obras de Freud. 

Em 2005, com a eleição de Cláudio Eizirik, 
essa política de publicações da IPA foi reforçada 
e nosso comitê foi ampliado com as presenças 
de Tierry Bokanowsky (Paris), Mary Kay O’Neal 
(Montreal) e Alessandra Lemma (Londres), cuja coordenadora passou a ser 
a colega argentina Leticia Glocer Fiorini. Com essas mudanças, o comitê ga-
nhou novo fôlego e as publicações se multiplicaram. A lista completa das pu-
blicações pode ser encontrada na página da internet da IPA. Participei deste 
comitê até julho de 2009, com a eleição de Charles Hanly, quando fui substi-
tuído por Paulo Cesar Sandler. Foi uma experiência muito rica para mim em 
termos do aprendizado científico, mas particularmente no contato pessoal 
com colegas de diferentes culturas psicanalíticas.

Minha outra participação na IPA foi como secretário associado para o 
Comitê de Programa do Congresso da IPA de 2003, em Toronto (Canadá), 
mas que foi realizado em New Orleans (EUA) em 2004 devido à epidemia de 
SARS que ocorreu naquele momento. O comitê foi coordenado por Ricardo 
Bernardi (Montevidéu) e os participantes foram Emma Piccioli (Florença), 
Dominique Scarfone (Montreal) e, como secretários, Silvia Flechner (Monte-
vidéu) e eu próprio, de Porto Alegre. O tema foi “Trabalhando nas Fronteiras 
da Psicanálise”.

Sérgio Lewkowicz

O pedido para escrever sobre minha experiência na IPA me obrigou a 
refletir sobre esta relação. Percebi que, até o momento em que nosso colega 
Cláudio Eizirik assumiu a presidência, a IPA não me trazia qualquer resso-
nância além das considerações racionais sobre a importância das institui-
ções, suas limitações, as questões políticas envolvidas etc. Como pano de 
fundo, a figura de Freud, evocando certa solenidade respeitosa. Quando 
Cláudio assumiu a presidência, a IPA passou a ter um ar familiar, como se 
estivéssemos, todos nós da SPPA, mais “na 
IPA”. Passei a integrar, a convite de Cláudio, 
o Comitê de Estudos sobre Preconceito e esta 
foi uma experiência com repercussões que ul-
trapassam os quatro anos em que participei 
deste fórum. Durante este período, colegas de 
diferentes partes do mundo se comunicavam 
numa frequência que ultrapassava a capacida-
de das caixas de e-mail. 

As divergências não demoraram a se ma-
nifestar e, em pouco tempo, havia duas ten-
dências, que refletiam visões diferentes sobre 
a participação da IPA na comunidade mais 
ampla e o espectro de atuação como entidade. 
Esta dicotomia nos acompanhou todo o tempo em que estivemos trabalhan-
do e teve repercussões na forma como o grupo foi extinto, ao mudar a presi-
dência da IPA. Acompanhei diretamente a intrincada relação entre o estudo 
psicanalítico e as relações pessoais e políticas. Instrutivo, sem dúvida. Do 
ponto de vista pessoal, conheci pessoas de pensamentos diferentes, partici-
pei de painéis sobre o tema e reuni as experiências num trabalho publicado 
na nossa revista. 

O grupo se encontrou pela primeira vez no Congresso de Berlim, numa 
reunião cheia de emoção, onde éramos estranhos e amigos ao mesmo tem-
po, e voltamos a nos encontrar no Congresso de Chicago, num clima de 
maior desencanto quanto às expectativas em relação ao nosso trabalho. 
Se fosse sintetizar esta experiência, diria que fiz amigos, estudei e trabalhei 
muito, aprendi não só sobre o tema que estudamos como sobre as relações 
pessoais e institucionais, expandi minha capacidade de ouvir. Mas, a bem 
da verdade, agora a IPA parece mais distante, mesmo que não na mesma 
posição de antes. Provavelmente, fruto do meu distanciamento.

Viviane Sprinz Mondrzak
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IPAMEMÓRIA

MELANIE KLEIN: UMA 
HOMENAGEM UM LEGADO

Em 22 de setembro de 1960 falecia 
Melanie Klein devido a um câncer de có-
lon. Passaram-se 50 anos de sua morte e é 
mais que justo que a lembremos para lhe 
rendermos nossa homenagem. Seu corpo 
foi cremado na presença de um grupo de 
analistas, enquanto a amiga Rosalyn Turec 
tocava o andante da “Sonata em Ré Me-
nor” de Bach. Deixava seus pertences a 
filhos e amigos, mas o legado maior coube 
à Psicanálise: suas ideias, seu amor pelo 
trabalho, seu exemplo de luta pelo pen-
sar que a tornaram o nome feminino mais 
importante na história da Psicanálise. A 
influência de seu pensamento na Psicaná-
lise contemporânea é notória e se ramifica 
pela Europa e América do Sul. Em Porto 
Alegre alguns pioneiros o transmitiram a 
toda uma geração, inclusive de psiquiatras 
e psicólogos.

Atualmente muitas de suas ideias são 
contestadas, o que é compreensível, pois 
a Psicanálise só pode evoluir caso haja 
tensão e simultaneamente diálogo, tanto 
na área psicanalítica quanto em relação às 
demais áreas científicas. Observa-se, po-
rém, que tais contestações por vezes reve-
lam certo reducionismo comum à cultura 
atual, em que se estudam os “novos” sem 
se buscar sua origem nos “velhos”, o que 
acontece com o próprio Freud. Melanie 
sempre o seguiu, mas lhe amplia o escopo 
teórico e técnico. 

Outro problema advém do modo de 
lê-la: deve-se acompanhar-lhe a constru-
ção do pensamento desde o início, pois 
suas contribuições mais originais situam-
se nos primeiros trabalhos em geral. A 
leitura de Klein não é fácil. Hermann, por 
exemplo, pontua que, “para o leigo assim 
como para o terapeuta que faz a primei-
ra leitura, o texto kleiniano alça-se da 
estranheza ao disparate, quando não a 
uma pornografia cuidadosamente bizarra. 
Lê-se que excremento é projetado para 
dentro do corpo materno, ou que pênis 
e vagina combinam-se de forma inusuais 
e insólitas...”, o que, a esta altura, pode 
provocar em alguém menos avisado uma 
forte rejeição. Muitas vezes também se a 
acusa de “concretona”. 

Assim, a primeira recomendação é o 
leitor transformar o que ela descreve, a 
partir de sua análise de crianças, em uma 
“imagem pictórica”, tal qual ela a experi-

mentava na clínica. Nos dias de hoje dirí-
amos que Melanie dava figurabilidade aos 
processos mentais primitivos e é assim 
quando propõe que a fantasia inconscien-
te é o representante psíquico da pulsão, 
ao tentar sair do instintivo biológico, que 
não é o objeto psicanalítico da Psicanálise. 
A leitura de Klein deve também acompa-
nhar o viés histórico de seu desenvolvi-
mento, bastante ignorado em estudos 
superficiais que nos levam a pensar estar-
mos diante de um sistema fechado, distin-
to do aberto que permitiu a autores como 
Bion, Winnicott, Tustin desenvolverem o 
próprio conhecimento a partir dessa mu-
lher genial. 

Melanie Reizes nasceu em 30 de março 
de 1882 em Viena, em uma família de bom 
nível intelectual e poucas posses, sendo 
a quarta filha, caçula, do casal Moris Rei-
zes e Libussa Deustch. Moris, aos 37 anos, 
rompe com os pais, judeus ortodoxos que 
o queriam rabino, e ingressa na Medicina, 
exercendo-a com grandes dificuldades. 
Esta autonomia provoca a admiração da 
jovem Melanie e certamente a influenciou 
em seu desejo – não realizado – de estudar 
Medicina.

A mãe, além dos cuidados caseiros, 
mantinha um pequeno comércio para aju-
dar na educação dos filhos, fato incomum 
à esposa de um médico.  Estudante ambi-
ciosa, Melanie, sedenta de conhecimento, 
aos dezoito anos, sentia-se viva e plena 
de projetos, lia muito, o irmão Emanuel 
a apresentava a amigos que cultuavam 
Nietzsche e Arthur Schinitzler e presen-
ciava calorosos debates em família sobre 
Schiller e Goethe, entre outros. Nessa épo-

ca conhece 
Arthur Klein, 
e n g e n h e i r o 
de quem fica 
noiva. Dois eventos marcam sua vida nes-
te período: perde o pai e o irmão, este, 
em circunstâncias que sugerem autodes-
truição, envolvida em bebida e drogas. 
Os Reizes passam por dificuldades econô-
micas; enlutada e deprimida, aos 21 anos 
torna-se a senhora Melanie Klein. Terá três 
filhos: Melitta, Hans e Erich. 

Deparamo-nos agora com uma Mela-
nie deprimida, distante dos filhos e man-
tendo uma relação de amor e ódio incons-
ciente pela mãe. Mas em 1910 a família se 
instala em Budapeste e nesta cidade Me-
lanie é “salva” pela Psicanálise – Ferenczi 
é o analista – de uma vida e casamento 
infelizes. Assinale-se que Budapeste se 
preparava para tornar-se o centro da Psi-
canálise na Europa central. Em 1914 ela 
lê o artigo de Freud sobre os sonhos e es-
creve: “Era aquilo que eu estava almejan-
do, pelo menos durante os anos em que 
estava interessada em encontrar o que 
pudesse satisfazer-me intelectual e emo-
cionalmente. Comecei a me analisar com 
Ferenczi, que era o mais eminente analista 
húngaro”. Dessa análise utilizará mais tar-
de as noções de introjeção e projeção. Em 
1918, Melanie ingressa definitivamente na 
Psicanálise, assiste ao quinto Congresso 
de Psicanálise em Budapeste e a Freud 
apresentando “Linhas de Progresso da Te-
rapia Psicanalítica”. Entusiasmada, no ano 
seguinte ela apresenta seu primeiro tra-
balho, sobre o desenvolvimento de uma 
criança que é esclarecida a respeito de sua 
curiosidade sexual e os efeitos disso re-
sultantes. Nessa observação sobre o filho 
Erich, (Fritz, no trabalho) são inegáveis os 
pontos comuns ao caso do pequeno Hans. 
Melanie torna-se membro da Sociedade 
de Budapeste e inaugura o que viria a ser 
a teoria e a técnica da Psicanálise infantil.

Em 1921, separada de Arthur, muda-se 
para Berlim, onde é acolhida por Abraham 
com quem inicia outra análise. No plano 
pessoal revela-se uma mulher livre, fre-
quenta bailes socialistas, aprecia vinhos e 
envolve-se afetivamente com um jornalis-
ta durante anos. Perde Abraham, seu prin-
cipal suporte no meio psicanalítico berli-
nense. No plano psicanalítico apresenta 

* Gustavo Soares

Melanie com os filhos mais velhos
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inúmeros trabalhos: a análise de Rita, que 
evidencia a existência nas crianças de uma 
instância crítica desde a mais tenra idade; 
a importância das fantasias sádico-anais 
e uretrais, e elabora as primeiras obser-
vações sobre a ansiedade típica das me-
ninas. Melanie ainda publica as análises 
de Ruth, Trude, Erna, confirma as teses 
fundamentais de seu trabalho de 1926 
(publicado em Londres e considerado o 
primeiro texto a conter as ideias kleinia-
nas). Também o papel da transferência na 
técnica da Psicanálise de crianças muito 
pequenas, tal qual no adulto, e a relação 
do sadismo com a fase inicial do complexo 
de Édipo.

 O clima em Berlim torna-se hostil, 
estava sem Abraham, acusavam-na de 
perturbar as relações das crianças com os 
pais: Hermine Von Hug-Hellmuth, analista 
de criança, fora assassinada por um pa-
ciente adolescente (seu sobrinho). Diante 
deste quadro muda-se para a Inglaterra e 
torna-se a primeira mulher europeia a ser 
membro da Sociedade Britânica de Psica-
nálise. Melanie Klein inscreve seu nome 
na história da Psicanálise contribuindo 
decisivamente para a (re) evolução do 
pensamento psicanalítico; “não tarda a se 
impor como sua inovadora mais original... 
imprime uma nova orientação à teoria e à 
clínica do Inconsciente, sem para isso ter 
que romper com os princípios fundamen-
tais do freudismo” (J. Kristeva).

As contribuições para a teoria e técni-
ca analíticas são muitas: cria a análise de 
crianças com a técnica do brincar; dá um 
sentido ao ato lúdico na sessão analítica, 
impregnado de fantasias e símbolos, equi-
valentes no adulto às associações livres e 
aos sonhos; enfatiza o papel da transfe-
rência presente desde o início do trata-
mento com origem nas etapas primitivas 
do desenvolvimento infantil. A análise de 
crianças pequenas lhe permite propor as 
teses iniciais de que o complexo de Édipo 
começa no desmame e que ocorre a intro-
jeção do superego desde o início do confli-
to edipiano.

Para ela é inconcebível não haver “um 
ego arcaico”, não integrado (Winnicott), 
desde o nascimento. Com isto as pulsões 
relacionam-se com um objeto – seio/mãe 
–, estabelecendo as bases para uma teoria 
das relações de objeto. Formulava assim 
o conceito de “mundo interno”, que in-
troduz a dimensão dialética da estrutura 
psíquica, constituído e modificado pelos 
constantes processos de “introjeção” e 
“projeção”. Nesta linha, sua concepção 
de “posições” também propõe um desen-
volvimento dialético diverso do baseado 
em fases de desenvolvimento. Ou seja, as 
posições esquizoparanóide e depressiva 

nem precedem nem sucedem uma à ou-
tra, são formas de experiências associadas 
a um agrupamento de angústia e defesas 
e que vão atribuir significado àquela expe-
riência. Em 1935, um ano após a morte do 
filho Hans e visivelmente enlutada, define 
a posição depressiva. Não por casualidade 
essa é definida primeiro; só em 1946 há de 
teorizar com clareza a posição esquizo-
paranóide e seu conjunto de mecanismos 
de defesa primitivos, entre eles a cisão 
e a identificação projetiva, uma de suas 
contribuições decisivas à teoria e técnica 
psicanalítica. O mundo interno, associado 
à multiplicidade interna de relações inter-
nas de objeto fantasiadas, mostra que o 
sujeito kleiniano é descentrado de si, não 
apenas entre consciente e inconsciente ou 
entre instâncias psíquicas, mas entre si e o 
mundo externo. 

A identificação projetiva como um 
processo psíquico em que o bebê ou o su-
jeito projeta “para dentro” do objeto seu 
self, de modo a ter a sensação de controlar 
o objeto e o vivenciar como dele mesmo, 
tem sérias consequências na clínica psica-
nalítica. A transferência, além de seu viés 
temporal, ganha uma dimensão espacial, 
a ênfase incide no aqui e agora da sessão 
analítica, por outro lado influencia os estu-
dos sobre a contratransferência a partir de 
1950. Desde então o analista será parte do 
“campo analítico da sessão”.

Melanie foi a primeira analista a intro-
duzir o “matricídio” ancorado na função 
materna que faltara a Freud. Desde o iní-
cio presente em sua obra, é nos últimos 
trabalhos que emerge com mais vigor, em 
especial em “Inveja e Gratidão”, um de 
seus melhores escritos, senão o melhor. 
Melanie propõe a inveja primária como 
expressão da pulsão de morte, muito con-
testada atualmente. Novamente indico 
ser necessária uma leitura cuidadosa de 
como ela chega a este conceito, impossí-
vel de ser discutido aqui. Apenas adianto 
que é um conceito clínico que só surge me-
diante o objeto bom, sendo indissociável 
da pulsão de vida ou da gratidão, para ela 
também primária, fato pouco menciona-
do. Nos próximos vinte anos, alguns ana-
listas, tendo enfatizado excessivamente 
a destrutividade, favoreceram distorções 
em seu modo de pensar. 

Finalizo recomendando que, ao lerem 
“Inveja e Gratidão”, iniciem com os aspec-
tos sobre a gratidão para melhor entende-
rem o sistema kleiniano, a capacidade de 
amar e pensar, duas condições básicas do 
ser humano. E sejamos gratos a esta mu-
lher brilhante, não deixemos que rivalida-
des destruam nossa capacidade criativa.

CONRAD STEIN 
E O BEBÊ SÁBIO 

Membro e psicanalista didata da So-
ciedade Psicanalítica de Paris, Conrad 
Stein nasceu em Berlin em 1924 e mor-
reu em Paris no dia 16 de agosto de 2010. 
Toda sua formação acadêmica era france-
sa, pois sua mãe e irmãos fugiram da Ale-
manha para a França em 1933, após uma 
recomendação enérgica de seu pai jorna-
lista, que trabalhava na China. Stein é um 
dos principais responsáveis pela retomada 
do estudo das obras de Ferenczi na Fran-
ça. Ao entrar em contato com dois traba-
lhos desse autor – o sonho do bebê sábio 
e a confusão de línguas – tentou elucidar 
o significado destes textos para a clínica 
psicanalítica.  

Conrad Stein enfatiza que o sonho do 
bebê sábio é muito frequente entre os pa-
cientes. Eles sonham que se veem como 
um bebê, que conhece profundamente 
uma determinada situação de vida e ensi-
na os adultos como se conduzirem naque-
la situação. Ao enfatizar o pensamento de 
Ferenczi, Stein atribui este sonho a uma 
identificação primitiva do sonhador com 
um dos seus pais, o que sofreu um trau-
ma, e assim tenta instituir um processo de 
elaboração do sofrimento. Dedica-se tam-
bém ao texto sobre a confusão de línguas 
de Ferenczi apontando para a confusão 
mental que resulta do abuso infantil por 
parte do adulto.

Stein foi fundador da revista 
L’inconscient juntamente com Piera Au-
lagnier e Danielle Brun, sua esposa. Diri-
giu, também, a revista Études Freudiennes 
desde 1969 até sua morte. Pedia aos auto-
res que enviassem material para a revista, 
bem como a todos os psicanalistas, que re-
nunciassem ao jargão e à pretensão de um 
saber que dissesse a verdade ao paciente. 
Dizia-se um “amoureux de la langue”, ou 
seja, ele amava a linguagem em sua sim-
plicidade e naquilo que ela podia esclare-
cer e participar da cura psicanalítica. De-
dicou-se ainda a criticar a burocratização 
e rigidez das sociedades psicanalíticas, 
apontando para a característica antipsica-
nalítica destas estruturas. Conrad Stein foi 
um homem muito generoso, livre e afável 
e suas obras principais estão traduzidas 
para o português pela editora Escuta.   

* Psicanalista e membro da SPPA  

* Rose Eliane Starosta

* Psiquiatra e psicanalista, membro da SPPA
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Os biógrafos de Noel Rosa são unâ-
nimes em afirmar que o Poeta da Vila foi 
um compositor genial – tanto do ponto de 
vista musical quanto poético – um verda-
deiro divisor de águas da música popular 
brasileira.   

1) Por que genial do ponto de vista mu-
sical?

- porque foi o primeiro compositor a 
reunir, em uma espécie de síntese cultural, 
os sambas do morro e do asfalto, a ponto 
de sua obra ser considerada elemento fun-
damental para a fixação do samba como 
linguagem musical brasileira, uma lingua-
gem mestiça e nacional;

- porque, mesmo não tendo feito uma 
formação musical convencional, em sua 
curta vida artística (de 1929 a maio de 
1937) acabou deixando mais de 230 com-
posições originais; 

- porque pontificou em todos os gêne-
ros musicais de sua época (samba, valsa, 
canção, marcha-rancho, chorinho, sam-
ba-canção, fox-trote, rumba e embolada), 
pondo à mostra sua genial fecundidade 
musical;  

- porque possuía um raro senso de rit-
mo e criou um jeito de cantar em que o 
cantar com sentimento, “de dentro para 
fora”, era mais importante que o “cantar 
bonito”, com vigor;  

- porque, ao criar harmonias geniais 
na condução dos baixos e na utilização de 
acordes invertidos e diminutos, já anteci-
pava procedimentos musicais que viriam 
a ser usados na Bossa Nova, no final dos 
anos 1950. Tal afirmação ganha mais força 
quando se sabe que ela foi feita por Tom 
Jobim, um dos pais da bossa nova. 

2) Por que genial do ponto de vista po-
ético?

- porque antecipou procedimentos po-
éticos modernistas como, por exemplo, 
o uso de versos livres (livres no sentido 
da métrica irregular e não em termos de 
rima). Noel utilizava imagens que susci-
tavam a livre associação de ideias, que 
não guardavam nenhuma lógica aparente 
entre si. Eram versos onde as palavras ti-
nham alguma ligação com as outras ape-
nas pela presença das rimas que as rela-
cionavam fonicamente. Exemplo: “Quem 
não dança”, de 1932:

Quem não dança                                          

Quem não dança 
Pega na criança
Você é um contrapeso
Que não entra na balança          
Quando peço mais amor 
Quero menos confiança
Não pretendo andar no luxo 
Toilette é lá na França 

- porque inovou significativamente ao 
utilizar a metalinguagem em suas letras 
(linguagem utilizada para descrever ou 
falar sobre outra linguagem, ou analisar 
os processos da própria criação estética, 
um procedimento comum a partir do mo-
dernismo). Exemplo: “Retiro da saudade”, 
feito com Nássara em 1934:

Eu já fiz um trocadilho
Pra cantar como estribilho
Teu retiro dá... saudade

- porque foi um dos primeiros sam-
bistas a compor letras utilizando o eu po-
ético feminino: “Fiquei sozinha” (1931), 
“Verdade duvidosa” (1932), “Tenho um 
novo amor” (1932), “Voltaste pro subúr-
bio” (1934), “O X do problema” e “Numa 
noite à beira-mar” (1936). Quarenta anos 
depois, Chico Buarque repete este recurso 
de alto impacto estético em várias de suas 
letras. 

- porque, além de excelente poeta, 
foi letrista pioneiro na utilização da inter-
textualidade, criando versos que citavam 
textos de outros autores que tinham a ver 
com suas letras. Exemplo: “É bom parar”, 
feito em 1936, com Rubens Soares:    

Se tu hoje estás sofrendo
É porque Deus assim quer
E quanto mais vais bebendo
Mais lembras desta mulher. Não crês, con-
forme suponho,
Nestes versos de canção:
“Mais cresce a mulher no sonho  
Na taça e no coração.”                               

- porque, contrariamente à imposta-
ção romântico-parnasiana dos letristas de 
sua época, utilizava, genialmente, a língua 
do povo em seus versos. 

Os biógrafos de Noel Rosa também 
nos ensinam que ele teve uma vida afe-
tiva bastante conturbada, marcada pelo 

sofrimento e, muitas vezes, por condutas 
autodestrutivas. Que fatores teriam con-
tribuído para isso? Os estudos a esse res-
peito não nos dão elementos para respon-
der a essa questão. O que podemos inferir 
é que, depois da morte do pai por suicídio, 
em 1934, Noel parece ter-se perturbado 
tanto, a ponto de se descuidar quase que 
totalmente de sua frágil saúde física. Esse 
quadro culminou com sua morte, em 04 
de maio de 1937, por tuberculose pulmo-
nar, uma doença ativamente “cultivada” 
pela maneira inadequada com que Noel 
se alimentava, pelas noites não dormidas 
e pelo excesso de cigarro e álcool que con-
sumia. Assim, nos seus três últimos anos 
de vida, o Poeta da Vila parece ter-se en-
caminhado, de forma lenta, mas decidida, 
em direção à morte, como numa espécie 
de “crônica de uma morte anunciada”. O 
que, talvez, possamos especular em rela-
ção a isso é que a provável não elaboração 
desse luto e, em especial, a possível iden-
tificação de Noel com um pai psiquica-
mente fragilizado possam ter contribuído 
significativamente para que ele seguisse 
o caminho que seguiu. Não deve ser por 
mero acaso que a maneira conturbada 
como Noel viveu e o pouco valor que pare-
cia dar à sua obra lembram a vida também 
desassossegada de seu pai e a baixa auto-
estima que o caracterizava. Por que Noel 
identificou-se com esses aspectos mais 
frágeis do pai? Na verdade, não sabemos. 
No entanto, é importante ressaltar que a 
vida emocional do artista em nada dimi-
nui o valor de sua obra. O fato é que Noel, 
apesar de todas as vicissitudes pelas quais 
passou, seguiu vivendo até quando pôde, 
transformando suas sofridas vivências em 
belas canções. 

Depois de tudo que li sobre a vida e a 
obra de Noel, e depois de ter ouvido inú-
meras de suas músicas, ficou-me a certe-
za de que foi um compositor genial para 
sua época. Além disso, o Poeta da Vila 
foi também um homem muito generoso, 
por ter nos deixado um enorme acervo de 
canções que, até hoje, nos encantam pela 
sua beleza e aparente simplicidade. Mui-
to obrigado por tudo, Noel de Medeiros 
Rosa. Foi um prazer conhecê-lo!

CULTURA

SOBRE NOEL ROSA, 
UM GÊNIO DA MPB

*Antonio Carlos J. Pires

Resumo do texto apresentado durante o evento “Prazer em conhecê-lo”: um tributo aos cem anos de Noel Rosa, patrocinado pela Câmara Rio-Grandense do Livro e Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, em 
novembro de 2010. 
Membro efetivo da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre.
Os versos entre aspas são da canção “A mulher que ficou na taça”, de Francisco Alves e Orestes Barbosa, de 1934.
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*Antonio Carlos J. Pires

FERNANDO PESSOA NO CAFÉ 
LITERÁRIO DA PSICANALÍTICA

FÓRUM DE 
DEBATES

* Joyce Goldstein

A internet faz-se presente nas várias 
formas de comunicação, ou seja, na re-
lação entre as pessoas, no campo dos 
negócios, do entretenimento, das trocas 
científicas, literárias e artísticas. Seu de-
senvolvimento caracterizou-se, desde o 
início, por propiciar a formação de grupos, 
o que levou a criação em 1933 da expres-
são “comunidade virtual”. Dentre esses 
grupos, estão os Fóruns de Debates, um 
rico espaço de interação humana, que 
ocorre em área online, na qual as pesso-
as podem ingressar em grupos específi-
cos para discutir seus pontos de vista por 
meio de mensagens postadas. Através de 
um trabalho de construção coletiva, os 
fóruns de debates promovem a produção 
de novos conhecimentos, por intermédio 
de um processo relacional. Ao falarmos de 
dinâmicas e complexas redes relacionais, 
a Psicanálise não poderia ficar de fora. A 
SPPA está inserida neste contexto.

Por meio de um Boletim Eletrônico, a 
SPPA noticia aos seus associados todos os 
eventos ocorridos dentro da Sociedade 
e de instituições afins. O fórum de deba-
tes está instalado na área restrita do site 
e do boletim eletrônico, com o propósito 
de resguardar o debate livre entre os seus 
membros. Ao longo deste ano, ocorreram 
duas propostas de temas teóricos/clínicos 
para o debate no fórum. No primeiro se-
mestre, centrou-se no texto “Sobre Sus-
tentar e Conter, Ser e Sonhar”, de Thomas 
H. Ogden. No segundo semestre, a dis-
cussão envolveu comentários a respeito 
do texto de Roosevelt Cassorla, “Refle-
xões sobre Não-Sonho-a-Dois, Enactment 
e Função Alfa Implícita do Analista”. 

A riqueza do texto estimulou a criação 
de um fórum ao vivo, com a presença de 
Roosevelt Cassorla e a participação ativa 
dos colegas em seminário, que estudaram 
e prepararam questões com o objetivo de 
promover um desdobramento e amplia-
ção do debate iniciado entre os membros 
da SPPA no fórum eletrônico. Ele ocupa 
um espaço relevante tendo como função 
a promoção do diálogo, o debate, a par-
ticipação autônoma e interativa entre to-
dos os membros da nossa sociedade. No 
próximo ano, novos fóruns serão lançados 
e convidamos, desde já, a todos os cole-
gas para participar

* Psicanalista, membro da SPPA e coordenadora 
do Boletim Eletrônico e do Fórum de Debates

“Fernando Pessoa e heterônimos” era 
o tema do encontro. A professora de lite-
ratura com quem compartilhei a mesa fez 
um amplo painel sobre a vida do poeta e 
sua importância para a literatura portu-
guesa e mundial. A mim caberia falar do 
vértice psicanalítico. As palavras de Pe-
chansky que estão na epígrafe desse tex-
to logo me vieram à mente e nortearam 
minha apresentação. As reflexões que eu 
apresentaria seriam, inevitavelmente, re-
sultado de um encontro comigo mesma, 
ao lê-lo. Resultado do sentido que atribuo 
ao que dele leio, a cada leitura que faço. A 
Psicanálise propõe-se a auxiliar o pacien-
te a construir/ampliar sua capacidade de 
encontrar o significado pessoal, intrans-
ferível, de sua própria história, do que lhe 
acontece, tornando possível, assim, o en-
contro enriquecedor com um outro, com 
histórias a serem compartilhadas, cons-
truídas e contadas. Eu falaria, portanto, do 
Pessoa que construo ao lê-lo. E o poeta me 
ensinou dessa possibilidade em “Análise” 
(poesia de 1911):

Tão abstrata é a ideia do teu ser
Que me vem de te olhar, que, ao entreter
Os meus olhos nos teus, perco-os de vista,
E nada fica em meu olhar, e dista
Teu corpo do meu ver tão longamente,
E a ideia do teu ser fica tão rente
Ao meu pensar olhar-te, e ao saber-me
Sabendo que tu és, que, só por ter-me
Consciente de ti, nem a mim sinto.
E assim, neste ignorar-me a ver-te, minto 
A ilusão da sensação, e o sonho, 
Não te vendo, nem vendo, nem sabendo
Que te vejo, ou sequer que sou, risonho
Do interior crepúsculo tristonho
Em que sinto que sonho o que me sinto 
sendo.

Assim, guiada pelo reconhecimento 
de que o Pessoa de quem posso falar é o 
Pessoa que ecoa em mim, aprendi com ele 
que 

(...)
outra vez te revejo,
Mas, ai de mim, não me revejo!

Partiu-se o espelho mágico em que me revia 
idêntico,
E em cada fragmento fatídico vejo só um 
bocado de mim –
Um bocado de ti e de mim! 
(1926)

Minha formação como psicanalista de 
crianças e adolescentes me fez “ouvir” no 
poeta o menino sofrido que perdeu o pai 
aos cinco anos de idade, no mesmo ano 
em que nasceu seu irmãozinho, que viria a 
morrer um ano depois. O menino que, ante 
essa última perda, “encontrou” um amigo 
invisível, a quem chamava “Chevalier du 
Pas” (Cavaleiro do Nada... e o poeta tinha 
então seis anos de idade!) e que, ao lon-
go da vida tão cheia de perdas e dores, foi 
criando outros amigos imaginários, com 
quem se correspondia, que “escreviam” 
seus poemas... até, talvez, a constituição 
desses heterônimos que o fazem muitos. 
A constante busca que marca sua obra, a 
luta por um Portugal que “reencontre a 
glória perdida”, não poderia, desse ponto 
de vista, ser entendida como a luta do me-
nino que deseja reencontrar o pai em sua 
“glória perdida”? Quanta vida, quanta ta-
refa evolutiva interrompida na vida deste 
Fernando Pessoa que nos fala tanto! Nas 
palavras do que é considerado seu “semi-
heterônimo”, Bernardo Soares, diz:

“Ainda não consegui não sofrer com a 
minha solidão. Tão difícil é obter aquela dis-
tinção de espírito que permita ao isolamen-
to ser um repouso sem angústia.”

Senti-me livre para construir minhas 
reflexões à luz das palavras de Pechansky. 
E pude terminar remetendo à leitura de 
Pessoa, lembrando o que ensina nosso 
colega, quando afirma que “o gênio cria-
dor ainda se constitui num desafio que nem 
o próprio gênio pode explicar” (Pechansky, 
2001). O que cria a possibilidade de encon-
trarmos no gênio Pessoa um pouco mais 
de nós mesmos.

* Psicanalista e membro da SPPA

Um verdadeiro trabalho de arte analítica sobre uma grandiosa obra de arte. 
O encontro com a verdade, contudo, não aconteceu: Freud não falou com Mi-

chelangelo. É possível – e aqui faço uma especulação – que se possa sa-
ber mais sobre o inconsciente de Freud do que sobre Michelangelo.

 (Isaac Pechansky, Jornal da SPPA, agosto, 2001)

* Eneida Iankilevich
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O MITO DO VAMPIRO EM NOVAS ROUPAGENS

OPINIÃO

Na Feira do Livro de Porto Alegre, a 
SPPA, em conjunto com a Câmara Rio-
grandense do Livro, promoveu o Ciclo da 
Revista de Psicanálise, evento já tradicio-
nal e que chega à 13ª edição. Neste ano fo-
ram realizadas duas atividades para des-
pertar o interesse do público interessado. 

No sábado, 06 de novembro, na Tenda 
Passárgada da Praça da Alfândega, hou-
ve “Prazer em Conhecê-lo”, um tributo 
aos cem anos de Noel Rosa. Trata-se de 
sarau poético-musical em homenagem 
aos cem anos de nascimento do grande 
compositor, contando com a participação 

de Luís Augusto Fischer 
(professor e escritor), Ar-
thur de Faria (jornalista e 
músico) e Antônio Carlos 
Pires (psicanalista e mem-
bro da SPPA). O acompa-
nhamento musical ao vivo 
esteve a cargo de Cris-
tiano Hanssen (voz e vio-
lão). O psicanalista Zelig 
Libermann coordenou o  
evento.

Já no domingo, dia 
07, foi a vez de “A Saga 

dos Vampiros, Balada de uma Geração?”, 
tema de mesa-redonda que abordou o 
interesse dos adolescentes pela saga Cre-
púsculo, trazendo à tona questões da ado-
lescência na atualidade. Os comentários 
ficaram a cargo de Laura Cánepa (profes-
sora de cinema radicada em São Paulo, 
doutora em multimeios e especialista em 
filmes de horror), Pedro Gonzaga (tradu-
tor e escritor) e Marli Bergel (psicanalista e 
membro da SPPA), sob a coordenação da 
psicanalista Tula Bisol Brum. A atividade 
ocorreu na Sala “O Retrato do Centro Cul-
tural CEEE Érico Veríssimo”.

Feira do Livro

Evento contou com boa presença de público

ACONTECE

Que atração exerce a lenda dos vam-
piros que nos acompanha há séculos na 
literatura, cinema e televisão? Atualmen-
te ela encanta o público adolescente na 
saga “Crepúsculo”, de Stephenie Meyer. 
Historicamente, consta que, séculos atrás, 
instalou-se uma “histeria coletiva” no les-
te europeu, após boatos de que um ou 
dois mortos teriam voltado para beber o 
sangue dos vivos. Famílias inteiras mobi-
lizaram-se em uma “caça aos vampiros”, 
desenterrando seus mortos para decapitá-
los, queimá-los ou cravar-lhes estacas.

Através da ficção o “morto-vivo” 
transforma-se em personagem, o vam-
piro. Uma das obras de maior sucesso 
foi “Drácula”, de Bram Stocker. Depois, 
muitos livros sobre a lenda do vampiro 
surgiram e foram adaptados ao cinema. 
Ao longo dos tempos, o personagem foi 
se transformando na imaginação dos au-
tores e de seus leitores, adquirindo novas 
roupagens, de acordo com a cultura de 
cada época. 

Assim, o mito permanece vivo no ima-
ginário popular. Apesar das transforma-
ções, a fantasia de imortalidade segue 
presente. Na saga “Crepúsculo”, além 

de imortais, os personagens são mais 
jovens e bonitos, mais fortes e velozes, 
qualidades que conservarão eternamen-
te, enquanto que nós, humanos, “pobres 
mortais”, as perdemos com o tempo. As 
mudanças corporais experimentadas pelo 
adolescente, o acesso à sexualidade que 
pode originar outro ser vivo, além de indi-
car a força da vida, também aponta para 
a passagem do tempo. O mito evidencia 
a realidade da morte e a necessidade de 
negá-la. E as gerações, uma após a outra, 
o recriam, numa tentativa de administrar 
a ideia da morte. 

Nas diversas versões do mito, está 
presente o conflito do ser humano com a 
sexualidade. A aproximação entre vampi-
ro e vítima apresenta-se sempre num cli-
ma de sedução, excitação e perigo. Clima 
este ligado ao fato do vampiro represen-
tar a figura do desejado pai da infância. Na 
adolescência, o passo decisivo da endo-
gamia à exogamia tem de ser dado. Este 
é recheado de ambivalência. A ficção, ao 
apresentar estes elementos na forma de 
“fantástico, sinistro, incomum”, mantém 
a natureza inconsciente dos conflitos en-
coberta (e descoberta). Estes elementos, 

presentes na saga, capturam o adolescen-
te auxiliando-o a enfrentar sua nova reali-
dade corporal, social e amorosa.

Temos também em “Crepúsculo” a di-
visão entre vampiros bons e maus. Os bons 
evitam beber o sangue dos humanos, num 
esforço tremendo para controlar seus im-
pulsos. Os maus simplesmente dão vazão 
aos seus desejos. Com esta divisão, pode-
mos nos identificar com os dois lados, ge-
ralmente torcendo pelo bem, numa tenta-
tiva de lidar com nossas pulsões.  

Um dos valores da ficção é que nela 
tudo é possível. Já a vida real impõe limi-
tes, às vezes difíceis de serem administra-
dos. Uma possibilidade saudável de lidar 
com eles é nos deliciarmos com a ficção, 
sabendo que, após o término da leitura 
ou a saída da sala de cinema, é a vida real 
que nos espera. No entanto, naqueles mo-
mentos de ilusão recuperamos forças para 
lidar com a realidade. 

 
* Psicanalista e membro da SPPA

* Marli Bergel

Com a análise das memórias viajamos 
no tempo. Compreendendo a profundi-
dade da experiência vivida no passado 
podemos integrá-la ao tempo presente. 
As viagens no tempo, realizadas através 
de várias memórias possibilitam o resgate 
de histórias não somente individuais, mas 
também histórias institucionais.

A Comissão de Memória da SPPA vem 
organizando todo o acervo documental 
da nossa instituição, desde seu reconhe-
cimento como Sociedade vinculada à IPA, 
que ocorreu no Congresso Internacional 
de Estocolmo em 1963. São quase cinco 
décadas de documentos disponíveis para 
análise e reconstrução da história da SPPA 
nesse período de tempo.

As construções e reconstruções das 
histórias revelam aspectos do passado 
remoto e também a necessidade de re-
gistrar o presente, reafirmando nosso 
compromisso com a psicanálise hoje e 
oferecendo perspectivas para o futuro, 
nessa viagem que todos fazemos através 
do tempo.

* Psicanalista e membro da SPPA

SPPA rumo aos 50 
anos de história

COMISSÃO DE MEMÓRIA

* Angela Mynarski Plass


