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- Grupoterapia para tratamento de tabagistas
comórbidos e controles em HC da Unicamp
- Adolescência desconectada :
o imaginário coletivo de professores sobre o
jovem contemporâneo
- A Roça e o Futuro: Abordagem Psicanalítica
do Imaginário Coletivo de Jovens de Zona
Rural
- O desamparo como causa: o Pânico
- Família e obesidade: um estudo da dinâmica
familiar a partir do discurso de pacientes
submetidos À cirurgia bariátrica.
- Narcóticos Anônimos dentro de nós: como a
filiação a Irmandade de NA opera
psiquicamente em ex-usuários de drogas?
- Festa junina construída a partir de oficinas
psicoterapêuticas

Denise Pimentel Lima (Autora)
Disete Devera (Co-autora)
Tatiane Neme Campos-Brustelo / Fernanda
Feliciano Bravo
Silvia Mayumi Obana Gradvohl / Amanda
Ribeiro Antunes Galvão / Marilia Cristina de
Almeida Kerr
Lucimaria Rangel / Renata Azevedo

366

Lucimaria Rangel / Renata Azevedo

370

João Orlando McCaffrey Busnardo / Tomíris
Forner Barcelos / Miriam Tachibana / Dra.Tânia
Maria José Aiello Vaisberg
Elisa Corbett

371

Nicole Martins Pacheco / Prof. Disete Devera
Prof. Giselha Aparecida Golfetti / Dr. Francisco
Hashimoto

373
374

Marcel Amaral Marques Ferraz / Pablo de
Carvalho Godoy Castanho (co-autor)

375

Silvia Mayumi Obana Gradvohl / Amanda
Ribeiro Antunes Galvão / Marilia Cristina de
Almeida Kerr / Fernanda de Cássia Ribeiro
Zacarias

376

- A Orientação Ocupacional em Grupos: A
Arte de Construir a Escolha
- Psicoterapia como punição: estudo de caso
na clínica ampliada

Ana Lúcia Borges Umbuzeiro / Paula C. B.
Scarcelli / Raquel Armentano da Silva /
Pedro Calafiori Adán / Dr.Valdemar Donizeti de
Sousa

377

- O cuidado oferecido a crianças em uma
instituição segundo a concepção
winnicottiana de desenvolvimento emocional
- ―Eu vim-me embora‖ : o imaginário coletivo
de migrantes sobre migração

Lia Raquel Posi

379

Antonina de Souza Lopes Muniz
Cristiane Helena Dias Simões
Dra. Tânia Maria José Aiello-Vaisberg

380

367
368
369

372

378

E- TEXTO DE ENCERRAMENTO
Práticas Institucionais na América Latina
Nelson Gottlieb

p.381
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PROGRAMAÇAO XVIII CONGRESSO LATINO-AMERICANO FLAPAG & X SIMPÓSIO
CEFAS
Sexta-feira, 30 de outubro
18h30 – 20h00
Solenidade de Abertura
Boas vindas e falas de abertura: Prof. Dr. Antonios Terzis e Prof. MS Pablo Godoy Castanho
Representante do 1º Encontro Latino Americano de Psicoterapia de Grupo e Processos Grupais
Homenagens do CEFAS ao Doutor Roberto Pinto de Moura
Homenagem do Congresso ao Dr. Hélio de Oliveira Santos (Prefeito de Campinas)
20h15 – 21h45
Mesa: “PRÁTICAS INSTITUCIONAIS NA AMÉRICA LATINA”

- Isidoro Berenstein (ARG)
- David Zimerman (BRA)
- Nelson Gottlieb (URY)

Sábado, 31 de outubro
Salão Luiz Serson
8h008h30
08h30
-10h00

DIVERSIDADES SEXUAIS:
IMPLICAÇÕES
NAS
NOVAS
CONJUNTURAS
FAMILIARES
- Cristina Rojas (ARG)
- Luiz Carlos Osório
(GRUPPOS)
- Manoel Antônio dos
Santos
(USP/
Representando CRP 06)

10h0010h30

CAFÉ

10h30
-12h00

A INSTITUCIONALIZAÇÃO
DO
MOVIMENTO
ANALÍTICO DE GRUPO NA
AMÉRICA LATINA
- Diana Singer (ARG)
- Fernando da Silveira
(UPM)
- Lilian Klein-Bicas (MEX)

Salão Ouro

FÓRUM DE IDIOMAS
(Atividade Vivencial)

Salão Prata

Salão Extra

Supervisão *
Isidoro Berenstein
08h00 – 10h00

Supervisão *
David Zimerman
8h00-10h

-Coordenadores: Pablo Godoy
Castanho
(UPM/CEFAS)
e
Marina Ravenna Selvatici (ARG)

CAFÉ

CAFÉ

PSICANÁLISE E MITOS

IMAGEM E LEMBRANÇA

- Antonios Terzis (PUCCAMP/
CEFAS)
- Dimitrious Bozinis (GRC)
- Betty Svartman (NESME)

- Altivir João Volpe (UPM)
- Claudia Aranha Gil (USP)
- Alicia González Cruzado
(URY)

TL: PSICANÁLISE DE
GRUPOS:
REFLEXÕES
EPISTEMOLÓGICAS
- Débora Ortolan
Oliveira/Antonios Terzis
- José Antônio Hordones/
Alexandre Mantovani
- Uiara Guimarães Leoni

14

12h00
–
13h30
almoço
13h30
14h30
Diálogos

14h30
16h00

Pôsteres

Assembléia
FLAPAG

O LEGADO DE PICHON
RIVIÈRE PARA AS
PRÁTICAS
INSTITUCIONAIS
- Maria Inês Assumpção
Fernandes (USP)
- David Zimermam (BRA)

O
GRANDE
PSICANÁLISE

INTERSUBJETIVIDADE E
ALTERIDADE

A DIMENSÃO SOCIAL NO
VÍNCULO CONJUGAL
- Maria Lucia de Souza Campos
Paiva (UPM)
-Liliana Bracchi de Andino
(ARG/FRA)
Patrícia
Porchat
(Representando CRP 06)

- Isidoro Berenstein (ARG)
-Tânia Maria José AielloVaisberg
(PUCCAMP,
IPUSP)

16h0016h30
16h30
18h00

Pôsteres

CAFÉ

GRUPO

NA

- Carla Pena (SPAG E. Rio/
GAS)
Teresa von
Sommaruga
Howard (NZL/GBR)

TECNOLOGIA
SUBJETIVIDADES

Pôsteres

E

- Virginia Gómez / Nancy
Peláez / Soledad Próspero
(URY)
-Carla Donnamaria
(PUCCAMP)
PSICANÁLISE
E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
-Carmen
Beatriz
Fabriani
(UNIFAE/CEFAS/ABRAPSO)
- Rachele Ferrari
- Ruth Levisky (NESME)

CAFÉ

TL: PSICOTERAPIA DE
CASAIS E FAMÍLIAS
- Walkiria Cordenonssi
Cia /Tânia Aiello
Vaisberg
- Luciana Lopes Azeka
- Tatiane Zanetti
Zanardo
TL:
GRUPOS
NA
SAÚDE
- Enidio Ilario/Maria
Naves/Antonios Terzis
- Bruna Pérsico
- Laura Vilela e Souza/Manoel
dos Santos/Paula Carolina
Nascimento/Fabiana Moura
-Miriam Carla
Carneiro/Alexandre
Mantovani
- Vera Lucia Mencarelli

CAFÉ

GRANDE GRUPO
(Atividade vivencial)

DESAFIOS
CLÍNICOS
ATUALIDADE

Coordenadores:
- Carla Penna, Luiz Carlos
Osório, Teresa Howard

-André Sirota (FRA- Paris X.)
- Leila Tardivo (USP)
- Sandra Queirolo (URY)

DA

Sem Atividade

Sem Atividade

JANTAR POR ADESÃO

Domingo, 1º de novembro
Salão Luiz Serson
08h30
-10h30

Salão Ouro

A
FORMAÇÃO
DO
TERAPEUTA DE GRUPO

PSICANÁLISE
MENTAL

Representantes
das
diversas
instituições
formadoras apresentam e
debatem
seus
projetos
pedagógicos.

Leopoldo
Fulgêncio
(PUCCAMP)
- Maria Cecília Fernandes Silva
(IPq USP)
- Alejandro Klein (USP/URY)/
Alicia González Cruzado (URY)
- Waldemar José Fernandes
(NESME/ SPAGESP)

10h3011h00

CAFÉ

11h00
12h30

INTERVENÇÕES GRUPAIS
NAS SITUAÇÕES SOCIAIS
CRÍTICAS

E

SAÚDE

CAFÉ

- Jorge Broide
(UNIBAN/APPOA)
- Marina Ravenna Selvatici
(ARG)
- Teresa Howard (NZL/GBR)

CONFIGURAÇÕES
FAMILIARES NA ATUALIDADE
- Lisette Weissmann (URY/BRA)
- Graciela Cassaravilla (URY)
- Maria Inés Saadi de Tozatto
(ARG/BRA)

Salão Prata

Salão Extra

Supervisão *
Isidoro Berenstein
(8:00- 10:00)

Supervisão *
David Zimerman

CAFÉ
EDUCAR E CUIDAR
- Angela Hiluey
(CEFAS/NESME/IPPIA)
- Lilian Klein-Bicas (MEX)
-Maria Aparecida Orlandi
(PUCCAMP)

TL: EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO
- Cristiana Crippa/

Gisela Marchini/ Bruna
Pérsico/
Uiara
Leoni
- Marisa Char
- Ana Paula Petroni

15

12h30
–
14h00

Pôsteres

Assembléia
ABPG
13h00 – 14h00

NOVAS PERSPECTIVAS
NO TRABALHO CLÍNICO
COM GRUPOS
Fabiana
Follador
e
Ambrosio (PUCCAMP)
- Maria Fernanda de Davila
(Colômbia)
- Beatriz Silvério Fernandes
(NESME/SPAGESP)

RETOMANDO BALINT
- Juan Adolfo Brandt
(USP/UNIBAN/ NESME)
-Gustavo Tenório Cunha
(Pesquisador DMPS UNICAMP)
- Rita Francis Gonzalez y
Rodrigues Branco (UCG)

15h3016h00

CAFÉ

16h0017h30

TÉCNICAS GRUPAIS EM
TEMPO DE CRISE

PSICANÁLISE
PSICOSSOMÁTICA

- Luiz Carlos Coronel
(ABPG)
- Fernanda Maria Gomes
(SPAGESP)
- Ricardo Maximiliano Pelosi
(SPAGESP)

Vera
Lucia
Rezende
(UNICAMP)
- Manoel Antônio dos Santos
(USP)
- Edilberto Maia (CEPAG-PARÁ)

Fórum de
encerramento

Fórum de encerramento

17h30
18h30

Pôsteres

LANÇAMENTOS DE LIVROS – corredor 12:30- 14:00

ALMO
ÇO
14h00
–
15h30

Pôsteres

CAFÉ

ATENDIMENTO A GRUPOS
PELOS
SEGUROS
DE
SAÚDE E CONVÊNIOS
- Mauro Bilharinho Naves
(SPAG-CAMP/CEFAS)
- Bruno Debernardi (Clínica
Vivência)
- Maria Amélia Andréa
(SPAGESP)

TL: PSICANÁLISE
SOCIEDADE
- Domenico Uhng Hur
- Rachelle Ferrari

CAFÉ
E

PSICANÁLISE E TRABALHO
- Christiane Camps (USP)
- Sebastião Molina Sanches
(SPAG-CAMP)
- Dinael Correa de Campos
(UPM)

TL: OFICINAS E
GRUPOS EM
INSTITUIÇÕES
- Maria Cristina Zago/
Antonios Terzis
- Maira Bonafe Sei
- Diane Sá
-Érica de Carvalho/
Maria Imaculada
Anacleto

Fórum de encerramento
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E

APRESENTAÇÃO
PRÁTICAS GRUPAIS: OS ANOS DE INVERNO PASSARAM?

É com grande satisfação que apresentamos os anais do XVIII Congresso da Federação LatinoAmericana de Associações de Psicanálise de Grupos, que acontece cinqüenta e dois anos após o
primeiro congresso da FLAPAG, ocorrido em 1957, em Buenos Aires, Argentina.
Nossa Federação possui um longo percurso, infelizmente atravessado de recorrente
descontinuidade, em que diversas vezes os fios da história se perderam. Vale ressaltar que nesse
período, a América Latina foi perpassada por uma série de ditaduras militares e, atualmente, temos uma
série de governos de esquerda em vários países latino-americanos, mas que não foram suficientes para
trazer a transformação social sonhada e almejada.
Não vivemos a primavera da década de sessenta, em que movimentos sociais, revoluções
moleculares, agitações e práticas grupais pareciam eclodir em muitas partes do mundo, mas tampouco
sabemos se vivemos os anos de inverno da década de oitenta (GUATTARI, 1986), da supremacia da
lógica individualista, quando as atividades coletivas e os dispositivos grupais apresentaram um
declìnio, como se a Psicologia de grupo se apresentasse como uma prática de ―segundo escalão‖,
―primo pobre‖, ―menos nobre‖ do que os dispositivos de atendimento individual.
De qualquer forma sabemos que não estamos congelados pelo quase interminável inverno. Ou
que nosso inverno latino-americano não é tão insuportável quanto o inverno parisiense que Félix
Guattari e nossos outros colegas franceses estavam acostumados a viver.
Poderíamos questionar se as práticas de grupo atualmente desenvolvidas pertencem ao mesmo
ideal, transformador e utópico, que os analistas institucionais ousavam imaginar (LAPASSADE, 1980),
se perderam seu apelo político, se assumiram um perfil técnico, se as formações já não mais carregam
elementos transformadores da realidade, apresentando-se apenas como produtos de consumo.
Talvez os dispositivos de grupo não carreguem mais a utopia do imaginário da transformação
social, sendo apenas mais um instrumental de uma tecnologia do social, num período histórico em que
a política se converte em Tecnopolítica (HUR, 2009), em que conhecimentos psicológicos se
convertem em técnicas de gestão social.
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Há muitas reflexões que merecem destaque e pretendemos, com a apresentação desse volume,
contribuir para o intercâmbio e o diálogo científicos.
Consideramos que não estamos mais no inverno.
Nesses últimos anos, constatamos que há um aumento do interesse pelas práticas de grupos, não
só por parte dos psicanalistas, mas também uma série de profissionais da área de saúde e social
admitem enveredar-se por esses caminhos, interesse tributário da ampliação de políticas públicas
nessas áreas e da assunção de um (proto) projeto latino-americano de uma Psicologia que esteja
implicada com as vicissitudes sociais de nosso(s) continente(s).
Acompanhamos a concretização desse projeto, bem como convivemos com a pluralidade das
práticas de grupo que ora são apresentadas, em que se discute uma variedade de questões atuais, além
das tradicionais questões clínicas. Destacamos a prática em situações sociais críticas e de catástrofe, na
assistência social e nas organizações, novas formas de parentalidade, mudanças na sexualidade,
transtornos alimentares, a tecnologia e a virtualidade, novos dispositivos de intervenção e criação, etc.
É com muito entusiasmo que afirmamos que nessas cinco décadas de encontros estamos
desenvolvendo um(ns) pensamento(s) singular(es), latino-americano, valendo a pena destacar que na
psicanálise de grupos, ou vincular, temos grandes nomes como Janine Puget, Isidoro Berenstein,
Gregorio Baremblitt, Eduardo Pavlovsky, etc., constituindo traços de uma outra tradição de
pensamento, diferente da psicanálise de grupos francesa ou da grupanálise inglesa. Obviamente, não
temos, e nem desejamos, um pensamento e práticas homogêneos na psicanálise de grupos latinoamericana, mas temos teóricos e clínicos que podemos qualificar como autores, como criadores de algo
singular e característico de nosso ethos.
Dessa forma, compreendemos que nossa tarefa é a de abrir espaços de interlocução e troca entre
os diferentes teóricos e técnicos de grupos de diferentes associações e países, para que nesse processo
possamos conhecer as produções em andamento, sua fecundidade e abrangência. Portanto, desejamos
abrir um espaço em que multiplicidades emerjam e potencializem-se, pois entendemos que a função
principal da Federação é a de ser correia de ligação e transmissão entre as diferentes associações de
psicanálise de grupos.
Para tanto, nos anais, publicamos quase a totalidade dos trabalhos apresentados no Congresso,
dividindo-os em cinco blocos: trabalhos na íntegra dos palestrantes das mesas-redondas, resumos dos
palestrantes das mesas redondas, resumos dos temas livres, resumos dos pôsteres e texto de
18

encerramento. Pretendemos que esse material fique disponível virtualmente, no intuito de proporcionar
acessibilidade e registro desse nosso encontro.
O leitor perceberá que há distintos tipos de formatação do texto; demos a liberdade para que
cada autor pudesse formatá-lo e normatizá-lo da forma que lhe conviesse, seguindo a padronização que
costumam usar. Também aprovamos diversos idiomas para a apresentação dos textos, sugerindo que os
autores aproveitassem esse encontro latino-americano para divulgarem suas produções em idioma
diferente do seu.
Contamos com presenças ilustres, valendo destacar a vinda de Isidoro Berenstein, de David
Zimerman, de Teresa von Sommaruga Howard e de André Sirota. Recebemos os colegas das
associações afiliadas, como da: Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones
Vinculares - AUPCV, Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo - AMPAG,
Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo – AAPPG e inúmeras do Brasil, obtendo
destaque pela participação e número de trabalhos enviados, a Sociedade de Psicoterapias Analíticas
Grupais do Estado de São Paulo – SPAGESP, o Centro de Formação e Assistência à Saúde – CEFAS,
o ―Ser e Fazer‖, o Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise das Configurações Vinculares –
NESME, etc.
Deparando-nos com tantas reflexões e práticas, distintas e criativas, apresentadas neste XVIII
Congresso Latino-americano, podemos afirmar que as práticas de grupo saíram dos anos de inverno, e,
graças a tantas contribuições fecundas, começa a despontar o colorido que, quem sabe, vem anunciar a
chegada da primavera.
Boa leitura a todos!

Domenico Uhng Hur
Fabiana Follador e Ambrosio
Editores da FLAPAG (gestão 2007-2009)
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1- SOLENIDADE DE ABERTURA
Dr. Antonios Terzis
Presidente da FLAPAG, Prof. Titular da Pós-Graduação
PUC-Campinas e Diretor do CEFAS
Com a presente abertura, a Federação Latina de Associações de Psicanálise de Grupo e o Centro
de Formação e Assistência à Saúde – CEFAS dá início ao seu XVIII Congresso Latino-Americano e X
Simpósio-CEFAS, com o tema: ―PRÁTICAS INSTITUCIONAIS NA AMÉRICA LATINA: Casal,
Famìlia, Grupo e Comunidade‖.
Na qualidade de presidente desta entidade, desejo em nome dela apresentar aos senhores
Congressistas de outros países e do Brasil, as boas vindas e os votos de pleno êxito nos trabalhos que a
partir de hoje serão realizados neste espaço do Hotel Vila Rica.
A par da grande honra que a Presidência da FLAPAG confere à minha pessoa, sinto-me
extremamente feliz pela oportunidade de receber em nossa cidade de Campinas, tantos profissionais
congregados pelos elevados propósitos científicos que animam esta Sociedade.
A Federação Latina de Associações de Psicanálise de Grupo, fundada há 44 anos, é uma
entidade científica que congrega Instituições da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
México e Uruguai).
Tem como objetivos: - estimular o intercâmbio científico entre sociedades de psicoterapia
analítica de grupo; - promover e difundir a psicoterapia analítica de grupo de maneira mais integrada
possível com a saúde mental; - estimular a produção científica, a investigação e a divulgação de
trabalhos relacionados com o tema. Com os eventos científicos, promover a reflexão crítica sobre
nossas práticas e pontos de referência. Ao mesmo tempo, favorecer a atualização que promove saberes
instituídos.
O desenvolvimento da FLAPAG está estreitamente ligado com a evolução do trabalho com
grupos ou para atualizar o conceito que nos parece mais adequado com as relações vinculares.
Os objetivos deste evento são: a) discutir as modalidades de intervenção com grupos, casais,
famílias, comunidades; b) criar e fortalecer os laços entre os profissionais da área; c) refletir sobre
nossa própria experiência de participante, terapeuta e observador dos mais diversos grupos e comunicar
algo do que neles ocorre.

22

Para contextualizar a importância de revisar o desenvolvimento da ―Psicoterapia Analìtica de
Grupo‖ na América Latina e em outros paìses, voltemos brevemente ao inìcio com o trabalho pioneiro
de Enrique Pichon-Rivière, datado em 1947, com pacientes internados no Hospital de Neuropsiquiatria
em Buenos Aires. A partir dessa época, passou paulatinamente da Psicanálise à Psicologia Social e à
atividade dos grupos na Sociedade, assim, resultando na publicação do seu livro: ―Da Psicanálise à
Psicologia Social‖, com montagens operativas na aplicação das técnicas da psicologia social frente à
psicanálise ortodoxa.
―A psicologia social passa a oferecer uma maior capacidade operacional e a possibilidade de
fazer acessível a psicanálise a grupos de pessoas que não poderiam pagar um tratamento individual. É
uma ―democratização‖ da psicanálise e, portanto, a faz mais útil e eficaz para a sociedade‖ (pág. 103,
Conversaciones com Enrique Pichon-Rivière sobre el arte y la locura, 1990).
Dessa forma, a trajetória deste inovador autor inclui a fundação da Associação Argentina de
Psicologia e Psicoterapia de Grupo em 1954.
O prestígio crescente da corrente psicanalítica dentro do campo das psicoterapias na América
Latina, fará com que o estudo e o trabalho se voltem para o desenvolvimento da aplicação da
psicanálise aos grupos. Em 1957, com a publicação de ―Psicoterapia de Grupo: seu enfoque
psicanalìtico‖ de Grinberg, Langer e Rodrigué, ficou definitivamente instalada a corrente psicanalítica
de grupo na América Latina, a qual continua exercendo uma influência em todos os desenvolvimentos
subseqüentes neste campo.
Em toda a Europa, mais especialmente na Inglaterra, as idéias de Lewin exerceram marcante
influência em vários psicanalistas, que se dispuseram a aplicar o legado freudiano ao trabalho com
grupos. A Escola Tavistok iniciou uma série de investigações e os primeiros trabalhos publicados já
estavam assinados por aqueles que são ainda hoje, considerados os pioneiros da Psicanálise de Grupo
(Foulkes, 1948; Ezriel, 1950; Bion, 1955; Slavson, 1953).
O intenso intercâmbio entre as correntes inglesas e latino-americana de grupalidade fez com
que o desenvolvimento da psicanálise de grupo se visse cada vez mais influenciada pelas idéias de
Bion. Este autor inglês trouxe a originalidade dos conceitos kleinianos aplicados a grupos. Sua teoria
dos pressupostos básicos e do grupo de trabalho fornece novo impulso à fundamentação científica e à
psicanálise de grupo.
Nestas mesmas bases, sociedades de psicanálise de grupo serão fundadas em vários países.
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A partir dos anos 60, surgiu o que podemos denominar Escola Francesa de trabalhos
psicanalíticos sobre os grupos que, a partir dos estudos de Pontalis (1963), Anzieu (1966), Kaës (1976),
Missenard (1972) e outros, aprofundou o conceito de ―inconsciente grupal‖, propondo uma série de
articulações originais.
Finalmente, em 1962, na França, surgiu a corrente de ―Análise Institucional‖, que procurou
abordar o grupo na relação instituinte-instituído, estudando a instituição como lugar de reprodução das
contradições sociais.
A ―Análise Institucional‖ encontrou na ―Socianálise‖ proposta por Lourau (1975) ou na
―Esquizoanálise‖ de Deleuze e Guattari (1976) sua dimensão intervencionista. Esta corrente assume
manifestamente seu conteúdo político, onde a luta de classes e o papel do Estado foram determinantes
na constituição do sujeito, assim como na elaboração do complexo de Édipo.
A partir das noções de psicologia institucional, afirma que o ato terapêutico é um ato
institucional determinado pelo coletivo e pelos outros.
Ao recebermos os trabalhos de colegas sobre as práticas institucionais na América Latina, este
congresso constituirá, sem sombra de dúvida, numa boa demonstração desse esforço acerca dos grupos
nas instituições do século 21. E isto num duplo sentido: a presença do grupo como forma social, como
condição do humano com suas transformações e a diversidade de suas significações sociais e
subjetivas. Estamos no início do século, na comunhão produzida pelas mudanças bruscas e gigantescas
implantadas na ordem social, político, econômico, mudanças que se expressam tanto nas instituições e
suas distintas modalidades organizadoras, como no plano dos ideais coletivos. Mudanças que através
de distintas mediações produzem efeitos significativos na constituição e desenvolvimento.
A sociedade globalizada em que vivemos nos cria um paradoxo: por um lado enfatiza o
individualismo, por outro, cria os mecanismos para nos conectarmos a um maior número de sujeitos,
criando laços na fronteira entre o fantasmático e o relacional. Esta mesma situação globalizante nos
afeta a todos, como bem podemos constatar pelas crises econômicas e bélicas do momento, com todas
as seqüências que estas trazem.
O avanço tecnológico, que é estimulado pelos governos e desejado pelos indivíduos como uma
das formas de se obter o desenvolvimento social e o conforto material, precisa vir acompanhado de um
progresso correspondente da psicanálise de grupos e de outras ciências humanas, que cuidam do bem
estar do homem e de suas relações com o meio físico e social.
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Não seria sensato obter-se um progresso material, representado por novas tecnologias, se
paralelamente, não se procurar resolver os novos problemas que surgem com aquele sujeito que
manipula essa tecnologia, que é o agente e o beneficiário desses novos estilos de vida, mas que, não
raro, sofre também as conseqüências negativas desse progresso, isto é, o próprio homem.
O evento atual pode possibilitar a reflexão conjunta dos efeitos destas mudanças, na busca de
soluções para os problemas da vida pós-moderna.
Não posso me furtar, ao encerrar estas breves palavras, de, em nome da FLAPAG, agradecer
todas as comissões do evento e o apoio do CEFAS, que tornaram possível este acontecimento.
A todos muito obrigado e aos senhores congressistas reafirmamos os sentimentos muito
carinhosos de boas vindas e a certeza de que serão sumamente profícuos os trabalhos deste encontro.
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2- A INSTITUIÇÃO DENTRO DE NÓS E AS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS EM
PSICANÁLISE 1
Pablo de Carvalho Godoy Castanho 2

Durante sua estada em São Paulo em 2002, ao responder uma pergunta da platéia René Kaës
diz:
―Se quisermos avançar no conhecimento e nas práticas psicanalíticas é indispensável receber a
herança freudiana e fazer sua crìtica: ―Aquilo que você herdou dos seus pais, para possuì-lo,
conquiste-o, ganhe-o‖. escreve Freud, citando Goethe.‖ (2005, p.242)

Pouco após, Kaës dirá:
O pai fundador da psicanálise, foi ele mesmo transgressor, nos dois registros da transgressão:
no registro edipiano –é a melhor das transgressões- e no registro da transgressão perversa.
(2005, p.242)

Ao falar de transgressões perversas, Kaës diz pensar ―[...] nas solicitações perversas de Freud,
em suas relações de poder com alguns de seus discìpulos‖ (p.242). Solicitações que obviamente não se
explicam somente pelo homem Freud, mas encontram na demanda de seus discípulos para que este
fosse ― um Pai arcaico, de uma Horda‖ um de seus determinantes ( p.242). Para Kaës, nesse arranjo
grupal ―Aqueles que o seguem [a Freud] identificam-se com um pai idealizado, fora da inveja do pai,
fora da rivalidade fraterna e das solicitações fraternas.‖
Se pensarmos que essa identificação idealizada faz parte do legado freudiano, devemos ainda
acrescentar que as rupturas com Freud eram (e são) marcadas pela impossibilidade de serem pensadas.
Na ausência desta possibilidade, veremos na história da psicanálise a repetição das mesmas estruturas
mesmo após as rupturas existentes. Nas palavras de Kaës: ―As rupturas produzem-se, de tal forma que
as mesmas posições insustentáveis reproduzem-se e aplicam-se à geração que se segue, às mesmas
exigências de conformidade, aos objetos de saber fetichizado e de proibição, de transgredir o campo do
conhecimento ortodoxo‖ (p.243). Na relação de Klein com Bion e de Lacan com seus sucessores Kaës

1

Utilizo nesse trabalho as normas pertinentes da ABNT
Presidente do XVIII Congresso da FLAPAG/ X Simpósio CEFAS, Vice-Presidente da FLAPAG, Membro do Board of
Directors da Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo e Processos Grupais (IAGP), Professor da Universidade
Presbiteriana Mackenzie (UPM) e do Centro de Formação e Assistência à Saúde (CEFAS)
2

26

verá que : ―A mesma relação com a figura do fundador permanece intransponìvel, é preciso então,
repeti-la com os sucessores.‖
Esta e outras investigações de Kaës sobre Freud e o grupo dos primeiros psicanalistas nos
revelam a fotografia de uma fundação violenta. É bem verdade que para Kaës toda a fundação de uma
instituição é violenta, funda-se sempre em uma transgressão do que é aceito por determinada realidade
institucional e figura-se como crime. Para Kaës (1995), toda a fundação de uma instituição é uma
versão ―local‖ de Totem e Tabu . Isso nos coloca a difìcil tarefa de diferenciar uma violência primária,
necessária à obra humana, de uma secundária, desnecessária e passível de ser transformada. Piera
Aulagnier (1975/2007) nos adverte que a legitimação da violência secundária tira precisamente sua
força da existência desta dimensão necessária e estruturante da violência primária.
Essa consideração deve nos precaver de nos assustarmos exageradamente com a origem, agora
maculada, da nossa disciplina. Entretanto, ela não deve nos impedir de mantermos nossos olhos fitados
nessa sombra de repetições (dolorosas) que atravessa nossa história. O impacto desta sombra sobre a
formação do analista é inevitável assim como o impacto dos demais elementos da instituição onde faz
sua formação. Podemos agora imaginar um analista, em sua clínica particular, surpreendendo-se ao darse conta de que ao falar ao seu paciente tem em mente seu supervisor como interlocutor, ou fazer isso
sem dar-se conta. Podemos ver esse analista frente ao seu paciente optando por certas possibilidades
interpretativas em função das preferências, das ―modas‖ e das declarações de filiação que caracterizam
sua instituição de pertencimento.
Fernando da Silveira (2007), ao discutir a história da Psicanálise no Brasil, aponta a
predominância de uma leitura intrapsíquica nas produções de nossas sociedades de Psicanálise
concomitante (e relacionada) ao período da ditadura militar. Sobre a incidência da ditadura militar
argentina na subjetividade, e portanto na clínica, escreveu-se de certo muito mais (PUGET; KAËS,
2005). O que temos nesses estudos sobre a ditadura é a dimensão institucional penetrando no
consultório particular permitindo então que pensemos como nossa prática privada é ela mesma uma
prática institucional.
Frente ao reconhecimento do atravessamento do macrocontexto na clínica psicanalítica, vemos
surgirem propostas de que esta mesma clínica preocupe-se também com um trabalho sobre esse nível
de realidade. Aqui a preocupação de Berenstein e Puget, dentre outros, com o transpsíquico. Aqui
também, a consideração de Kaës sobre os objetivos de toda análise, para esse autor:
Se o sujeito do inconsciente é o sujeito do vínculo, não é suficiente que o objetivo da análise
seja enunciado como: ―lá onde o id estava, o eu deve advir‖; é necessário também que o Eu se
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separe das formações estruturantes e alienantes do grupo para assumir-se como herdeiro de sua
história tecida na intersubjetividade.‖ (KAËS, 2007, p.14 tradução nossa)

É certamente difícil conseguirmos identificar aquilo que em nós é instituição. Por sua própria
natureza a instituição segue silenciosa e imperceptível quando não é questionada. Talvez por isso, a
situação de grupos multiculturais seja particularmente propícia a tornar figura essa dimensão
institucional. Sejam eles grupos pequenos, médios ou grandes, o contato com um outro, que fala outra
língua, possui valores e crenças diferentes, faz e compreende o mundo de outro modo me questiona,
colocando-me em contato com aquilo que em mim mesmo constitui esse fundo silencioso que nos
estrutura e por vezes no aprisiona. Sem surpresa então que nesse encontro cultural surja mal estar,
ataques ao diferente, sentimentos intensos de auto-valorização, mas por vezes, em alguns contextos
culturais, também de desvalorização do próprio. Da ameaça potencial deste encontro vemos ainda
nascerem construções, crenças coletivas que nos salvam do caos sem nome do qual as instituições nos
protegem usualmente. Em um encontro latino-americano, promovido por uma entidade latino
americana, é imprescindível perguntarmos sobre o que nossos votos de cooperação mútua, nossa crença
na ―irmandade Latino-Americana‖ etc. nos protege. Até que ponto nós latino americanos realmente
trabalhamos juntos produzindo condições para pensarmos e operarmos sobre nossa situação, até que
ponto o mito ―Latino-Americano‖ apenas nos protege do caos do encontro cultural e dos horrores de
nos defrontarmos com nossa própria história, nossa própria origem.
O próprio nome ―América Latina‖ já é encobridor das diversas culturas e povos que habitaram
essas terras antes da chegada dos Europeus. Em um encontro latino americano como esse as línguas
latinas são predominantes, ausência marcante das línguas nativas. Teresa Howard, em seu trabalho com
um grande grupo na Nova Zelândia que reunia Maoris (indígenas) e Pakehas (brancos) narra um clima
muito pesado e tenso que a posteriori figura por uma pergunta: ―Ouso tocar as profundezas da minha
história familiar para encarar o que meus ancestrais podem ter feito?‖ (HOWARD, 2009). Teresa
compreenderá que em um momento especialmente difícil do grupo é o segredo vexaminoso de uma
troca de mulheres por armas entre europeus e maoris que transborda e busca a luz dolorosa do dia.
Quais segredos temos nós latino americanos, que dores e vexames teremos que atravessar para
podermos pensar um trabalho conjunto?
Podemos então ver como a experiência multicultural, multilíngüe, e multi- perspectivas é um
convite do congresso para colocarmos em movimento aquilo que em nós é instituído. Porém o
encontro entre pessoas de diferentes países não é o único encontro que pode nos revelar as nervuras
das instituições em que vivemos. Se a instituição permanece silenciosa enquanto não é ―problema‖
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(BLEGER, 2003), é necessário que nos perguntemos sobre o que significa ―ser problema‖ e para quem
o problema deve se apresentar para que tomemos consciência da instituição em nós.
Parte de nossa herança latino-americana inclui os vastos contingentes de populações altamente
vulneráveis, a prevalência assustadora de certos grupos sociais nas prisões, e tantos outros problemas
complexos, sobredeterminados. Sabemos que a realidade psíquica faz parte desta trama, mas de tal
forma que no mais das vezes não nos é possível operar sobre ela através da clínica individual em
consultório. De fato, é quando o psicanalista, frequentemente proveniente das classes superiores da
sociedade, se propõe a trabalhar em serviços públicos e do terceiro setor que encontrará um mundo
diferente do seu, oferecendo-se como estrangeiro.
De Lourau (2004) à Kaës ( 1996/2005) encontraremos a definição do fato institucional como
um cruzamento de diferentes realidades. Para Kaës, as realidades econômica, jurídica, social, etc.
encontram-se enoveladas e em interferência com a realidade psíquica nas instituições. Diante da rede
de assistência social, de saúde, de ensino e das empresas hoje, vemos instituições fundadas e mantidas
em função de necessidades e realidades muito diversas. Nelas a psicanálise pode oferecer uma valiosa
contribuição, à condição que possa respeitar essa heterogeneidade e encontrar formas de atuar na
interface com essas múltiplas ordens de realidade. O Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na
Infância, ―CRAMI‖, criado pelo nosso homenageado, o exmo. Prefeito Dr. Hélio de Oliveira há mais
de vinte anos é um bom exemplo disso. Sem dúvida, o trabalho da psicanálise é muito pertinente em
meio à equipe multidisciplinar do CRAMI, mas exatamente em virtude das complexas relações com os
diversos níveis de realidade implicados nesse trabalho, vemos que o dispositivo de um psicanalista
nesse contexto não pode ser exatamente o mesmo que aquele que usava em seu consultório particular.
Essas necessidades de adaptação da forma do trabalho implicam raízes muito mais profundas na
reformulação do pensamento psicanalítico e na abrangência de sua eficácia sobre a realidade. Estamos
aqui com Kaës (2005, 2007) ao pensarmos que os dispositivos de trabalho são correlatos aos achados
clínicos e à teorização metapsicológica. Criar e adequar dispositivos psicanalíticos para operação em
contextos institucionais é também ampliar nosso potencial de cuidar do ser humano e abrir novos
campos de pesquisa e reformulação do conhecimento de nossa disciplina.
Lembremos que as mudanças de dispositivos não são novidades na psicanálise. Podemos pensar
a ludoterapia, os dispositivos face a face e o tempo lógico como exemplos de modificações do
dispositivo tradicional. É bem verdade que os diversos contextos de trabalho institucional hoje nos
confrontam com variações vertiginosas dos dispositivos psicanalíticos: grupos os mais variados,
processos breves e o peripatético acompanhamento terapêutico. A psicanalista que se lança às ruas para
conversar com crianças e adolescentes ou que trabalha em um grupo de geração de renda com uma
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população em extrema vulnerabilidade social são exemplares dos desafios técnicos, clínicos e teóricos
que se apresentam aos nossos olhos.
Em minha prática de supervisões de trabalhos em instituições, tenho verificado, ainda que
freqüentemente de modo experimental, como a psicanálise pode contribuir imensamente ao oferecer
um espaço de elaboração da realidade psíquica mobilizada ou sustentada pelas instituições. Esse
potencial contrasta, no entanto, com dificuldades de ordens muito diversas dos profissionais que se
aventuram nesse campo. Dificuldades de ordem trabalhista, em um campo cujas relações de trabalho
encontram-se em situação de extrema precariedade, dificuldades técnicas sobre como operar nesses
contextos, dificuldades de encontrar espaços que acolham e facilitem pensar a contra-transferência
surgida nesse trabalho e o encontro com realidades tão diferentes e desafiantes. Dificuldades ainda da
ordem do contrato narcísico (Kaës, 1995), na vivência da desvalorização de um saber ainda
frequentemente visto como menor do que o fazer clínico em consultório particular.
Esse congresso pode ser compreendido como uma resposta à essas demandas, e nesse sentido,
como ato político. Defendemos a necessidade de aprofundamento das pesquisas nestes novos
contextos da psicanálise e de disponibilizarmos os conhecimentos já adquiridos nos programas de
formação. Queremos que este congresso seja um espaço no qual a experiência das práticas
institucionais possa ser acolhida e pensada, e ao mesmo tempo, que circule mais amplamente em nossa
sociedade. Aqui damos um passo que esperamos seja seguido por outros. Finalmente, consideramos
que o congresso é também uma intervenção simbólica que ao valorizar as práticas institucionais da
psicanálise em seu tema e seleção de trabalhos, visa contribuir para a construção de um lugar social
mais nobre à esse fazer e seus artífices.
Incidências da sociedade sobre a clínica, encontro entre culturas, América latina, e novas
estratégias da psicanálise em contextos institucionais, estes são alguns dos grandes feixes que se
entrelaçam formando esse congresso. Convido a todos a participar desse trabalho que a comissão
organizadora, sempre com muito empenho, competência e dedicação, começou a tecer no início do ano
e que encontra agora seu arremate final. Ótimos trabalhos a todos!
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3- NOVAS FORMAS DE PARENTALIDADE: ADOÇÃO DE CRIANÇAS POR CASAIS
HOMOAFETIVOS
NEW FORMS OF PARENTALITY: CHILDREN ADOPTION BY HOMOSEXUAL COUPLES
IN BRAZIL
Manoel Antônio dos Santos3
Alana Batistuta Manzi-Oliveira4
RESUMO: Recentemente vem ganhando projeção na sociedade brasileira a possibilidade de adoção
por casais gays. O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre esse arranjo familiar no Brasil
contemporâneo. Foram entrevistados casais homossexuais masculinos que adotaram legalmente
crianças. Os casais relataram que decidiram adotar porque realizariam o desejo de ser pai e constituir
uma família. Os cuidados parentais envolvem adaptações na rotina doméstica com a chegada da
criança, preocupações com a educação e disciplina, estabelecimento de limites, oferecimento de
proteção e transmissão de valores morais, sociais e familiares.
Palavras-chave: adoção (criança), homossexualidade, relações familiares.

ABSTRACT: Recently, the possibility of adoption by homosexual couples have been taking place in
Brazilian community. This study aims to make a reflection about family arrangements in contemporary
Brazil. Participants were male homosexual couples who have legally adopted children. The couples
reported that the decision to adopt was due to a desire of being a parent and composing a family.
Parenting involves making adaptations on the domestic routine in order to welcome the child, concerns
about education and discipline, establishing boundaries, offering protection and transmission of moral,
social and family values.
Keywords: adoption (child), homosexuality, familiar relations.
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Independentemente de sua estrutura e organização, a família é uma instituição fundamental para
o desenvolvimento do indivíduo. A vivência familiar é uma necessidade imperiosa do sujeito, que, para
se nutrir, principalmente no campo afetivo, requer uma adequada constância no tempo e na qualidade
do investimento objetal do amor parental (Kalina, Kovadloff, Roig, Serran, & Cesaram, 1999). O
presente estudo focaliza os arranjos familiares constituídos por casais homoafetivos que adotam
crianças, um fenômeno que tem ganhado projeção na mídia e repercussão junto à sociedade brasileira
nos últimos anos.
A desmistificação do amor materno (Badinter, 1985), bem como as transformações sociais,
culturais e econômicas das últimas décadas, apontam para um questionamento da natureza da família.
Se a mulher passa a não ser vista essencialmente como geradora e doadora de amor incondicional, e
novas formas de constituir relações humanas estáveis passam a desafiar o padrão hegemônico da
família nuclear, a tradicional família burguesa se desnaturaliza e perde seu caráter essencialista.
Segundo Durham (1983), essa desnaturalização é fundamental, porque é necessário perceber a
instituição família como uma criação humana mutável: as diversas sociedades combinam o
casamento, o parentesco, a residência e a vida doméstica de formas bastante variáveis e distintas,
construindo arranjos diferentes dos padrões da sociedade ocidental. No entanto, ainda hoje, no
Brasil, a entidade familiar é reconhecida pelo Código Civil Brasileiro (2002) 5 pela união estável ou
em matrimônio entre um homem e uma mulher6, ou pela comunidade formada por qualquer um dos
pais e seus descendentes. Não há imposição do casamento, mas ainda há restrição quanto à
existência de dois sexos diferentes para o reconhecimento de um casal, ainda que alguns juristas
façam valer a contradição legal existente e encontrem brechas na lei para considerar o par do
mesmo sexo como entidade familiar (Uziel, Mello, & Grossi, 2006).
Nesse sentido, como aponta Mello (2005a), a construção da conjugalidade homossexual inserese no contexto mais amplo de transformações que vêm impactando as representações e práticas sociais
relativas à família. O autor aponta que a expansão de fenômenos como o divórcio, a
monoparentalidade, as uniões estáveis, as famílias recompostas, os casais sem filhos e a gravidez na
adolescência e na maturidade são expressões concretas de que a família no Brasil de hoje não é mais a
mesma de poucas décadas atrás, legitimada pela moral católica e pelas representações e práticas sociais
vigentes naquele período histórico determinado. França, Alemanha, Finlândia, Suécia, Noruega,
Dinamarca, Islândia e vários outros países da Europa permitem a união civil (não o casamento) entre
5

Art. 1.622 e 1.723 do Código Civil Brasileiro.
No Brasil, a adoção por duas pessoas só pode ocorrer nessas condições, embora o Código Civil não faça
menção a respeito da orientação sexual do adotante (Futino & Martins, 2006).
6
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pessoas do mesmo sexo. No continente americano, Buenos Aires, Argentina, destaca-se como a
primeira cidade da América Latina a reconhecer estatuto legal a uniões homossexuais. Alguns estados
norte-americanos aprovaram recentemente a união civil, que, no entanto, tem sido duramente criticada
por setores conservadores dos Estados Unidos. Atualmente, Bélgica, Espanha e Holanda são os únicos
países que aprovaram leis dispondo sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sendo que apenas
na Espanha e na Holanda está assegurada a possibilidade de adoção de crianças por casais de gays e de
lésbicas (Mello, 2005b).
No entanto, nem sempre as mudanças na realidade são apropriadas pelas pessoas. Uziel (2008)
ressalta que ―embora os novos modelos de famìlia constituam uma realidade, são pouco absorvidos
pelo discurso dos profissionais da Justiça e da sociedade civil como um todo‖ (Uziel, 2008, p. 14). Esse
é um ponto crítico, uma vez que aos profissionais cabe a responsabilidade de dar direção às práticas de
filiação e parentesco, uma vez que as decisões do Judiciário se caracterizam como um dos eixos
reguladores da parentalidade. As pesquisas têm constatado que existe uma falta de clareza para os
profissionais sobre o que é identidade sexual, orientação sexual e como essas construções se
interrelacionam na constituição do indivíduo (Uziel, 2008). Esse desconhecimento pode contribuir para
que sejam reforçadas atitudes de preconceito e até discriminação.
Uziel, Mello e Grossi (2006) menciona o uso do termo homoparentalidade, que foi cunhado na
França e é utilizado por pesquisadores e estudiosos em decorrência da falta de conceitos e de
terminologia aceita socialmente no Brasil sobre a questão da filiação e da parentalidade homoerótica. O
termo remete à homossexualidade dos pais, incluindo esse universo diversificado – pais/mães que se
revelam homossexuais, homossexuais que decidem ser pais/mães, casais, pessoas solteiras com
orientação homoafetiva. No entanto, a autora atenta para uma possível armadilha, que é exatamente
destacar o que as poucas pesquisas disponíveis mostram e o que de certo modo é importante combater:
a idéia de que há algo de específico no exercício parental, marcado pela orientação sexual dos pais7.
A adoção constitui-se em um processo jurídico e afetivo em que uma criança torna-se filho de
um casal ou de um adulto. É a busca de construção de vínculos familiares por meio de leis pelas quais o
adotante passa a ser pai ou mãe do adotado, como se assim o fosse biologicamente, sendo preservados
todos os direitos e responsabilidades que a paternidade exige (Ferreira,1999, citado por Futino &
7

Em países como Estados Unidos e Canadá estima-se em seis milhões o número de homossexuais casados
ou pais, entre homens e mulheres, e em um milhão o número de pais gays. Os mitos em torno desses pais
(homens), como o de que são pessoas doentes e que irremediavelmente transmitirão sua homossexualidade
aos filhos/filhas, ou de que são obcecados por sexo e tendem a abusar de seus filhos/filhas e, por fim, de que
expõem seus filhos/filhas à perseguição da sociedade, não encontraram até hoje provas científicas
convincentes. Ao que tudo indica, a orientação sexual não determina a qualidade da parentagem (Ramires,
1997, p. 30).
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Martins, 2006). A adoção é um dos mecanismos mais eficazes para atenuar os efeitos nocivos do
abandono infantil, seguido ou não por uma institucionalização. A legislação brasileira ainda não
permite casamentos homossexuais, então a adoção só é possível por um membro do par, como solteiro
(CECIF, 2001). Uma vez que a legislação brasileira não faz qualquer restrição à orientação sexual do
requerente solteiro no processo de adoção, a adoção de crianças por homossexuais solteiros é prática
comum no país.
O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre esse arranjo familiar no Brasil
contemporâneo.
A PESQUISA8
Entrevistamos dois casais formados por homens com idade entre 35 e 46 anos, todos
cabeleireiros e que coabitavam havia 16 e 18 anos, respectivamente. Um dos cônjuges possuía três
filhos biológicos, sendo dois de um casamento anterior com uma mulher e um, fruto de outro
relacionamento heterossexual, sem união estável, anterior ao casamento. Esses são os únicos casos
conhecidos no contexto jurídico brasileiro de homens que tiveram o reconhecimento do Poder
Judiciário como pais adotivos.
Em relação às crianças adotadas, a idade variou entre cinco e 11 anos na ocasião da realização do
estudo. Todas haviam vivido no abrigo por quatro anos e estavam com o casal havia dois anos na
ocasião da coleta de dados.
Viana, 38 anos, e Júlio, 46 anos, são cabeleireiros e vivem juntos há 16 anos. São pais de Olívia,
que tinha quatro anos e três meses quando foi adotada e que havia ficado em situação de
abrigamento por três anos – portanto, desde um ano de idade.
Tito, 41 anos, e José, 35, também são cabeleireiros e vivem juntos há 18 anos. São os pais de
quatro irmãos (três meninas e um menino), que na época em que foram adotados eram: uma menina de
quatro anos e sete meses, um menino de sete anos, uma menina de oito anos e outra menina de dez
anos. Esses filhos são irmãos consanguíneos e viveram no abrigo por quatro anos.
RESULTADOS

8

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP-USP, protocolo nº
365/2007.
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A partir dos relatos dos casais, pôde-se constatar que existe uma identificação entre os casais
homoafetivos e as crianças que já haviam sofrido o trauma do abandono por parte da família biológica
e que, muitas vezes, quando estavam institucionalizadas, foram rejeitadas por outros casais que
pleitearam a adoção. Essa identificação dos casais adotantes é permeada pelos intensos sentimentos
produzidos por suas próprias vivências de abandono, preconceito e exclusão social.

1) Da vida de casal à vida em família
Pudemos apreender, nos depoimentos dos casais, as maneiras como se deu a construção da
intimidade na conjugalidade homoafetiva (Moscheta, 2004; Moscheta & Santos, 2006).
1.1 Vida de casal
Viana e Júlio se conheceram em uma boate gay e foram morar juntos já na primeira semana de
relacionamento. O que parecia ser, à primeira vista, uma decisão precipitada diante do contexto em que
se conheceram e da rapidez com que decidiram se unir, com o tempo mostrou-se como uma atitude
acertada, que resultou em um relacionamento sólido de mais de 17 anos de convivência. Sobre seus
relacionamentos anteriores, Viana afirma que havia se relacionado somente com mulheres, enquanto
Júlio já havia tido outros relacionamentos heterossexuais (chegou a ser noivo) e homossexuais. Se
Viana, apesar de ter se relacionado somente com mulheres, questionava-se quanto à sua orientação
sexual quando engrenou um relacionamento com Júlio, não foi possível averiguar. Podemos supor, no
entanto, que ele estava aberto à uma experiência afetivo-sexual diferente, o que permitiu que a vida
amorosa com Júlio pudesse acontecer de modo satisfatório para ambos.
Tito e José se conheceram no trabalho. Tito havia rompido um casamento com uma mulher,
com a qual tivera dois filhos, e na época namorava outra mulher, sua sócia no salão de cabeleireiros.
José foi recebido como funcionário do salão e disse que em duas semanas sentia que estava apaixonado
por Tito. José conta que sofreu muito em sua infância e adolescência por medo de assumir seu desejo
por homens, embora sentisse que, desde pequeno, gostava de meninos. Na tentativa de lutar contra seu
desejo homoafetivo, manteve relacionamentos com mulheres e, após sucessivas desilusões nos
relacionamentos homossexuais, começou a frequentar uma Igreja Evangélica que o acolheu, com a
promessa de que o sofrimento que passara chegaria ao fim por meio da cura de Deus. Como muitos
homossexuais, José ouviu, no final do século XX, que seu desejo era ―pecado‖ e ―doença‖, afirmações
que tem suas raízes, respectivamente, no século XVIII e na segunda metade do século XIX.

1.2 Constituindo uma família
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Segundo os casais entrevistados, o desejo de adotar uma criança surgiu como decorrência
―natural‖ de formação e anseio de dar continuidade à família constituída. A adoção permitiu que o
casal Viana e Júlio formassem a Família Soares. E que o casal Tito e José constituíssem a Família
Cardoso.
Como constatado por Bos, Balen e Van Den Boom (2003), que trabalharam com casais de
lésbicas, para os casais do presente estudo a adoção traria felicidade, além de completar a família e dar
continuidade à vida. Pollack (1995, citado por Uziel, 2008) salienta que o aumento do número de
homossexuais que querem ter filhos ―torna mais óbvio que seus desejos têm a mesma raiz dos
heterossexuais: criar uma criança e formar uma famìlia‖ (Uziel, 2008, p. 125).
No decorrer da entrevista pudemos perceber a maneira como os casais falam desse desejo,
associando-o a outros, como o anseio de formar uma família ou de ser feliz. O excerto a seguir mostra
como o desejo de adotar foi percebido por Júlio e Viana, da família Soares:
Viana: Eu acho que como todo casal, a gente casa, namora, casa... constrói casa, compra
carro, cria cachorrinho, bichinho... chegou a fase dos filhos e aí a gente entrou, resolvemos
entrar... como a gente não pode engravidar! A única solução nossa era adotar [risos]. Então foi
isso daí.
Júlio: Você namora, casa, constitui família, se estabiliza e você quer ter filho...
Viana: Normal...
Júlio: É normal. (Família Soares, linhas 19-26)
O modelo revelado pelo casal denota sua similaridade com o modelo de família tradicional
apregoado em nosso meio social. De fato, a família nuclear é um modelo que, atualmente, está em
franco descenso em termos populacionais e que tem sua hegemonia contestada pela emergência de
novos arranjos familiares, mas que, a despeito disso, ainda é bastante venerado e até mesmo mitificado
como modelo familiar ideal. Já para o casal José-Tito, a motivação para adotar foi outra. José conta, no
livro-depoimento escrito pelo casal, que mesmo vivendo com os filhos biológicos de Tito sentia a
necessidade de ser pai: Ele não estaria sozinho na velhice, teria seus netos. (...) Eu queria transmitir
ao meu filho valores que herdei de meus pais, contar a eles a minha história e ensinar coisas boas
no dia a dia.” (excerto do livro escrito pelo casal)
1.3 Vivenciando a paternidade
Sobre as condições que envolvem a vivência da paternidade, Viana relatou:
Eu acho que, primeiro, você tem que ter tempo, primeiro você tem que ter muito amor pra você
dar. (...) Agora, você tem que ter disposição, tem que ter bastante amor, bastante carinho
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porque a criança tem essa necessidade de receber e também a de... de dar amor. Eles são
cheios de amor. (Família Soares, linhas 348-359)
Os participantes contaram que a chegada das crianças adotadas exigiu modificações na vida do
casal:
Viana: (...) e a nossa vida mudou porque a gente não tinha horário pra nada, pra acordar, pra
dormir, pra comer, pra chegar em casa, pra nada. E a gente tinha outras... um outro tipo de
vida, a gente saía um pouco mais, com uma freqüência, um vida mais noturna, mais eventos,
tudo. Com a chegada da Olívia, tudo mudou né. (Família Soares, linhas 139-142)
José: Não mudou pra pior pra mim. Pra mim e pro Tito mudou pra melhor porque a nossa
vida era comer fora, era comer em barzinho a noite, todo dia era restaurante. (Família
Cardoso, linhas 386-387)
Os pais falam da responsabilidade que a criação de um filho envolve. As mudanças em aspectos
práticos da organização do cotidiano familiar (tamanho do carro, quartos, sofá, horários das refeições)
são dotadas de significado e são vistas como positivas para a vida familiar. A casa ganha um colorido
especial, a vida dos adultos passa a girar em torno da satisfação das necessidades das crianças. A fala
de José, que espontaneamente diz que ―não mudou para pior‖, pode indicar que as suas fantasias, antes
da chegada da criança, envolviam a possibilidade de haver modificações desagradáveis para ele. Em
seguida, ele aponta que as mudanças nos hábitos do casal foram benéficas.
Alterações que, claramente, são de atividades de uma vida de casal para uma vida de família,
que envolve mais responsabilidades. Além desse ponto ressaltado pelo casal, nos primeiros meses de
convivência com a criança adotada os pais são colocados em contato com o filho que idealizaram ou
esperaram e com o filho real. No caso de crianças mais velhas, como ocorreu nessas famílias, isso pode
ficar ainda mais evidente (Paiva, 2004). Embora não tenham trazido esses elementos nas entrevistas,
podemos supor que os casais entrevistados também passaram por esse período de vivências
ambivalentes, processo natural na construção da família adotiva, e pelas vicissitudes próprias das
adoções tardias.
Em relação à rotina, os casais contam com a ajuda de babás nos horários em que estão
trabalhando. As crianças freqüentam a escola e atividades extra-curriculares em outros períodos. Nos
finais de semana, as famílias viajam, fazem compras e visitam os familiares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nosso contato com as famílias adotivas, constituídas por casais homoafetivos, tivemos a
oportunidade única de nos aproximar da formação de uma família especial: a luta, os desejos, as
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felicidades, as vicissitudes. Ouvimos o relato da história de amor que uniu dois homens, uma história
muitas vezes marcada pelo sofrimento e pela superação da exclusão social. Presenciamos o desejoapelo de ser pai, de formar uma família, de se sentir completo e capaz de deixar uma continuidade viva
no mundo. E nos aproximamos de todo o esforço para a realização desse desejo – da compra de sofá
maiores a audiências com o Juiz – e fomos percebendo o quanto ser um pai gay com filhos adotivos,
era ao mesmo tempo, parecido com simplesmente ser pai e muito diferente de simplesmente ser pai.
Nesse contexto, situamos as novas formas de parentalidade (Amazonas & Braga, 2006).
Entendemos que as significações atribuídas à parentalidade no mundo contemporâneo estão se
ampliando, de modo a incluir a prática de ambos os pais – que podem se constituir como um casal
homoafetivo – com os cuidados da criança, lembrando que esses cuidados envolvem o suprimento
tanto de necessidades corporais como psíquicas. Alguns autores tem denominado esse tipo de
experiência de paternidade homoafetiva (Moris, 2008), paternidade homoparental (Dias, 2003) ou, de
forma abreviada, homoparentalidade (Passos, 2005; Uziel, 2002, 2008). Zambrano (2006) propõe o
termo parentalidades ―impensáveis‖ para designar esses modos de ser pai ou mãe que se situam fora da
fronteira normativa e que englobam os homossexuais, travestis e transexuais. Quando se pensa nessa
forma de parentalidade no universo dos homossexuais masculinos, é bom lembrar que tal possibilidade
se inscreve no âmbito das transformações recentes do modelo hegemônico de masculinidade (Vicente
& Souza, 2006).
Buscamos, com este estudo, incluir a Diversidade Sexual como uma temática relevante para a
pesquisa científica em Psicologia. Abrigar a multiplicidade e pluralidade do acontecer humano, sem
negar a essência da singularidade que determina sua condição de ser sócio-histórico, é uma condição
para a manutenção de relações humanas mais justas e democráticas, favorecedoras de saúde emocional.
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4- EVOLUCION HISTORICA Y CRISIS TEORICO- TECNICAS DEL PSICOANALISIS
GRUPAL EN MEXICO
Mario Campuzano10
LOS ORIGENES
Haré un poco de historia general para iniciar el tema. El psicoanálisis fue una invención
centroeuropea y, partir de esa zona geográfica, se expandió gradualmente al resto de Europa continental
e Inglaterra, luego se trasladó a América y otras partes del mundo influenciadas por Occidente. En
consecuencia, su aparición no fue simultánea. En España, por ejemplo, apareció de manera tardía por la
prohibición franquista. México fue un caso semejante en América, por razones de tendencias
migratorias de los europeos que se polarizaron a los Estados Unidos en el norte y Argentina en el sur.
Marie Langer casi viaja a México, pero la visa cardenista llegó posterior a la uruguaya, y su solicitud
fue un caso aislado vinculado a su participación en la guerra civil española. Por ello el psicoanálisis en
México inicia en los cincuentas, tiempo en que retornaron aquellos médicos que fueron a entrenarse al
exterior: a Argentina, Estados Unidos o Europa y que formaron lo que después sería la Asociación
Psicoanalítica Mexicana, filial de la International Psychoanalitic Association (IPA), lo cual marca una
semejanza con la historia norteamericana donde inicia como práctica clínica de los médicos, y una
diferencia con la historia argentina donde inicia como un movimiento ligado a la cultura.
En México el grupo fundador de psicoanalistas, de claro origen médico-clínico, tuvo la
capacidad de no quedarse encerrado ahí y logró vincularse creativamente con algunas de las grandes
preguntas y polémicas que circulaban en ese momento en la cultura nacional, especialmente en las
investigaciones sobre el carácter del mexicano, tema que por su enorme generalización ha sido, a
posteriori, muy criticado en su metodología pero que en su momento fue muy creativo y aperturista.
También, a tono con la diversidad nacional, tuvo influencias teórico-técnicas múltiples: la
perspectiva kleiniana traída por aquellos entrenados en Argentina, la perspectiva de la psicología del yo
traída de los Estados Unidos, y el enfoque neofreudiano que le tocó a quien se entrenó en Francia.
Ninguno predominó. Tampoco se dio una polémica teórico-técnica sino una concertación diplomática,
a tono con las costumbres políticas nacionales. El psicoanálisis se volvió mestizo, como el país, pero
perdió profundidad al negarse a confrontar polémicas entre escuelas, y ni hablar de polémicas
ideológicas que eran imposibles en un gremio y un país predominantemente conservadores.
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Médico (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM), psiquiatra (Hospital ―Fray Bernardino Alvarez‖,
Secretaría de Salud), psiquiatra infantil y de adolescentes (Hospital ―Juan N. Navarro‖), psicoanalista individual y grupal
(Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, AMPAG), Coordinador General de AMPAG.
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Los más creativos fueron algunos de los entrenados en Argentina, especialmente dos: Santiago
Ramírez y José Luis González, ambos estimulantes maestros de muchas generaciones

de psicólogos

y psicoanalistas; Santiago autor además de libros fundamentales sobre el carácter mexicano, y José
Luis promotor de ampliaciones al psicoanálisis individual ortodoxo tales como: la psicoterapia de
grupo, de pareja, de familia, de instituciones, el psicodrama y las intervenciones intensivas, así como la
creación de instituciones alternativas como la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo
(AMPAG) que desarrollará esos nuevos enfoques en su enseñanza y práctica clínica.
Aunque los fundadores eran exclusivamente médicos, según la ideología dominante en la
asociación norteamericana y argentina, prácticamente no tuvieron influencia entre los estudiantes de
Medicina, ya que esa Facultad de la UNAM 11 estaba dominada por los psicoanalistas frommianos, de
orientación culturalista, por lo cual los freudianos buscaron y encontraron espacios alternativos en la
Facultad de Psicología y en la de Ciencias Políticas, así como en el entrenamiento de psicoanalistas y
terapeutas psicoanalíticos en asociaciones privadas. Tampoco influyeron mayormente en la psiquiatría
oficial, debido a la conformación caciquil y biologista de esta especialidad médica que rechazaba
ideológicamente el psicoanálisis y le representaba una fuente de rivalidades. Los psicoanalistas
encontraron, empero, un espacio de influencia inesperada en la psiquiatría militar, sin que llegara a
generarse el equivalente a una Clínica Menninger.
Con los años los espacios en lugar de aumentar han disminuido por la dificultad de combinar la
práctica liberal privada con las demandas de un trabajo institucional, amén de que los psicoanalistas
participan menos en las polémicas nacionales y de la cultura. El psicoanálisis mexicano padece, en
consecuencia, del mal del aislamiento, vieja dolencia de las instituciones psi. No ha mostrado mayor
capacidad de creación teórica original, sino se ha quedado como importadora neta. En cambio ha
mostrado mucha capacidad de desarrollo en la práctica clínica, cuando menos en instituciones
alternativas como la AMPAG, y es a partir de ahí que se han generado publicaciones de prácticas y
modelos de trabajo originales como el libro colectivo sobre las experiencias con las víctimas de los
temblores de 85 en la Ciudad de México, así como sobre la práctica de los grupos de admisión y la
psicoterapia de grupo en las Clínicas de la AMPAG, o un modelo para la psicoterapia de grupo de
niños, así como las investigaciones del vínculo materno-infantil.
LA SITUACION INSTITUCIONAL DEL PSICOANALISIS EN MEXICO
Las asociaciones filiales de la IPA12 hoy son varias en México y una en Monterrey y siguen
siendo un eje fundamental en el movimiento psicoanalítico mexicano, aunque la realidad actual es que
11
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numéricamente predominan aquellas instituciones que no pertenecen a la IPA y que están orientadas a
la enseñanza y práctica de la psicoterapia psicoanalítica individual con orientación freudiana o
kleiniana, así como la AMPAG que realiza la enseñanza simultánea de la psicoterapia analítica
individual y grupal.
En el pasado la historia psicoanalítica nacional se caracterizó por la rivalidad y confrontación
entre ―los psicoanalistas ortodoxos‖ de la IPA y los ―frommianos‖, un grupo de médicos interesados en
el psicoanálisis que se organizaron alrededor de Erich Fromm para obtener entrenamiento en México
unos años antes del retorno del retorno de aquellos que habían salido a formarse en el extranjero. El
regreso a Europa y la posterior muerte de su carismático líder, así como las carencias técnicas de sus
seguidores han dado lugar a su decadencia, y hoy el panorama no es de dos asociaciones en pugna sino
de muchas asociaciones con amplia interrelación y convivencia.
En la última época se han agregado múltiples escuelas lacanianas, generalmente más pequeñas
y laxas en su organización, que tienen poca relación con las anteriores.
EL PSICOANALISIS GRUPAL
En los 60‘s se conforma la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analìtica de Grupo
(AMPAG), sede institucional de la enseñanza y práctica del psicoanálisis grupal en México. Aquí la
homogeneidad fue mayor: los fundadores compartían el marco teórico kleiniano, el enfoque técnico de
la psicoterapia del grupo y un común origen formativo en Argentina. Trataré de definir las
peculiaridades de su desarrollo ulterior en el país.
En varias de las experiencias fundacionales el psicoanálisis grupal se trató de deslindar, teórica
e institucionalmente, del psicoanálisis individual. Caso paradigmático es el de Foulkes, que siempre
insistió en ese deslinde y hasta creó un neologismo para su enfoque diferente al psicoanálisis:
grupoanálisis.
En el caso de México la situación fue semejante en su inicio pero, poco a poco, en la AMPAG
fue generándose la convicción de que el mejor entrenamiento para un psicoanalista tendría que incluir
el dominio de las dos técnicas, individual y grupal, y la exposición terapéutica personal en ambas
modalidades, lo cual obligó a crear, en esa nueva asociación psicoanalítica, una curricula con los
elementos teórico-técnicos necesarios, así como de supervisión clínica y de análisis didáctico para
lograr una buena formación simultánea en psicoterapia analítica individual y grupal en un programa de
cuatro años de duración.
En mi opinión, las características más sobresalientes del desarrollo del psicoanálisis grupal en
AMPAG han derivado de su institucionalización, que ha generado facilidades y exigencias para la
enseñanza y la práctica clínica bajo el enfoque formativo de un psicoanalista dual -individual y grupal43

con una perspectiva kleiniana, originalmente en la línea técnica de la psicoterapia del grupo y luego en
una línea interaccional individuo-grupo donde se ha integrado a la perspectiva psicoanalítica la del
psicodrama y la del análisis institucional. También una capacidad de reflexión crítica sobre la propia
asociación sostenida por intervenciones institucionales sistemáticas, anuales o bianuales, iniciadas
desde 1973, seis años después de su fundación, y sostenidas hasta la actualidad.
Por este clima reflexivo y crítico sobre la institución, aunado al espíritu rebelde, de búsqueda y
antiautoritario de los setentas, se generó una modificación política substancial impulsada
tempranamente por José Antonio Carrillo: un gobierno colegiado de maestros y alumnos donde se
busca establecer una utopía interesante: una sociedad democrática y participativa, sin apoyo a los
abusos de poder pero con jerarquías definidas, es decir, igualdad de oportunidades pero aceptación de
las diferencias derivadas del trabajo, talento y experiencia.
Naturalmente esta utopía democrática, participativa y jerarquizada, ha topado con resistencias
expresadas en formas opuestas: en lugar de democracia, autoritarismo o anarquismo; en lugar de
participación, aislamiento e individualismo; en lugar de jerarquización edípica, intentos de
igualitarismo preedípico.
Por la homogeneidad teórico-técnica de los fundadores la AMPAG pasó a ser la
institucionalización en México del enfoque de Grinberg, Langer y Rodrigué, situación que no sucedió
en el país de origen.
En la curricula, sin embargo, esta homogeneidad no se reflejó como dogmatismo: siempre se
incluyó la lectura y discusión de otros enfoques, por ejemplo el de Foulkes y el de autores
norteamericanos y franceses. El marco teórico se volvió multidisciplinario y el enfoque técnico
también. En los setentas varias preguntas definieron la crisis teórico-técnica, también impulsada por
Carrillo, fallecido prematuramente:
¿Es suficiente con el psicoanálisis para comprender y operar sobre los procesos de los grupos
terapéuticos o se necesita el concurso de varias disciplinas?, ¿es suficiente con las disciplinas
psicológicas o se necesita también el concurso de las disciplinas sociales?, ¿es suficiente con las
técnicas verbales-interpretativas o se requieren también técnicas de acción, especialmente
psicodramáticas?
El resultado fue un marco multi e interdisciplinario, con el psicoanálisis como organizador
central, con inclusión de la dimensión social y con la práctica simultánea de técnicas verbales y de
acción, en éste último caso no sólo en las sesiones ordinarias sino muy especialmente en sesiones
prolongadas intensivas que buscan la movilización de las resistencias y la activación general del
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proceso analítico. Este proceso de búsqueda y definición quedó plasmado en varios artículos. También
se ha reflejado en la curricula del Instituto de Enseñanza.
La siguiente crisis dio en relación al marco técnico fundante, de la psicoterapia del grupo,
pasándose a una perspectiva interaccional individuo-grupo donde al individuo se le interpreta su
historia y su psicopatología (nivel vertical o diacrónico) y al grupo se le interpreta su proceso, su
dinámica, su historia colectiva y su correlación con las historias individuales (nivel horizontal,
sincrónico o de la realidad psíquica grupal).
En la última época, hasta la actualidad, estamos tratando de desprendernos de las lecturas
dogmáticas del psicoanálisis y retrabajando nuestra clínica y sus sustentos teórico- técnicos.
Esta perspectiva integrativa más que disociativa ha sido generada, seguramente, por la
influencia del modelo kleiniano de cura (que busca la integración de las partes escindidas) y por el
ambiente cultural e ideológico de un país con amplio mestizaje.
EL ENTRENAMIENTO DE PSICOANALISTAS GRUPALES
El entrenamiento psicoanalítico individual clásico tiene tres ejes: los seminarios teóricotécnicos, la supervisión o control de casos clínicos y el análisis didáctico personal. Este esquema
conforma un saber, como se ha destacado, sobre el inconsciente (esencialmente en los seminarios) y
del inconsciente (esencialmente en el análisis personal).
En el caso de la enseñanza de la psicoterapia analítica de grupo en AMPAG, con una duración
de cuatro años, los seminarios teóricos y técnicos

y las supervisiones comprenden siempre el

psicoanálisis individual y el grupal; en cuanto al análisis didáctico es obligatorio en grupo y se estimula
haya también experiencias en individual y dura, mínimo, el tiempo de seminarios, si bien se estimula
que su duración y forma respondan esencialmente a las necesidades clínicas específicas. Hemos
agregado otras instancias de enseñanza: la coterapia con un experto o con un par en un grupo de tiempo
limitado a dos años en las Clínicas de la Asociación y las experiencias vivenciales en el tiempo de
formación que comprenden: técnica de grupo operativo en algunas sesiones de tutoría o algunos
seminarios, psicodrama en los dos últimos semestres de técnica grupal, participación en grupos grandes
de análisis institucional en la asociación y en grupos pequeños en la generación (y aprendizaje de
diseños y conducción del trabajo en las experiencias autogestivas o en las solicitudes externas de
trabajo institucional), participación con derecho de voz y voto en las asambleas societarias,
participación en el gobierno colegiado o cogobierno, participación en talleres autogestivos de diversa
temática (trastornos psicosomáticos, terapia de parejas, terapia de adolescentes, terapia grupal de niños,
actualización en la terapia grupal, como ejemplos) y en los talleres institucionales de investigación.
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Con la fundación de la primera Clínica de AMPAG en 1977, abierta a la comunidad con cuotas
menores a la de la práctica privada, se logró un espacio de práctica clínica institucional para los
estudiantes y de investigación para todos. Posteriormente se estableció una segunda Clínica en el Sur.
En las Clínicas se generó un modelo de psicoterapia de tiempo limitado a dos años de duración
con una sesión a la semana de 1.40 hs. (el doble de una sesión psicoanalítica individual) que, andando
el tiempo, se ha convertido en el modelo dominante, también, en la práctica privada.
Este es el resumen de mi visión de la institución mexicana originaria de la enseñanza, práctica e
investigación con grupos terapéuticos psicoanalíticos, generada por el impulso creador de los
fundadores y el impulso utopista de las generaciones de los 60‘s y 70‘s. La integración de las
generaciones posteriores, influidas por los tiempos neoliberales y postmodernos, ha sido difícil y poco
clara, con altibajos. Su integración a este diseño institucional, o el cambio de ese diseño en base a las
necesidades de los nuevos tiempos y generaciones, es algo sujeto siempre a la posibilidad del cambio
pero que, hasta el momento, sigue siendo mayoritariamente conservada.
Ciudad de México, agosto del 2009.
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5- A QUESTÃO DO GRUPO NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MOVIMENTO
ANALÍTICO BRASILEIRO13
Fernando da Silveira14
O objetivo desta apresentação é contribuir com um diálogo acerca da institucionalização do
movimento analítico de grupos no Brasil e na América Latina. Certas dificuldades atuais serão
analisadas a partir dos resultados obtidos em uma pesquisa para dissertação de mestrado no
Departamento de Psicologia Social da Universidade de São Paulo (SILVEIRA, 2007) cujo objetivo foi
compreender a relação entre o movimento analítico brasileiro

15

e a questão do grupo. Uma

reconstrução histórico-crítica do período entre 1967 e 1976 marcado pela consolidação das primeiras
organizações do movimento analítico, pode trazer contribuições na compreensão das dificuldades
enfrentadas atualmente na aceitação do grupo como uma questão pertinente ao movimento analítico e
no percurso marginal que a institucionalização do movimento grupalista passou a seguir a partir deste
período.
Para Kaës (1997), a questão do grupo traz para o campo da psicanálise dificuldades teóricas,
técnicas, metodológicas, epistemológicas, institucionais, cada qual com suas especificidades, mas todas
elas ligadas entre si, formando um tecido complexo de problemas que não possuem respostas simples e
que, muitas vezes, ficam às margens de um exame mais atento no movimento analítico. Tais
dificuldades fazem com que o tema seja muitas vezes deixado de lado. Entendo que o grupo encontrase em uma das fronteiras da psicanálise, fronteira esta móvel. Questões institucionais serão trazidas
para o primeiro plano por estarem diretamente ligadas à demarcação das fronteiras, inclusive teóricas: o
movimento analítico ora admite o grupo como questão pertinente, ora o entende como objeto de
estudos específico, alheio ao campo de interesse da psicanálise.
Parto do trabalho de René Kaës (1997), para quem o grupo é a matriz fecunda e traumática da
psicanálise. Fecunda porque é a via possível de transmissão, de criação de vitalidade do conhecimento
psicanalítico: não se produz e nem se transmite conhecimento isoladamente, Freud precisou de um
grupo em torno de si para levar adiante seu projeto de psicanálise. O estudo dos grupos pode ampliar os
limites atualmente reconhecidos e que estão fundamentados na observação clinica da relação dual. Mas
a dimensão traumática do grupo mostra sua face justamente no movimento no movimento analítico:
13
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desde os seus primórdios, são observadas as mais diversas crises de relacionamentos interpessoais que
formam barreiras para o desenvolvimento da psicanálise e que impedem inclusive que o próprio tema
do grupo seja incluído na agendados debates científicos. Há, portanto, uma relação paradoxal entre a
questão do grupo e o movimento analítico.
A questão que me motivou a realizar o estudo de mestrado e que pode ser de interesse desta
mesa foi um dos diversos paradoxos observados na minha prática profissional: ―por que, apesar de
vários psicanalistas trabalharem com grupos, poucos deles possuem algum tipo de formação específica
para atuarem nesta área?‖. O interesse de psicanalistas no trabalho com grupos é evidente, mas nem tão
evidente é o interesse na formação, construção e transmissão do conhecimento.
Realizei uma revisão bibliográfica da Revista Brasileira de Psicanálise, RBP, entre os anos de
1967 e 1976, para observar como aparece o tema ―grupo‖. Para compreender os resultados obtidos, a
pesquisa foi complementada com a reconstrução do contexto do período a partir de dados adicionais
obtidos na RBP, entrevistas com alguns personagens e leituras de alguns trabalhos da e sobre a época.
Uma primeira observação importante reside em que a historiografia do movimento grupalista é bastante
precária. Muito pouco deste período está registrado e documentado dificultando o acesso aos
primórdios das primeiras Sociedades. Como exemplo, a documentação da Sociedade Paulista de
Psicologia e Psicoterapia de Grupo fundada por Bernardo Blay Neto está perdida em pastas com
fragmentos de registros e documentos dando a impressão de completo abandono. Corre-se o risco de se
perder para sempre a memória desta história e faz-se urgente uma ação antes que seja tarde demais. Tal
fato aponta para uma limitação na reconstrução histórica do período e representam um viés deste
estudo. E indica os caminhos opostos que seguiram as primeiras sociedades de psicanálise e as
sociedades grupalistas no Brasil.
Foi realizada uma pesquisa inicial sobre o sentido em que a palavra ―grupo‖ aparece na RBP.
Por aparecer em diversos contextos, com vários sentidos, foram criadas três categorias que formam
aquilo que entendo neste estudo como ―a questão do grupo‖:
1) O grupo como um dispositivo clínico;
2) O grupo como referência a grupos de psicanalistas;
3)O grupo como um intermediário entre o indivíduo e a sociedade, aproximando-se mais a um
sentido empregado na psicologia social e na sociologia.
Das três categorias, discutirei neste trabalho apenas as duas primeiras.
Foi observado que há uma grande diferença entre dois períodos: antes e depois de 1970. Tal
divisão orientará a exposição do material encontrado.
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O principal interesse no trabalho com grupos, encontrado nos primórdios da institucionalização
do movimento analítico no Brasil, foi estender a capacidade de atendimento de psicanalistas que
trabalhavam no serviço público a um maior número de pessoas, em um período em que as demandas
por análise superavam em muito a capacidade de atendimento dos psicanalistas formados pela
International Psychoanalisys Association, IPA.
No final dos anos 1950, alguns psicanalistas brasileiros fundadores das Sociedades Brasileiras
de Psicanálise ligadas à IPA trabalharam com grupos em instituições de saúde mental e educação.
Psicanalistas pioneiros que se formaram fora do Brasil tiveram contatos estreitos com trabalhos com
grupos em Tavistock na Inglaterra e com Bleger, Pichón e Langer na Argentina e trouxeram para o
Brasil tais práticas.
No Rio de Janeiro em 1958, no Instituto de Psiquiatria da Universidade Brasil, atual
Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi fundada por analistas fundadores da Sociedade Brasileira
de Psicanálise do Rio de Janeiro, SBPRJ a primeira Sociedade de Grupos do Brasil, a Sociedade
Brasileira de Psicoterapia de Grupo. Alguns membros da outra Sociedade de Psicanálise carioca ligada
à IPA, a Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, SPRJ, também participaram desta Sociedade, a
atual SPAG-E.RIO. Inspirado no I Congresso Latino-Americano de Psicoteriapia de Grupos realizado
em 1957, Werner Kemper, fundador da SPRJ, fez um grupo terapêutico com uma turma de candidatos
em formação e participou da fundação de outra Sociedade de Grupos no Rio de Janeiro, em 1961: a
Sociedade de Grupoterapia Analítica do Rio de Janeiro.
Em São Paulo, Lygia Amaral, uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Psicanálise de
São Paulo, SBPSP, participou da criação do curso de psicologia da Universidade de São Paulo, USP, e
realizou psicoterapia de grupos na formação dos estudantes de psicologia. A psicoterapia analítica de
grupos fez parte do programa de formação do Instituto de Psicanálise da SBPSP no início dos anos
1970. Membros da SBPSP fundaram a Sociedade Paulista de Psicologia e Psicoterapia de Grupo.
Em Porto Alegre, a psicoterapia analítica de grupos fez parte do programa de formação do
Instituto de Psicanálise da Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre, SPPA que era conveinada à
Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupos de Porto Alegre, fundada por psicanalistas da SPPA
como Zimmermann.
Para cada Sociedade de Psicanálise no Brasil, durante o período estudado, havia uma Sociedade
de Grupos fundada por psicanalistas nos moldes das Sociedades de Psicanálise. Estas Sociedades de
Grupo aceitavam somente psicanalistas ligados à IPA, com exceção de São Paulo, onde os psicanalistas
eram maioria, mas havia profissionais com outras formações. Foi possível identificar os mais diversos
níveis de parceria entre estas Sociedades. A maior rejeição foi observada na SBPRJ, onde a SPAG
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consolidou-se como um projeto bastante independente da SBPRJ. O movimento grupalista no Brasil
conseguiu formar em 1964 a Associação Brasileira de Psicoterapia Analítica de Grupo, uma
Associação de caráter nacional, quatro anos antes de as Sociedades de Psicanálise formarem a
Associação Brasileira de Psicanálise, ABP, fundada em 1967.
Tal interesse pelos grupo pode ser observado também na RBP. Até 1970 trabalhos sobre
psicoterapia de grupos foram aceitos e publicados, conforme registro no ―regulamento de edição‖
(REVISTA BRASILEIRA DE PSICANÁLISE, 1969) aprovado em 19/08/1969. No item II, n. 3, há
uma menção explìcita sobre a aceitação de trabalhos de psicoterapia de grupos: ―Os trabalhos sobre
Psicoterapia de Grupo poderão ser publicados no setor de Psicanálise Aplicada (p. 438)‖.
Entre os anos de 1967 e 1970, nos 16 volumes do período, foram publicados 6 textos que
mencionam no título do artigo algo relativo ao trabalho com grupos, tendo este portanto, como tema
central16. Dos autores, apenas Zimmermann, da SPPA, não era da SBPSP.
Além destes textos, há menções à psicoterapia de grupos em outros sete artigos, sendo a grande
maioria da SPBSP17. A única exceção é Teruel, da Sociedade Britânica de Psicanálise, e pesquisador da
Tavistock (TERUEL, 1968).
Dos textos acima citados, predomina uma visão bastante favorável à técnica, com o relato de
resultados favoráveis e comparações com a psicanálise realizada ―entre duas pessoas‖. A única ressalva
reside no segundo texto de Ferrão, de 1970, ano que marca uma grande mudança na relação entre o
grupo e o movimento analítico brasileiro. Curiosamente, no primeiro texto deste autor onde há menção
sobre o assunto, em 1967, a psicoterapia de grupos é defendida. O Autor fala do ―incremento da
psicodinâmica de grupos e conseqüente progresso da técnica de psicoterapia. (FERRÃO, 1967,
p.415)‖.
Cabe ainda destacar que foram encontrados na RBP vários nomes para uma mesma prática, mas
que o termo ―psicoterapia analìtica‖ consolidou-se. Nele, podemos compreender que há uma solução de
compromisso entre a psicanálise e a psicoterapia: análises só podiam ser realizadas por psicanalistas
formados pelos rigorosos padrões da IPA18. O ―analìtica‖ do nome garante a chancela de um trabalho
realizado por psicanalistas, sem que seja necessário intitular a prática como sendo de psicanálise pois

16 ETZEL, 1967; BARBOSA, 1967; BLAY NETO, 1968; BLAY NETO, 1969; MARIANTE, 1969; ZIMMERMANN,
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trata-se de uma ―psicoterapia‖. Evitou-se, com isto, o embate com o movimento analítico, onde existia
polêmica e muita resistência à inclusão da prática como pertinente à psicanálise.
Tal resistência no interior das Sociedades de Psicanálise ligadas à IPA torna-se cada vez maior a
partir dos anos 1970. Segundo depoimento de Odilon de Mello Franco Filho, se correspondia à
Psicologia Analítica de Grupos a tentativa de formar um ‗nicho‘ cientìfico explìcito e mais ou menos
estabelecido, estes analistas nunca tentaram deixar de ter o seu trabalho validado pelos colegas das
Sociedades de Psicanálise a que pertenciam.
Assim, entre 1971 e 1976, apenas um trabalho faz referência no título à psicoterapia de
19

grupos . Aparece para discutir que, apesar de o autor trabalhar com psicoterapia analítica de grupos,
entende que há consenso entre psicanalistas de que esta não é uma questão a ser tratada no âmbito das
Sociedades de Psicanálise ligadas à IPA. Diferentemente do que ocorrera no regulamento anterior,
nenhuma menção à psicoterapia de grupos foi feita no regulamento de edição de 20-07-1974
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICANÁLISE, 1974).
Embora deixassem de ser publicados trabalhos dedicados exclusivamente à técnica de
psicoterapia analítica de grupos, menções a esta modalidade de atendimento foram encontradas
diversos trabalhos de maneira bastante breve.
Este período é marcado por inúmeros fatores discutidos na pesquisa que nos ajudam a
compreender por que houve tal mudança, mas que não cabem serem discutidos neste momento. Para
este encontro, destaco especialmente um: este período do início dos anos 1970 foi marcado fortemente
pela regulamentação da psicanálise. Em um campo recheado de dissensos, discórdias, disputas de
poder, forças eram medidas ente psicanalistas para determinar quem falava em nome da ―verdadeira
psicanálise‖.
Neste embate de forças, as condições normativas, que, segundo Habermas (1996), são formadas
pelo conjunto de regras que regulam e delimitam determinado campo do conhecimento, passaram a
cada vez mais restringir a validação do conhecimento psicanalítico. E, neste movimento de restrição,
cada vez mais o trabalho com grupos, sua possibilidade de teorização e transmissão do conhecimento,
perde espaço no movimento analítico brasileiro.
Assim fala Phillips sobre a matéria de interesse da verdadeira psicanálise: ―É vital ter sempre
em mente que estamos considerando um relacionamento verbal entre dois indivíduos e não o de um
grupo, que será matéria inteiramente diferente (PHILIPS, 1972, p.26) ”. Philips fez sua formação em
Londres, sendo analisado nos moldes da ―verdadeira psicanálise‖ por Klein e Bion. Retornou ao Brasil
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no final dos anos 1960 e começo dos anos 1970 para a SBPSP, que havia ajudado a fundar. Com
grande força polìtica, considerado o ‗analista dos analistas‘, Phillips chegou a dizer que ―Bion mesmo
não usou grupos‖ (PHILIPS, 1997, p.130) e que o interessante mesmo é o grupo no indivìduo.
No entanto, mesmo na SBPSP, parecia não haver consenso em torno da questão, e Bicudo, que
foi durante vários anos responsável pelo seu Instituto de Formação desta Sociedade, defendeu a
pertinência do trabalho com grupos como uma atribuição do trabalho do psicanalista:
Uma das áreas de divergência entre os psicanalistas refere-se à aplicação da
psicanálise à psicoterapia de grupo. Considerando que os mecanismos psíquicos, a
transferência e a resistência não operam somente na relação bipessoal da situação
analítica, mantemos o ponto-de-vista de que a técnica psicanalítica pode adaptar-se à
análise de grupo, isto é, à análise de pessoas interagindo com o analista e
concomitantemente dispondo de outros componentes do grupo para continente da
transferência e das identificações projetiva. (BICUDO, 1972, p.293)

Outra defesa de peso foi a posição oficial da SBPSP em 1972 sobre a regulamentação da
profissão de psicanalista, quando o trabalho com grupos foi incluído como sendo uma atribuição do
psicanalista. Neste documento, discutido internamente, não foi expressa nenhuma objeção, mas apenas
um comentário sobre a necessidade de se realizar um treinamento específico para o trabalho com
grupos20. Esta tentativa de regulamentar a profissão, porém, foi abandonada posteriormente.
O que se observou é que, ao mesmo tempo em que o trabalho com grupos perdeu espaço de
publicação na RBP, torna-se mais contundente a preocupação com a definição do campo da
―verdadeira psicanálise‖. Um dos efeitos desta tentativa de se restringir as condições normativas de
validação da psicanálise atrelada à busca da ―verdadeira psicanálise‖ pode ser observado nas páginas da
RBP. Ao mesmo tempo em que deixam de serem publicados trabalhos sobre psicoterapia de grupos,
tornam-se cada vez mais frequentes artigos discutindo as crises de convivência entre psicanalistas. Se o
interesse no grupo como dispositivo clínico perde seu espaço, simultaneamente, os agrupamentos de
psicanalistas e suas crises passam a serem debatidos publicamente nas páginas da RBP. Afinal, quem
fala em nome da ―verdadeira psicanálise‖?
A preocupação com as crises entre psicanalistas não se restringe ao território brasileiro. Assim
falou Leo Rangel, presidente da IPA na abertura do congresso de 1971:
Não será surpresa que os processos grupais descritos se infiltrem
também na comunidade psicanalítica. Não é coincidência que as organizações
psicanalìticas sejam mencionadas como ―a famìlia psicanalìtica‖, da qual se derivam
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e com a qual partilham tanto dos confortos quanto dos problemas. (RANGEL, 1971,
p. 295-296)

Na tentativa de compreender as crises nas Sociedades de Psicanálise, numa espécie de ―volta
do recalcado‖, são utilizados argumentos baseados em teorias de grupo como a de Bion. Conceitos
como ―suposto básico‖ são evocados para explicar os movimentos grupais das Sociedades de
Psicanálise.
A institucionalização é vista por alguns como necessária para a manutenção e a transmissão
da psicanálise, e as normas impostas no processo de institucionalização são fundamentais para proteger
a psicanálise dos impulsos e desejos dos mais jovens, ameaçando a estabilidade institucional. Por outro
lado, crises como na Argentina, com o surgimento do grupo Plataforma, agitam o cenário latino
americano, questionando a rigidez da institucionalização e das normas impostas pela IPA.
No início dos anos 1970 há um posicionamento da IPA21 desfavorável ao trabalho com grupos
na América Latina, por considerá-lo como algo ―menor‖ do que a psicanálise. No contexto brasileiro, o
enrijecimento da situação política gerado pelo endurecimento da ditadura militar torna-se também um
fator importante, mas que não será discutido neste momento.
Cada vez mais a rigidez normativa ditada pela IPA em relação ao que pode ser considerado
como sendo a ―verdadeira psicanálise‖ passa a controlar o campo das práticas psicanalìticas, fechando
cada vez mais o espaço para o diálogo entre a psicanálise e os trabalhos com grupos.
Os sucessos práticos obtidos pelos trabalhos com grupos, ora apresentados na RBP com a
pretensão de obterem a validação do movimento analítico como um conhecimento que pode produzir
sucessos práticos e eficientes naquilo que se propõem a obter, e que merecem pertencimento ao
movimento analítico brasileiro, perdem terreno com a restrição das condições normativas. Tais
observações advindas das práticas, que poderiam influenciar e transformar as condições normativas da
psicanálise perdem espaço para a predominância de um consenso que ganha cada vez mais terreno: a
psicanálise passa a ser desvinculada de fatores externos, como os grupais e os sociais. Nas leituras de
Melanie Klein e Bion, passa a predominar o interesse naquilo que proponho chamar de um paradigma
do intrapsíquico. Em um momento de crise social e institucional, a desvinculação da psicanálise em
relação a fatores externos passa cada vez mais a ganhar força, o funcionamento mental passa a ser
estudado segundo suas dinâmicas e leis próprias, independentes do mundo ―externo‖ dos grupos e da
sociedade.
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No entanto, este movimento tem seu preço. Uma reação contrária passa a alimentar uma crise
nas Sociedades. A questão do poder é expressa no conflito entre gerações. Em linhas gerais, às
gerações mais novas é atribuída a reivindicação da democracia e da transformação, criticada pelos mais
velhos, por ser geradora de crises e destruição das instituições psicanalíticas. As gerações mais velhas
dizem tentar preservar a psicanálise e suas instituições do ataque dos mais novos enquanto é criticada
pelos mais novos pela sua rigidez.
Neste contexto de crise, durante os anos 1970 as Sociedades de Grupo, cada vez mais
isoladas, esvaziam-se e perdem força progressivamente. Psicanalistas que antes dos anos 1970
apresentavam-se como membros das Sociedades de grupos deixam de fazer referências às suas
inclusões nestas Sociedades.
Conclusão
A fixação dos limites das condições normativas na busca pela ―verdadeira psicanálise‖
restringiram as possibilidades de criação e de transformação e formaram as bases das crises observadas
no período estudado. É necessário instituir regras que delimitam o território da psicanálise, para
protegê-la de trabalhos como os que temos visto no Brasil e que ferem princípios fundamentais, como a
submissão da psicanálise a questões religiosas. Nas entanto, as condições normativas não podem
cercear de forma impeditiva a liberdade de produção de novas proposições que podem ampliar e alterar
o conjunto de normas existentes transformando a psicanálise.
Já há algum tempo não observamos no movimento analítico brasileiro o predomínio de um
paradigma do intrapsíquico. A questão da intersubjetividade desperta interesse do movimento analítico
(COELHO, FIGUEIREDO, 2004). No entanto, a intersubjetividade vem sendo pensada muito mais na
relação dual analista - analisando do que na compreensão dos fenômenos grupais. O estudo de grupos
não pode aceitar o lugar periférico reservado à psicanálise aplicada. Freud (1921) já advertiu quanto à
impossibilidade de compreender o sujeito na sua totalidade quando isolado e o dispositivo grupal
oferece condições de ampliação do universo normativo da psicanálise. Segregar o movimento analítico
da psicanálise de grupos representa um retrocesso histórico. No final do século XIX, Wundt tinha dois
projetos independentes de psicologia, a experimental voltada ao sujeito singular que ficou mais
conhecida, e a psicologia social. Wundt sabia o suficiente para separá-las mas não para juntá-las. Farr
(2004) entende que Freud deu um grande passo no sentido de uni-las, mas o movimento analítico que o
sucedeu não conseguiu sustentar tais avanços.
Para que as distâncias entre o movimento analítico e o movimento grupalista possam ser
diminuídas, as novas proposições advindas do trabalho com grupos deve dialogar com a teoria, com o
método e com a epistemologia psicanalítica no âmbito dos seus espaços instituídos e legitimados. Deve
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propor e tentar encontrar seu lugar a partir das suas especificidades necessárias, mas também das
contribuições que pode trazer para o movimento analítico, oferecendo propostas consistentes e
convincentes de ampliação das possibilidades de compreender os fenômenos humanos a partir do
referencial psicanalítico. Afinal, o inconsciente pode ser observado nas suas mais variadas
manifestações, não somente a partir do setting analítico.
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6- COMO OS SONHOS SE LIGAM AOS MITOS?
UM ESTUDO PSICANALÍTICO
Dr. Antonios Terzis22
O mito grego traz à mente do leitor, as histórias que aprendemos na nossa infância ou
adolescência: sobre Hércules e suas façanhas, Perseu e a Medusa, Teseu e o Minotauro, Édipo Rei,
Jasão e Medeia, a guerra de Tróia com os heróis Agamenon e Heitor, entre outros, que deixaram
lembranças interessantes e agradáveis, porém dispersas e incompletas. Todos os povos, desde crianças
ouvem as histórias sobre os mitos e os poetas, romancistas, dramaturgos, compositores, pintores e
psicanalistas continuam a usá-los depois de adultos.
A palavra mito procede do grego mythos, que é uma palavra ligada ao verbo mythevo, que
significa ―crio uma história imaginária‖. O total dos mitos constitui a mitologia de cada povo. A
mitologia, palavra na qual está introduzida o logos = matéria de estudo, articula os mitos, estuda sua
procedência, seu significado, sua interpretação e oferece as informações básicas sobre a origem, a
crença e o desenvolvimento sócio-político de um povo.
Os mitos geralmente expressam a mentalidade humana de cada época. O mito é uma história
imaginária, uma lenda que expressa o pensamento profundo, a concepção, o desejo a consolação e a
aspiração do homem em sua época e em seu espaço. Colocado de forma simples, o mito é uma história
que representa os mais profundos sentimentos e experiências das pessoas.
Os mitos oferecem modelos de vida. Falam-nos de como reagir diante de certas crises de
decepção, encantamento, fracasso ou sucesso. Ensinam sobre a nossa própria vida, relacionada aos
estágios do crescimento: o nascimento, a passagem da infância para as responsabilidades do adulto, da
condição de solteiro para a de casado, da maternidade e paternidade.
Assim, viver o mito, com esse tipo de experiência, é “conhecer-se a si mesmo”, como estava
escrito no Templo de Apolo, em Delfos. O homem segue sua natureza e nela encontra a força para
modelar sua vida. Ele é responsável diante de si mesmo e não da divindade. Penetrar, portanto, nos
mitos, é remontar às origens da nossa vida intelectual e emocional, que se expressa na arte, se realiza
no pensamento filosófico, se sublima na admiração do belo ou através do trágico-cômico.
Observamos que o mito tende a explicar o mundo e o Homem. Atrai em torno de si, toda a parte
do irracional no pensamento humano, opondo-se à razão. Ele envolve-se livremente no tempo e no
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espaço, através de um número indefinido de episódios. Conserva até os nossos dias uma presença
grandiosa, tratando dos mesmos problemas existenciais, morais, emocionais e sociais, que continuam a
afligir a humanidade. Por isso, o homem não deixou de criar novos mitos.
Os mitos constituem os paradigmas de todos os atos humanos significativos. Referem-se
sempre a uma criação, contando como algo veio a existir, ou como foi estabelecido um conjunto de
comportamentos. Assim, conhecendo o mito, conhece-se a origem das coisas, chegando-se a dominálas e manipulá-las com confiança.
Mitos são pistas para as potencialidades mentais da vida humana. Aquilo que somos capazes de
conhecer e experimentar interiormente. Talvez pudéssemos definir o mito como um elo entre o
consciente e o inconsciente, bem como a forma através da qual o inconsciente se manifesta. É um saber
que atinge as camadas mais profundas da existência, é uma espécie de ciência do primitivo; serve para
falar de coisas que a razão não pode compreender. É uma narrativa que exprime as profundas
aspirações religiosas, necessidades morais, emocionais e sociais do homem.
Por meio do mito compreendemos o funcionamento doentio e sensato da mente. Ele ocupou-se
sempre com o sentido da vida e da saúde psíquica, isto é, com a formação e deformação do psiquismo.
Em síntese, o funcionamento psíquico, centrado na evolução, ou seja, na sublimação, resume-se no
reino da plenitude, estendida sobre todos os impulsos e todos os desejos. Em oposto, a exaltação
imaginativa é o contrário da evolução e da plenitude – é a estagnação (Diel, 1991).
Segundo a abordagem freudiana dos mitos assinala que na criação e na formação dos mitos, os
desejos reprimidos e os pensamentos de uma comunidade humana desempenham um papel importante,
a qual cria os seus mitos utilizando material que foi extraído do inconsciente coletivo do grupo. Essa
constatação muito geral da escola freudiana não assegura, como se espera, uma aplicação uniforme da
teoria. As idéias e os desejos podem ser reprimidos no inconsciente. Contudo, como isso ocorre? Que
idéias são essas que estão mais frequentemente sujeitas a ser reprimidas? Por que são revocadas e que
mecanismo auxilia na sua reaparição? Se o motivo pelo qual são reprimidas se deve ao fato de serem
perigosas para a saúde psíquica da comunidade, então como algumas delas conseguem escapar ao seu
mecanismo de censura? Finalmente, teria sido realmente Édipo o primeiro herói, que se constatou na
literatura ocidental, a ser movido por sentimentos hostis contra seu pai para obter o amor absoluto de
sua mãe? Em que grau todos os homens ocidentais, instigados pelo amor, expressam seus primeiros
instintos de posse por suas mães?
Para a compreensão do mecanismo de criação do mito, de acordo com a teoria freudiana, faz-se
necessária a mobilização de determinadas teorias de Freud que foram formuladas já nas suas primeiras
obras: na Interpretação dos sonhos (1900) e nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905). Na
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primeira delas descreve-se o funcionamento dos sonhos e compara-se o seu mecanismo com o dos
mitos, enquanto na segunda são arrolados e descritos aqueles fenômenos psíquicos que criam idéias e
desejos, os quais, devido a sua periculosidade, são reprimidos no inconsciente para constituírem assim
o material a partir do qual, de acordo com a teoria de Freud e seus seguidores, são plasmados os mitos.
Segundo a teoria freudiana, o mecanismo da criação e do funcionamento do sonho é a chave
para a compreensão dos mecanismos correspondentes do mito (Freud, 1900). Como, porém, os sonhos
se ligam aos mitos? Cada sonho é constituído, quando o analisamos, por dois níveis: o conteúdo
manifesto e o oculto. O conteúdo manifesto é aquele que lembramos, uma breve história que pode ser
lógica ou absurda. O oculto é o conjunto das idéias que se associam entre si e metamorfoseiam no
conteúdo aparente. Freud denomina o processo de metamorfose do conteúdo oculto no conteúdo
aparente de elaboração do sonho (dreanwork), que é, de certo modo, uma tradução de uma língua para
outra e ocorre no momento em que as idéias passam do território do inconsciente para o da parte
consciente da mente, atravessando igualmente por um estágio pré-consciente. Na duração desta
passagem, as idéias são submetidas a modificações indispensáveis (Freud, 1900).
Como, porém, o funcionamento do sonho se liga ao funcionamento dos mitos? Por toda a obra
de Freud encontra-se disseminado o ponto de vista de que o material dos sonhos reaparece igualmente
nos mitos, nas lendas e nas crendices populares, bem como nas anedotas da vida cotidiana (Freud,
1900; Abraham, 1909). De modo semelhante aos sonhos, o funcionamento básico dos mitos reside na
representação consciente dos medos e desejos inconscientes (isto é, reprimidos) no nível social e
coletivo: assim, no nível pessoal, em vez de termos um indivíduo que sonha para se aliviar da tensão
que provoca pensamentos perigosos, temos, no nível social, os membros de toda uma comunidade
tentando reconciliar ilusões e situações inconscientes que se ligam a ações proibidas, como o incesto, o
homicídio, a hostilidade entre irmãos, etc. E assim, como nos sonhos, a censura jamais é suprimida
completamente, também nos mitos as idéias inconscientes aparecem dissimuladas para escapar ao seu
reconhecimento pela parte consciente da mente (Caldwell, 1989).
Os mitos contêm, de acordo com os teóricos da análise pós-freudiana, idéias reprimidas, desejos
e medos que se mostram na superfície em uma forma dissimulada ou distorcida no fluxo de uma longa
narrativa. As idéias que estão mais sujeitas ao processo de repressão (e, por extensão, as idéias que
predominam nos mitos e nos sonhos) são tipicamente as idéias da fase infantil e principalmente as
idéias que se vinculam aos pensamentos e comportamentos proibidos e perigosos – e capazes de
provocar angústia e culpa – provenientes, sobretudo da esfera da vida sexual dos pais. O
funcionamento do processo de repressão dos desejos proibidos, que trata de conservar a saúde psíquica
dos indivíduos e a sua livre inclusão na sociedade, é tão importante que Caldwell constata, com razão,
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que a diferença entre os seres humanos e os outros seres vivos provavelmente não reside no fato de os
primeiros serem dotados de fala (isto é, de serem racionais), mas no de o seu mundo psíquico e
intelectual ser suscetível ao processo de repressão (Caldwell, 1989).
Segundo Abraham (1913), os mitos são os produtos oníricos da idade infantil da humanidade
(Abraham, 1913 [1909]: 72). Contudo, eles não refletem apenas os medos e as angústias infantis que
concernem, sobretudo à sexualidade dos pais, mas funcionam, indubitavelmente, em vários níveis, um
dos quais pode ser o psicológico. De fato, os mitos podem constituir a válvula de segurança por onde
são canalizadas as tensões perigosas para a comunidade, ou ainda, a narrativa mítica pode constituir um
campo apropriado à identificação de situações e personagens que refletem nossos desejos mais
recônditos, os quais se realizam em nossos sonhos e fantasias, mas não na nossa vida cotidiana.
A investigação freudiana do mito, no entanto, não deve parar por aí. O reconhecimento das
possibilidades do método, em conexão com os ensinamentos estruturais, que aceita igualmente a crítica
aos seus princípios, também podem ser aplicados a uma análise dotada de rica imaginação, como atesta
o artigo de Charles Segal, intitulado, muito a propósito, Pentheus and Hippolytus on the couch ando n
the grid (Penteu e Hipólito no divã [da psicanálise] e na trama [da análise estrutural]), 1978 –, o qual
constata que esses métodos são mutuamente complementares e muitas vezes preenchem suas lacunas
com uma síntese bem sucedida.
É evidente que muitos dos ensinamentos da teoria freudiana foram incorporados à hodierna
investigação do mundo. A referência ao inconsciente como local de armazenamento dos desejos
reprimidos, os quais, sob determinadas condições, reaparecem na produção de sonhos, mitos e obras de
arte, a existência do complexo de Édipo, que deriva da sexualidade dos pais, e a relação anfibológica
das crianças com a mãe e com o pai, são conhecidos por todos, e o seu apelo já não exige nem mesmo
uma relação bibliográfica: tornou-se uma aquisição comum a todos.
A luta da alma humana com os desejos socialmente condenáveis é, igualmente, algo que todos
nós já constamos em nosso interior. As emoções perigosas são reprimidas, as continuam a viver
somente para encontrar os modos de satisfação que a vida real lhes negou.
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7- FOTOGRAFIAS E NARRATIVAS:
PRESENÇA-AUSÊNCIA, IMAGENS EM AÇÃO
Altivir João Volpe23
RESUMO
Fotografias, narrativas e grupos constituem espaços potenciais de compartilhamento da transitoriedade
do presente, das ambigüidades e incertezas do caminhar, entre crise e superação. O panorama
contemporâneo se caracteriza por um apagamento dos laços sociais, por uma intensificação dos nãolugares e pela ruptura das formações intermediárias. Estas premissas tornam necessário o
desenvolvimento de outros enquadres diferenciados. Por exemplo, uso de mediadores expressivos
como a música, a pintura, a fotografia, a narrativa, os objetos do cotidiano,.. Alguns desses enquadres
diferenciados têm sido utilizados com grupos e instituições, os quais possibilitam a abertura à memória
coletiva. Isto contribui com o intenso trabalho próprio do devir humano. Um devir humano que se
desenvolve entre o risco contínuo da perda dos referenciais e da busca desses lugares de sustentação.
Palavras-chave: Formações intermediárias; mediadores expressivos; dispositivo grupal.
RESUMEN
Las fotografias, narrativas y grupos constituyen espacios potenciales para compartir la transitoriedad
del presente, de las ambigüidades y de las incertidumbres del caminar entre crisis y superación. El
panorama contemporâneo se caracteriza por una perdida de los lazos sociales, por una intensificación
de los no-lugares y por la ruptura de las formaciones intermediarias. Estas premisas hacen necesario el
desarrollo de encuadres diferenciados. Por ejemplo, uso de mediadores expresivos como la música, la
pintura, la fotografia, la narración, los objetos del cotidiano,.. Algunos de estos encuadres
diferenciados han sido utilizados con grupos e instituciones, los cuales posibilitan la apertura a la
memoria colectiva. Esto contribuye con el intenso trabajo que es propio del devenir humano. Un
devenir humano que se desarrolla entre el riesgo contínuo de la pérdida de las referencias y de la
búsqueda de estos lugares de sustentación.
Palabras-clave: Formaciones intermediarias; mediadores expresivos; dispositivo grupal.

Gregor Samsa, em A Metamorfose, de Kafka, pendura em sua cama a imagem de uma mulher
de chapéu e estola de peles que recortara de uma revista ilustrada. Ao se perceber transformado em
inseto, tenta agarrar-se como pode à humanidade fugidia que ainda ressoa nele. Que faz Gregor Samsa?
―Arrasta-se com rapidez para cima, comprimindo seu corpo ao vidro, que o protege e faz bem à sua
barriga quente. Pelo menos esse quadro que Gregor recobria totalmente, com certeza ninguém haveria
de levar embora‖ (KAFKA, 2001: 65. Grifo nosso.).
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Tisséron (1997) assinalando a força que essa cena possui, diz que Kafka mostra de maneira
extraordinária que ―a imagem é um território ao qual nos agarramos para assegurar nossa humanidade‖.
Ao nos deixarmos embeber pela imagem, aderimos a ela para que se constitua em território próprio,
para encontrar uma espécie de intimidade na qual o humano não nos seja arrancado, para que ―ninguém
o leve embora!‖, como diz Kafka.
Imagens apresentam-se, pois, como meios para viver e pensar nossa condição humana: capturar
seus vestígios e brechas, olhar e escutar através deles – ―de entremeio‖, diria Guimarães Rosa. Ver o
que desvelam daquilo que não é dito ou entredito...
A pós-modernidade acentua a violência intrusiva ao generalizar o exílio, o desenraizamento e
ruptura dos laços sociais, a experiência dos não-lugares de que fala Augé (2003). Persiste um
encurtamento dos espaços e a individualização do coletivo. Tentativas são feitas no sentido de abolir os
vínculos entre passado e presente, transpor o fluxo do tempo como se este fosse onipresente. Os
fundamentos da identidade e o sentido de pertencimento a redes de sustentação encontram-se abalados,
afetando os processos de ligação e de religamento no campo da cultura e da vida social. Com o
enfraquecimento dessas formações intermediárias, dá-se uma confusão entre o dizer e o fazer, entre a
ação e a representação, com conseqüências nos vínculos intersubjetivos e nos processos de
simbolização. O humano é metamorfoseado em autômato.
Então, para que tais angústias não se convertam em mais violência, em angústias de
aniquilamento de si e do outro, para que o humano não petrifique ou se torne insensível, as pessoas
trabalham, fazem arte(s), escrevem, brincam e conversam, mesmo que de escuridão em escuridão.
Na assim chamada modernidade/supermodernidade, o papel dos objetos como elementos de
articulação da história e da tradição de um grupo de referência, de uma comunidade de destino, foi se
esgarçando e se fragmentando, no contexto da ampliação e predomínio das relações modeladas pelo
sistema capitalista. Por outro lado, algumas situações analisadas por Benjamin em O Narrador, de
1936, com relação à construção da experiência coletiva (Erfahrung) e por Winnicott em O Brincar e a
Realidade, de 1971, para a criação de áreas de experimentação, levantam a possibilidade de os objetos
e algumas situações do cotidiano constituírem lugares de repouso e de passagem da vida humana. Cada
um expressaria seu estar-no-mundo em diferentes espaços potenciais compartilhando a transitoriedade
das formas no presente, as ambigüidades, reviravoltas e incertezas do caminho (presença e ausência)...
para se encontrar.
63

Em um trabalho grupal com três encontros no qual foram utilizadas fotografias pessoais trazidas
pelos integrantes, e, na sequência, construídas narrativas suscitadas por essas fotos, foi possível
perceber diferentes leituras desse tempo/espaço imagético organizador. Diz Vacheret (2000): ―as
imagens são entretecidas, reforçadas ou acumulam-se a ponto de sustentarem o sujeito em sua
percepção ou de o afastarem de suas imagens primeiras‖. Ao mesmo tempo, a constituição de um
dispositivo grupal ativa e reanima decisivamente tais processos. Cada um pode ser ouvido e agir, pode
encontrar o outro que fala em si... pode brincar.
O percurso de cada sujeito previamente ao encontro grupal propriamente dito envolveu um
tempo para compreender e deixar emergir, um tempo da experiência. Ao ficar silenciosamente com
suas fotos, álbuns, achados e guardados, cada integrante encontra seus objetos, deixa-se penetrar por
diferentes sensações, lembranças e acontecimentos. Desloca para o registro do comunicável aquilo que
dele estava excluído – experiências a serem usadas (ou não), como algo criado/encontrado em presença
de um outro significativo, um saber próprio passível de comunicação.
No grupo, os relatos e as fotos vêm carregados de história, uma vida que inclui a própria
experiência do sujeito e também a entretecida com os demais. Mais: ao se apresentar, cada sujeito o faz
à sua maneira, e esta também traduz uma forma peculiar – porque sua – de marcar sua presença no
mundo, de criá-lo e recriá-lo. À maneira da tessitura de um tapete, de certa forma cada um reflete e
testemunha no presente o movimento, o espaço potencial de vida e morte; o entrejogo de refúgio e
acolhimento diante dos esgarçamentos, rupturas e recomeços da vida.
A solicitação inicial feita por mim foi de que cada um trouxesse fotos nas quais tivesse a
sensação de ―encontrar algo de si mesmo, da própria história‖. Tal escolha ou situação proposta
envolve como se nota a tomada de decisões: separar, excluir, parar, deixar em repouso, buscar, abrir e
fechar, trazer as fotos para perto de si, apalpá-las, senti-las... Nesse processo, cada sujeito pode
(novamente) se localizar consigo mesmo, com sua história, revelar os diferentes outros que o habitam.
A seguir, um recorte do que ocorreu no grupo.
Ralf: ... essa foto apresenta uma viagem ao Deserto de Atacama... Criamos um laço muito forte. Meu pai já era
meu amigo mas ficamos mais próximos nessa viagem. Eu vi a grandiosidade do mundo. Essa viagem meio que
deu uma virada na minha vida... algo mudou em mim... Na época, eu disse a meu pai: “quero ir pros Estados
Unidos”. Ele disse: “não, vou te levar prum lugar diferente”. E esse lugar era o Deserto de Atacama, no
Chile... entender, se entender... meu pai fez a gente comer a comida deles. A gente andou assim junto com os
caras que ficavam levando cabrito para pastar... a gente vê a cultura mesmo!
Clarinha: Você conheceu bem a cultura, né?
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Ralf: ... igual no filme do Che Guevara que transformou a vida dele. Aquele tiro mudou a vida dele... e também
a vida da América Latina.
Paulo: Quem é esse cara na foto?
Ralf: O terceiro na foto é um cara meu muito interessante, é um guia lá do deserto, o cara já morou no mundo
todo, Paris, mas ele gosta mesmo é de lá e então ele fica numa cidadezinha minúscula que se chama São Pedro
de Atacama. Ele nos levou num lugar muito especial, foi um momento único na minha vida. Ele levou a gente
numa laguna que ele não costuma levar os turistas normais. Ele falou: “eu vou levar prum lugar que eu
conheço, assim....” Pegou o Toyota dele no rumo do deserto... virou à direita e entrou no deserto e... foi, foi,
foi... e eu falei: “a gente vai se perder aqui!” Ele tinha uma bússola, ele sabe os caminhos, seguia pelo sol e
levou a gente nesse lugar que foi extremamente especial... O cara leva uma vida simples lá, e ama estar lá com
a natureza, etc e tal. (Faz uma pausa.) Essa outra foto é da minha formatura como ator, em Ensaio sobre a
Cegueira, do Saramago... É o momento no qual o personagem que eu faço volta a enxergar. Essa foto saiu em
todos os jornais... o momento em que eu voltei a enxergar... é até uma metáfora...
Angélica: É o começo, né.
Ralf: Quando eu dei por mim, estava fazendo parte de uma troupe teatral!
Coordenador: Qual das fotos trazidas, você escolheria para construir uma história?
Ralf: (demora a escolher) Uma história nova? Bem... o que eu posso falar dessa história que contei agora
(refere-se à última foto apresentada) é que precisamos dos outros... precisamos fazer... Eu fiz para estar lá!
Lavínia: Lutar pelo seu sonho...
Ralf: ... a história da conquista... O nome dessa história seria A conquista de Está-lá-dando-risada.

A seqüência de sua apresentação das fotos parece indicar um movimento crescente em direção a
um ―tesouro enterrado no meio do Deserto de Atacama‖, como metaforicamente a ele se refere. Diz
que essa viagem mudou o rumo de sua vida... como o tiro que Che Guevara leva muda sua vida e a vida
da América Latina (refere-se a uma cena do filme Diários de Motocicleta). Ralf fala dos sentidos de
suas viagens: atravessar as fronteiras do conhecido e seguro, desenraizar-se, deixar-se penetrar pelos
outros que falam em si: ―depois dessa viagem, eu não podia continuar sendo o mesmo. Ou melhor, eu
sentia que agora estava sendo mais eu!‖
A seu ver, a criação do dispositivo grupal favoreceu, em suas palavras, ―um outro olhar sobre
algo que ficou esquecido há muito tempo… dá para me identificar com as histórias dos demais‖. Ralf
pode dar continuidade a sua vida, ficar sozinho com... o pai, ser ator, integrar novos grupos. E
constituir-se porta-palavra em diferentes formações intermediárias. Nesse sentido, cada um conteria
em si objetos não-identificados, pontos cegos, ―tesouros‖, desertos e cidades invisíveis a serem
descobertos -- testemunhas de experiências sensoriais e emocionais vividas...
Os sentidos da vida com esse ―outro olhar‖ residiriam talvez no constante movimento de
transformação e de alargamento dos dispositivos psíquicos e culturais para tornar pensável o nãosignificado, o não-nomeado. O dispositivo grupal como que organiza uma cena na cena, lugar onde as
janelas e as pálpebras se entreabrem, como para Ralf em Ensaio sobre a Cegueira..., acontecimento
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que desvela outras possibilidades de apropriação e reconhecimento. O que Ralf buscaria no grupo real?
Talvez...
... a imagem de sua unidade perdida e a ancoragem necessária para superar o desamparo.
Busca fora o que lhe falta dentro: a não-divisão, a permanência. É possível que encontre isso
se o grupo estiver disposto a ser esse espaço transicional, a repor os mecanismos de regulação
deteriorados, a proporcionar apoio e modelo a recursos não utilizados até o momento (K AËS,
1979:75).

O tesouro encontrado por Ralf é o registro interno dos encontros, como ele assinala ao final do
trabalho em grupo. Nesse sentido, uma das leituras possíveis de O Ensaio sobre a Cegueira que marca
o início de sua trajetória profissional -- em um certo sentido, uma metáfora do trabalho realizado com
todo o grupo --, é a de um discurso sobre a solidariedade e o encontro nos espaços intermediários,
como aquilo que garante a sobrevivência em tempos de apagamento dos laços sociais, a ruptura das
formações intermediárias, a exemplo do que ocorre na contemporaneidade.
Podemos dizer que, como leituras do mundo, as fotografias trazidas pelos integrantes do grupo
oferecem diferentes possibilidades compreensivas de apreender e construir experiências, uma forma de
desvelá-las, transformá-las em ―carne viva‖, prenhe de sentidos. São transformações no tempo,
deslocando através do olhar e do trabalho da memória fragmentos de relações sociais e de formações
intermediárias (por exemplo, a tensão entre passado e presente; continuidade e ruptura; formas de
ligação e de desligamento; vida, ―ensaios sobre cegueira‖ e morte).
O mesmo ocorre na narrativa: ser ampliada e desdobrada mil e uma noites ou
intergeracionalmente, em uma mobilidade constante, interligando autor e leitor; eu e outro; eu e grupo;
eu e as gerações que me antecedem ou que me sucedem... O importante não é tanto a foto ou a
narrativa suscitada por ela, antes o uso que cada um faz de ambas em diferentes lugares criados. Nesses
espaços de compartilhamento, o cotidiano é continuamente reinventado, novas cenas e histórias são
lembradas e desveladas, por palavras e cores carregadas de sentido, ou seja, por palavras sensoriais.
Existe um convite aos atores envolvidos para mergulhar na tessitura da memória, descobrir com
a cumplicidade de um grupo de referência as experiências perdidas ou soterradas em seus desertos..
Assim, cada um pode se perceber enraizado e eternamente estrangeiro e nômade. Inquietante
estranheza, presença/ausência... um bricolage sem fim. Citando Gurfinkel (1996: 67):
Os adultos,quando voltam de suas viagens, (...) trazem lembranças. Quando alguém morre, não
repartimos apenas os seus bens, mas distribuímos também aos mais próximos objetos
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significativos da pessoa que ele foi. Presentes e lembranças, como sua própria natureza
lingüística denota, remetem à questão essencial da presença/ausência de objetos significativos
e, por decorrência, ao processo de ilusão/desilusão que caracteriza a relação do sujeito com a
realidade.

Com o surgimento de diferentes espaços entre-dois e as formações intermediárias que os
constituem

–

fotógrafo/fotografado(s);

narrador/interlocutores;

sujeito/grupo;

dimensão

intersubjetiva/dimensão intrasubjetiva --, são criados pontos de ancoragem, envoltórios, defesas e
apoios compartidos. Tais experiências marcadas pela transicionalidade se intensificam e se
complexificam em uma situação grupal, por meio das funções de encarregar-se, receber, sustentar ou
dar suporte; conter e incorporar; representar e delegar; transportar e transferir a um outro o emergente
deslocado. O dispositivo grupal como lugar da intimidade leva seus participantes a uma situação de
começo, às origens, possibilita a intensificação dos vínculos, das transmissões e elaborações. Funções
assumidas pelos membros do grupo, pelo dispositivo grupal ou pelo próprio analista...
Na pluralidade e diversidade dos discursos presentes, tais funções permitem a passagem do
conhecido ao desconhecido, da crise à superação. Com o uso de mediadores (no nosso caso,
fotografias, narrativas, o dispositivo grupal criado), é possível prolongar e intensificar as relações de
continuidade da base de sustentação do ambiente, favorecendo sua posterior elaboração.
A exemplo de Ralf, nos demais integrantes do grupo nota-se como ressonância àquilo que
aparece em cada história um desejo de viver as separações e experiências de ruptura de outra forma, de
buscar um caminho próprio... Iniciar o movimento de fazer a travessia entre o já e o ainda não, em um
movimento de idas e vindas, com a mediação da palavra, da imagem, dos acontecimentos olvidados.
Viver a transicionalidade peculiar da geração que hoje está entre 25 e 35 anos, os participantes do
grupo citado, os quais experimentam fortemente a ambigüidade dos tempos modernos. Ambigüidade
que se revela na busca por outras configurações vinculares e, ao mesmo tempo, em um olhar dirigido a
modelos de uma famìlia estruturada e feliz, ―como nossos pais‖.
Com a famìlia ―em desordem‖, como aponta Roudinesco (2003), outras configurações de
ligação e desligamento, envoltórios continentes e dispositivos de acolhimento e travessia necessitam
ser reinventados. Tais formações intermediárias podem se tornar espaços potenciais a desvelar feridas e
fraturas da vida; áreas transicionais que levariam ao surgimento do terceiro, entre o assumido e o não
resolvido; dentro e fora; eu e não-eu; meu e não-meu....
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A intensidade dessas práticas transicionais passa pela convivência com a pluralidade de
relações, a renúncia a uma palavra unificadora, causa de si mesma, o trânsito entre a margem da
garantia e o lançar-se a outras margens, diversas e desconhecidas em presença de um outro
significativo (ou grupo). O que pode ocorrer em trabalhos de maior duração do que o realizado com o
grupo de Ralf, nos quais os processos ligados à realidade corporal, à dimensão intrasubjetiva e às
formações intersubjetivas são ampliados e desdobrados.
Trabalhos semelhantes ao realizado no grupo de Ralf podem ser articulados no dia-a-dia das
comunidades e instituições, com a organização, por exemplo, de encontros temáticos (oficinas nos
CAPS, UBS e Centros de Convivência; adolescentes nos processos de orientação vocacional;
professores, psicólogos ou outros profissionais em cursos de especialização/formação didática;
atividades em escolas e hospitais; organizações não-governamentais e instituições socioeducativas,
como Sesc, Senac...).
Esses dispositivos reúnem número restrito de participantes em encontros com ou sem acento
psicoterápico mais preciso, muitas vezes assinalados pelo caráter da urgência subjetiva. O que significa
propiciar um espaço-tempo que inclua os fenômenos presentes em um dizer, transformando-os em
demanda. Através da mediação de meios sensoriais (o sonoro, o gestual, recursos plásticos/expressivos)
e objetos culturais pré-constituídos (contos, fotografias, obras artísticas, livros e filmes, por exemplo)
são ativados e reanimados processos de natureza intersubjetiva de um modo bastante eficaz. A isso se
refere Kaës (2005a: 246), ao dizer que ―um grupo de troca é um grupo onde se pode falar daquilo que
se troca. São grupos de palavra‖.
Freud em Os instintos e suas vicissitudes, de 1915, assinala (1996: 123) que a fertilidade das
idéias está associada necessariamente a certa imprecisão em seu deixar-se ver: ―não pode haver dúvida
quanto a qualquer delimitação nítida de seu conteúdo. (...) o avanço do conhecimento não tolera
qualquer rigidez‖. Como diz Angélica, uma das participantes do grupo, faz-se necessário aventurar o
olhar na direção dos espaços intermediários e dos diferentes ―interstìcios‖, como diz. Abrir-se às
incertezas da outra margem, atravessar o deserto, percorrer os caminhos do não-familiar e estrangeiro.
A elasticidade dos enquadres em trabalhos sob demanda ou com curta duração pode trazer
estabilidade às situações disruptivas. Cria-se um espaço transicional que estabelece um ralentando às
ameaças e agonias que o momento impõe. Trata-se efetivamente de um trabalho que implica o
psicanalista, trata-se de uma psicanálise em ação, porque opera no instante, ativa e intensamente,
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favorecendo a ressignificação do vivido ou porque impede, por exemplo, que as situações traumáticas,
de violência e catástrofe se cristalizem ou se espraiem no tecido social.
Benjamin fala da agonia do narrar artesanal com a aceleração da hegemonia capitalista nos
inícios do século XX: a experiência (= Erfahrung) perde seu valor fundante de fruição e de
compartilhamento. Winnicott, por sua vez, refere-se à criação de áreas de experimentação entre ilusão
e desilusionamento, entre eu e outro, entre o já e o ainda não... Nesse sentido, o grupo torna-se um
espaço potencial, lugar de experiências prévias à simbolização e da busca de autonomia. Ainda em
relação ao grupo, Kaës propõe um trabalho a partir das formações intermediárias entre crise, ruptura e
superação – tendo em vista uma troca e uma distribuição --, em uma multiplicidade de tempos, espaços,
sentidos e vozes.
Entretecendo as contribuições dos três autores citados, assinalamos a necessidade de acolher
outras metodologias articuladas a dispositivos diferenciados, ao tratar das questões grupais e
intersubjetivas, respondendo às fortes e pertinentes demandas sociais dos novos tempos – diante do
sofrimento, violência ou das situações de catástrofe. Para isso, é necessário dar um passo em direção ao
―analista cidadão, o analista que deixa de ser um estrangeiro em sua cidade‖ (NAPARSTEK, 2004: 74),
em cada um dos lugares que ele habita, seja o hospital, a universidade, as instituições, as diferentes
formações intermediárias.
A linguagem, a arte e o trabalho grupal como formações intermediárias eu-outro,
transformadoras dos vínculos sociais e instâncias fundadoras do humano, convocam ao encontro, são
escudos contra a própria violência e a do outro. Nossa vida é marcada por experiências culturais de
passagem, movimentos de abertura e fechamento, crise e criação: são elas que nos dão fôlego para
escrever, trabalhar, brincar e... falar muito. Lugares onde colocar o que descobrimos, diria Winnicott
(1975), territórios apropriados ao encontro e ao acolhimento de uma espécie de intimidade na qual o
humano não nos seja arrancado, para que ninguém o leve embora!
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8- EXPERIENCIA GRUPAL EN TRASTORNOS DE ALIMENTACION EMPLEANDO LA
TECNICA DE FOTOLENGUAJE®”

Lic. Alicia González Cruzado 25
Palabras Clave: grupo terapéutico, trastorno de alimentación, Foto lenguaje ®

INTRODUCCION
El objetivo es pensar acerca de la subjetividad en base a nuestra experiencia en coordinación de
grupos con pacientes que presentan trastornos de alimentación, específicamente, obesidad.
Desarrollamos con este tipo de pacientes dispositivos de abordaje de grupo terapéutico, en una
institución privada de salud y calidad de vida en Montevideo (Uruguay).
Nos centraremos en aspectos dinámicos del abordaje grupal, en tanto instancia productora de
subjetividad, a partir del encuentro con otros (los integrantes del grupo y el coordinador), con sus
facetas comunes, de diferencia y ajenidad, movilizadas por el dispositivo.
Los grupos, sujetos de la presente experiencia, son coordinados desde la Teoría Psicoanalítica de
Grupos. Los mismos se integran por pacientes que se encuentran en la etapa del post adelgazamiento,
una vez que llegaron al peso deseado,
El rasgo original de la presente ponencia radica en el hecho de que en el dispositivo de abordaje
grupal, junto al grupo palabra, se emplean dinámicas grupales, técnicas de dramatización de escenas y
situaciones, así como también el empleo de la técnica del Foto Lenguaje ®, aspecto sobre el que nos
vamos a detenernos y profundizar en el presente trabajo.
La inclusión de diversas dinámicas facilitadoras del trabajo psíquico grupal, pensadas y aplicadas
según la lectura transversal y situacional del grupo, se basa en la necesidad de movilizar –de forma más
organizada y reglada que aquella en la que discurre el discurso libremente- la emergencia de aspectos
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relativos a lo que la patología alimentaria muestra y silencia a la vez. Estos métodos ofician a modo de
una barrera permeable; resultan moderadores del desborde y el exceso a los que este tipo de pacientes
evidencia y a los que el proceso grupal, en ocasiones, podría desencadenar con línea de insistencia,
como tendencia.
Esta estrategia de abordaje multidimensional, que hemos venido implementando desde hace varios
años, con grupos integrados con este tipo de pacientes, ha demostrado ser un instrumento de gran valía,
dada las complejidades presentes en los trastornos alimentarios.
Por tratarse de pacientes que padecen obesidad e hiper-obesidad, la dimensión del cuerpo está
fuertemente implicada, -como lugar de sufrimiento y malestar-, pero también una modalidad vincular
intensiva en su producción. En otro trabajo problematizabamos sobre lo que muestran los cuerpos que
―forman nuevas figuras, y suscitan intensidades que las palabras no pueden expresar ni definir‖ 26 y
también advertíamos sobre lo peligroso de desterritorializar al cuerpo del encuentro clínico con los
pacientes. De modo que cierta dimensión de la corporalidad, se despliega más allá de que los pacientes
que integran estos grupos y en este momento del proceso, se encuentren con una talla y un peso
adecuados. El cuerpo en sus múltiples vertientes, constituye un eje central sobre el que giran los
caminos hacia la recuperación y sobre los que hace foco el proceso terapéutico.

EL TRASTORNO ALIMENTARIO y EL GRUPO
La obesidad puede ser considerada como un trastorno de la conducta alimentaria con carácter
crónico, que constituye un problema sanitario tal que la OMS lo ha considerado epidémico.
Generalmente los tratamientos se basan en la reducción de la ingesta calórica a través de la
modificación de los hábitos alimenticios y en la actividad física. Se ha venido evidenciando la
necesidad de intervenciones profesionales a largo plazo, a partir de la consecución del descenso de
peso. La obesidad, desde el punto puede ser entendida como un síndrome con una alta frecuencia de co
morbilidad psiquiátrica. Nos referimos a trastornos de ansiedad, conductas adictivas, depresión, junto
al desarrollo de síntomas bulímicos y/o anoréxicos.
El grupo terapéutico en sí, se compone con pacientes que asistiendo a una institución especializada
en obesidad, han logrado el objetivo de descenso de peso, hasta alcanzar el peso deseado.

26

González, A., Tesone, M. (2009) P. 1.
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Este grupo esta integrado por pacientes adultos de entre 29 y 58 años de edad. Entre ellos algunos
padecen obesidad e incluso hiper-obesidad, encontrándose en el momento de su ingreso al presente
grupo, en lo que se denomina fase de mantenimiento, trabajando sobre la conservación y
mantenimiento de sus logros, con el objetivo de lograr una profundización y conocimiento sobre si, que
favorezca la permanencia del cambio. Si bien, en estos trastornos alimentarios no se habla de cura, si
podríamos aventurar a decir que intentamos dirigir las estrategias terapéuticas hacia procesos de
recuperación.
La totalidad de los integrantes comparte una situación común: se hallan en su peso mínimo histórico de
su vida adulta. Este es un elemento de absoluta relevancia en el devenir del tratamiento y uno de los
ejes de la intervención.
Son pacientes que están ―estrenando‖ junto a un cuerpo que no conocen, un sinfìn de sensaciones y
potencialidades hasta el momento, inéditas e inexploradas.
En el proceso de Mantenimiento, la estrategia terapéutica esta dirigida al análisis de la conducta en
su vertiente relacional-vincular; así como a la apropiación subjetiva de los logros, materializados en la
corporalidad que portan y exhiben, apoyándose en los objetivos trazados en la etapa anterior, pero a su
vez, renovándolos. Se apuesta a consolidar los logros mediante un trabajo psíquico de toma de
consciencia y de interrogación sobre los rasgos de personalidad.
El proceso de adelgazamiento intensivo previo, ha sido realizado también en instancias grupales,
coordinadas desde un enfoque terapéutico cognitivo – comportamental, por profesionales médicos. El
pasaje de una modalidad grupal hacia otra, se realiza mediante un tiempo en Grupos de Seguimiento,
en los que los pacientes son asistidos mientras sostienen por unos tres a seis meses su peso deseado
luego del descenso. Este peso surge del encuentro entre los objetivos del paciente y la indicación del
equipo tratante, luego de múltiples estudios específicos de acuerdo a su situación personal. .
EL CUERPO Y EL GRUPO
“El cuerpo es nuestra sede de afectación y el territorio desde el cual actuamos…
Desde una perspectiva vincular, el cuerpo no existe independientemente de nuestras vivencias, creencias,
experiencias, no flota inmaculado en la eternidad, sino que es forjado en la historia humana que transcurre
siempre en un ambiente poblado de otros seres y entidades con los que estamos profundamente
entramados”.
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Denise Najmanovich27

Coincidimos con los planteos de Najmanovich en que el cuerpo es mucho más que su presencia
material. Pocos trastornos son tan visibles como la obesidad, comparte con otras patologías
alimentarias, un nivel de mostración del sufrimiento puesto en el cuerpo, esta es ―…pensado desde una
perspectiva vincular, como potencia en un encuentro que aumenta o disminuye las pasiones, podría ser
el sostén de los modos relacionales que compone. Planteamos pensarlo más allá del síntoma, en tanto lo
que pone a producir por el efecto de su presencia y los modos subjetivos capaces de advenir.‖
(González, Tesone, 2009)
Los pacientes que integran estos grupos, durante gran parte de su vida, sino la totalidad, han padecido
obesidad o hiper-obesidad, portan múltiples problemáticas vinculadas a la corporalidad. Éstas, en
ocasiones vienen acompañado de dificultades de acceso a la palabra junto con el afecto; dificultades de
mentalización; de simbolización.
Los cambios corporales y conductuales que han atravesado estos pacientes en el proceso de
descenso son notables e incluso dramáticos. Hablamos de cifras de entre 30 y 60 kilos de peso corporal
descendido.

Se trata de un movimiento de ―interrogar la identidad del si mismo, el ser obeso, para

pasar a instalar la posibilidad de pensarse de otro modo. (…) desde alguien que por el momento no
acusa desbordes, pero realizando ese trabajo desde ese plus que es la experiencia corporal del hoy‖.
(González, 2008)
La ―experiencia corporal‖ 28 será el modo en que el sujeto experimenta con su cuerpo nuevo y
desconocido a la vez que se sostiene en un continuum, a la vez que se van significando sentidos
múliples y complejos.
El grupo se ofrece como soporte para consolidar esos cambios y hallar nuevos sentidos para que desde
la sobriedad que otorga la delgadez, sus integrantes puedan tener la oportunidad de apropiarse de los
logros y arraigarlos a su vida cotidiana. Mientras el grupo se ofrece como soporte, las técnicas de
abordaje empleadas, resultan mediadoras, dado que nos proponemos básicamente un trabajo sobre el
pensar, mientras que en los grupos de descenso, este estuvo centrado en la acción.

27

―Del ―Cuerpo Maquina‖ al Cuerpo-Entramado‖. Revista Campo Grupal, Nro. 30, Buenos Aires, diciembre 2001.
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Dio Bleichmar, E. quien lo retoma de Probst Vandereycken (1987)
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SOBRE EL MÉTODO DEL FOTOLENGUAJE
Dado que en el presente trabajo nos proponemos trasmitir la peculiaridad de la utilización de la
técnica del Foto Lenguaje® en grupos con pacientes que portan un trastorno alimentario, diremos que
su aplicación, constituye un gesto dirigido a descentrar la temática de la hegemonía del síntoma, tanto
como de la modalidad compulsiva. Atracones, comilonas nocturnas, vómitos o diversas purgas, tanto
como del alimento en sí mismo, que constituyen la temática recurrente en los grupos intensivos de
descenso de peso, como relato, en esta instancia adquieren otro sentido, dado que se les propone a los
pacientes realizar un trabajo sobre la subjetividad del estar y mantener un peso y talla acordes al deseo,
sin dejar de profundizar en la modalidad relacional de dichos aspectos. Adquiere relevancia el trabajo
psíquico grupal sobre las modalidades de vinculo que se establece entre los pacientes y sus relaciones
interpersonales. Para ello proponemos desde el inicio, otro modo de estar/hacer grupo, dado que los
pacientes transcurren todo su proceso de adelgazamiento en grupos con otro perfil, más directivos que
éste.
El Foto Lenguaje® método de grupo específico, a través de fotos –específicas también- y del
planteo de una consigna o pregunta. Fotos y preguntas, funcionan como objetos mediadores en los
grupos que propone a partir de la palabra, un espacio de compromiso desde la mediación29 especifica
de una foto. De este modo, la identidad de los integrantes del grupo en sus etapas iniciales, se mantiene
sólida; los procesos subjetivantes movilizados encuentran sentido a partir de dos pivotes-mediadores:
la pregunta y la elección de la foto.
La pregunta dirige el trabajo del profesional hacia los aspectos que se desea profundizar, mientras
que las fotos convocan, evocan y estimulan el trabajo con el preconsciente. El método del Foto
Lenguaje ® si bien se apoya en reglas muy precisas, que inducen efectos buscados y no buscados, a
través de favorecer la palabra, pone a los pacientes en compromiso, movilizando la puesta en sentido,
la reflexión. Se busca poner en funcionamiento la cadena asociativa grupal, a través de la difracción de
la transferencia, por lo que se produce un balance dado que el grupo apuntala un momento preciso para
presentar cada foto y de cómo la técnica impacta en la producción de subjetividad colectiva.
Es un método en el que el coordinador es parte del devenir grupal, por lo que se trabaja en
inmanencia y “No es raro escuchar decir a algunos clínicos que se limitan a recortar un tema que los
pacientes desean encarar en grupo, y que partiendo de allí, sin formular ninguna pregunta en
particular, se lanzan a la elección de una foto. Otros dudan de lanzarse ellos mismo… y a implicarse
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al presentarla al grupo y sin embargo sabemos hasta qué punto es importante este aspecto del método
cuando se trabaja con pacientes una de cuyas dificultades tiene que ver con el acceso a lo simbólico.
¿Acaso el coordinador no es un polo identificatorio precioso que, además, calma al paciente
preocupado, cuando éste constata que los mismos terapeutas aceptan elegir una foto y que no es tan
peligroso hablar de la propia

foto?” 30 Concebimos al coordinador del grupo implicado y en

afectación permanente, resonando con lo que el grupo produce, a la vez que produciendo “entre” la
trama grupal.
El Foto Lenguaje® como método basado en la inducción, permite y facilita la transición de la
cadena asociativa grupal a través del trabajo psíquico que moviliza y produce la intersubjetividad; cada
uno se apropia de su propio discurso frente a cada imagen. Esto se logra porque la fotografía produce
efectos en el lenguaje, pone palabra donde no hay: en el malestar; y promueve un proceso de
transformación en estos aspectos en juego a través de la resonancia del otro en uno, en la reciprocidad
mutua. Cada uno es para el otro un portavoz, favoreciendo así, la ligadura entre el imaginario
individual y el grupal. En otro trabajo (Canepa, González, Profeti, 2009) planteábamos que ―la
fotografía produce efectos en el lenguaje, pone palabra donde no hay: en el malestar; y promueve un
proceso de transformación en estos aspectos en juego a través de la resonancia del otro en uno, en la
reciprocidad mutua. Cada uno es para el otro un portavoz, favoreciendo así, la ligadura entre el
imaginario individual y el grupal. En tal sentido se diferencia de las técnicas proyectivas en tanto no
busca proyecciones sino asociaciones‖31 Claudine Vacheret hace énfasis en que el Foto Lenguaje® no
es un método que se sostenga en base mecanismos proyectivos, sino mas bien inductivos, ya que
induce al camino de la palabra a través de la imagen como mediadora.
La mediación funciona en dos sentidos: del sujeto al grupo y del grupo al sujeto.
La pregunta y elección de la foto, son instrumentos claves del método, y el coordinador del
grupo, se halla implicado en la subjetividad emergente del proceso grupal. Con este tipo de pacientes,
los que se tratan por padecer un trastorno alimentario, es de sumo cuidado la elección de la foto 32. Se
evita ir directamente al punto de emergencia, o al foco de la problemática que emerge como material
grupal, incentivando a los pacientes a producir elaboraciones a través de imágenes complejas. Se les
30

Vacheleret, C. (1999) En: “Foto, grupo y tratamiento psíquico” Introducción”. Pág. 7 Ed. Universitaria de
Lyon. Lyon.
31
( p. 2)
32
Se eligen en función de la pregunta, pero haciendo especial hincapié en que las imágenes no puedan resultar agresivas o
difíciles de tolerar, así como muy movilizantes en lo que respecta a la vivencia de la magnitud de los cambios por los que
están atravesando estos pacientes. En las primeras sesiones del empleo de esta técnica, no se ofrecen más de dos fotos que
muestren explícitamente imágenes corporales en primer plano.

76

ofrecen imágenes de una gran amplitud de ámbitos, para favorecer la diversidad de elección. Ni la
pregunta ni la foto, apunta directamente al síntoma. En referencia a la fabricación de la pregunta, ésta
tiene una función organizadora de excitación y de ligazón. Los sujetos se ven estimulados a despertar
sus imágenes internas que llevan a elegir una foto (esta es la diferencia más evidente con las técnicas
proyectivas), por lo que se evitan preguntas directas a la problemática. La función de la pregunta
consiste en la facilitación de

procesos de mentalización; su efecto, la toma de conciencia y la

elaboración modos de apropiación subjetiva de los cambios experimentados.
El empleo de la técnica del Fotolenguaje® junto al grupo palabra y a la utilización de recursos
psicodramaticos grupales,

posibilita un acercamiento intensivo y potenciador a la producción de

subjetividad en el encuentro con otros y al encuentro de la corporalidad experimentada desde la
emergencia de la novedad.
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9- GRANDES GRUPOS: DINÂMICA E TERAPIA
Carla Maria Pires e Albuquerque Penna 33
RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de localizar o início dos trabalhos na Inglaterra com grandes
grupos, praticamente desconhecidos no Brasil, apresentando as pioneiras contribuições de John
Rickman e Pierre Turquet, que culminaram com a postulação em 1975, de um quarto suposto básico –
a teoria de Oneness – presente em grandes grupos não estruturados.
O artigo ressalta a importância da psicoterapia analítica de grupo voltar-se para a pesquisa
teórica e a prática com grandes grupos que trazem interessantes perspectivas na atualidade para o
trabalho grupal, que envolvem violência, trauma ou situações de conflito intra e inter grupais. Vale
assinalar que estes trabalhos 34 vêm sendo conduzidos em diversos países da Europa.
Palavras chave: grandes grupos, quarto suposto básico, aplicações atuais.
RESUMEN
Este trabajo tiene como objecto es de localizar el início de los trabajos en Inglaterra con grandes
grupos, practicamente desconocidos en Brasil, presentando las pioneras contribuiciones de John
Rickman e Pierre Turquet que culminaran con la postulacion en 1975, el quarto supuesto básico - la
teoria de Oneness - presente en grandes grupos no estructurados.
El artigo resalta la importáncia de la pisicoterapia analítica del grupo volverse para la
investigacíon teórica y la practica con grandes grupos que traén interesantes perpectivas en la
actualidad para el trabajo en grupo, que involucran la violencia, traumas o situaciones de conflito intra
y inter los grupos. Vale señalar que estos trabajos vienem siendo conducidos en diversos paises de
Europa.
Palabras clave: grandes grupos, el quarto supuesto básico, aplicaciones actuales.

Introdução
As primeiras tentativas de aplicação da psicanálise aos grupos provem dos primórdios do
movimento psicanalítico, através de iniciativas de alguns de dissidentes, como Adler. Entretanto para
Martins (1986,p.44) foi durante a guerra, quando os homens foram compelidos a ingressarem num
grupo artificial - o Exército – que o tratamento grupal adquiriu importância. Foi assim na Primeira
33
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Guerra Mundial, com Ernst Simmel ( Freud,1919) que utilizando o método catártico (ab-reação ativa)
foi o primeiro a aplicar conhecimentos analíticos ao tratamento em grupo de neuróticos de guerra na
Alemanha.
Os trabalhos com grupos tiveram grande avanço durante a Segunda Guerra Mundial. Diante da
necessidade de seleção e agrupamento de oficiais, inúmeros psiquiatras, que pertenciam ao War
Selection Board, passaram a se interessar pelos fenômenos grupais. Foi ainda através da iniciativa de
psiquiatras e psicanalistas, como Rickman, Bion, Thomas Main, Foulkes e Anthony, que diversos
experimentos com grupos foram desenvolvidos no hospital de Northfield na Inglaterra, considerado o
berço do trabalho grupal. Duas grandes correntes surgiram a partir dessas experiências. De um lado a
grupanálise de Foulkes, que incorporou a teoria clássica freudiana e contribuições da Gestalt e da
Sociologia, aplicadas a situação de pequenos grupos, que culminaram com a fundação da Sociedade de
Grupanálise de Londres na década de 60. Por outro lado deram origem no pós-guerra, na clínica
Tavistock, a trabalhos grupais de influência kleineana, desenvolvidos por Bion e Ezriel e à criação da
Tavistock Institute of Human Relations em 1946. Thomas Main designado para o Cassel Hospital no
mesmo ano foi ainda o fundador das comunidades terapêuticas na Inglaterra, assim como Pierre
Turquet (1975) desenvolveu a pesquisa com grandes grupos e também com famílias que resultou na
criação do Institute of Marital Studies dentro do Tavistock Institute ( Kreeger,1975)
A partir da década de 70, através do incremento das atividades grupais, dos trabalhos nas
comunidades terapêuticas, bem como, devido às transformações sócio-culturais do período, a pesquisa
grupanalítica, antes restrita à psicodinâmica dos pequenos grupos, volta-se para o trabalho com os
Grandes Grupos - a partir de 20 pessoas, segundo De Maré (1991); 40 a 80 para Turquet (1975) e até
mesmo centenas para Volkan (2001) – que foram considerados importantes ferramentas na
compreensão de processos sociais interativos e de dimensões, ainda pouco exploradas do
comportamento dos indivíduos em grupo, inobservadas no setting dos pequenos grupos.

Rickman e Turquet
Pierre Turquet (1913-1975) é um dos pioneiros do estudo psicanalítico dos movimentos
grupais. Veterano do War Office Selection Boards, membro da British Psycho-Analytical Society e do
Tavistock Institute of Human Relations, desenvolveu desde 1952 experiências com grandes grupos
realizadas em tradicionais conferências da Leicester University em parceria com o Tavistock Institute.
Suas observações conduziram à conceitualização de um quarto suposto básico - a teoria de Oneness referente ao comportamento dos indivíduos dentro de grandes grupos não-estruturados ( Kreeger,1975).
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Entretanto antes de falarmos sobre a psicodinâmica dos grandes grupos e do quarto suposto
básico de Turquet, é importante nos reportarmos à influência do pouco conhecido - e só recentemente
editado por Pearl King (2003) - artigo de John Rickman de 1938 ― Uniformity and Diversity in groups‖
. Encontramos nesta publicação o relato da experiência de Rickman, que se junta ao Friends War
Victims Relief Unit, durante a Primeira Guerra Mundial e trabalha como médico em pequenas vilas no
interior da Rússia Tzarista, às vésperas da revolução entre 1916-1918. Lá encontra uma comunidade
vivendo modestamente da agricultura, sem líderes, e numa condição de homogeneidade de laços,
crenças e intensa coesão. Nesta comunidade o grupo pedia a uniformidade como seu ideal. Através de
dois episódios, que revelam discrepâncias no comportamento agressivo da comunidade em relação à
indulgência com que tratam seus próprios membros e a intolerância que dirigem aos estrangeiros,
Rickman (1938) observa a forte correlação entre homogeneidade grupal e a necessidade de segurança.
Estes mecanismos funcionam basicamente como proteção contra o medo da aniquilação e contra a
irrupção de impulsos agressivos individuais no seio da comunidade.
O relato de Rickman foi fundamental para o desenvolvimento das postulações de Turquet e
podemos até imaginar que Freud tomou conhecimento da experiência de Rickman durante a análise que
a que este se submeteu com Freud em 1920 (antes da redação de Psicologia de Grupo e Análise do Ego
em 1921). Para Earl Hopper (2003:51) os dois artigos de Turquet (1974,1975) são ―virtualmente
idênticos‖ ao trabalho de Rickman. O original trabalho de Rickman ficou anos restrito ao seu círculo
mais próximo de colaboradores, tendo sido dado à Turquet pelo próprio Rickman no período da
Tavistock.
A visão de Turquet(1975) sobre os grandes grupos privilegia o comportamento do indivíduo
dentro do grande grupo, mais do que o próprio grupo como um todo (Bion). Inspirado na experiência
russa de Rickman (1938/2003) Turquet (1975) postula que os membros do grupo estariam em busca de
uma união com uma força onipotente, que levaria os sujeitos a se renderem como indivíduos ao grupo
com o objetivo de preservar sua existência através de um sentimento de wholeness. O quarto-suposto
básico de Oneness resulta da transformação do comportamento dos indivíduos, que sentem suas
identidades ameaçadas, diante da ausência de fronteiras delimitadas para o grupo, bem como devido
aos múltiplos estímulos e do bombardeamento de reações provocadas por estes. Como resposta,
observamos uma profunda regressão nos indivíduos levando a um comportamento caracterizado por:
(a) inveja, (b) formas malignas de identificações projetivas, (c) medo de aniquilação (d) angústia de
separação (e) fusão e ―skin phenomena‖.
Um indivíduo que adere a um grande grupo entra em um estado, que Turquet (1975) nomeou de
Singleton (S) - que se refere à existência de uma única carta de um naipe na mão de um jogador de
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bridge. Ou seja, em busca de uma relação com outros singletons (S) ou de um papel para si mesmo
dentro do grupo, o indivíduo se depara com inúmeras dificuldades inerentes a sua dinâmica. Em
grandes grupos não-estruturados o diálogo é paralizado em função da descontinuidade na comunicação
e ao malogro nos esforços de estabelecimento de subgrupos ou fronteiras seguras. Remetido apenas a si
mesmo, tomado por identificações projetivas múltiplas, e temeroso quanto à agressividade dos demais
indivíduos, o indivíduo regride. Tal estado de coisas leva ao medo da aniquilação e à ameaça da perda
da identidade. Em virtude de tamanha ameaça, um Singleton (S) oscilará

entre três estados –

Membership Individual(MI), Individual Member (IM) ou Isolate (I) - que determinam diferentes
comportamentos e caminhos no

grande grupo. Estes estados são intermediários e transitórios e

representam possibilidades, conscientes ou não, de pertencimento ( Turquet:1975:95). Em última
instância, revelam a luta interna dentro do indivíduo que anseia por interagir mas que defende sua
individualidade,diante das poderosas forças unificadoras do grupo.
Para Turquet(1975) a agressão no grande grupo

adquire a forma da inveja - inveja do

pensamento, da individualidade, da racionalidade, da diferença. Diante da ameaça evocada pelo grande
grupo surge então uma tendência natural à homogeneização, na tentativa de neutralização dos efeitos
ameaçadores do grupo sobre o indivíduo. Desta forma, em grandes grupos onde os indivíduos assumem
o papel de Membership Individual (MI) ocorre um estado de homogeneidade social e cultural,
caracterizada por uma absoluta igualdade, semelhança de crenças, nenhuma diferenciação de papéis e
uma linguagem própria. Ou seja, todos esses mecanismos têm o objetivo de magicamente unificar os
membros do grupo como um todo, eliminando quaisquer diferenças. Através da homogeneização, o
desejo de fusão dos indivíduos no grupo se realiza ao mesmo tempo em que funciona como uma defesa
contra a inveja. Este tipo de comportamento é basicamente aquele que caracteriza o quarto suposto
básico de Oneness atribuído a Turquet (1975).
A segunda alternativa observada no comportamento defensivo dos indivíduos diante de um
grande grupo ocorre através da participação como Isolate (I), onde não há nenhuma integração entre os
membros do grupo, e predominam

vivências de caos e

múltiplos splitings, caracterizados por

errâncias e polaridades,(dissaroy),35que conduzem à desintegração e à dissolução do grupo.
A possibilidade de encontrarmos um grupo de trabalho em um grande grupo pressupõe a
inexistência de condições de Oneness, já que a principal característica esperada em um grupo de
trabalho é a heterogeneidade entre seus membros. Para que isto ocorra, a maioria dos participantes deve
35

Dissaroy é um termo cunhado em inglês por Turquet e não encontramos tradução para ele, sendo empregado apenas no
sentido dado por Turquet. (Fonte dicionários Webster‘s, Collins, Oxford e internet)
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funcionar como Individual Member (IM), preservando a individualidade e a diversidade de papéis que
propiciam a consecução das tarefas esperadas.
Para Turquet o estado de Oneness é ubíquo e inevitável no grande grupo, pois ele acredita que
a inveja, derivada do instinto de morte, é também ubíqua e inevitável. Entretanto, cabe ressaltar, que
sua principal fonte de pesquisa sempre foram os grandes grupos, realizados nos Congressos da
Leicester University e da Group-Analytic Society de Londres. Atualmente, através de experiências
em outros settings, como em situações de trauma ou em regiões de conflitos políticos e étnicos,
como na Faixa de Gaza ou na Iugoslávia, podemos evidenciar novos desenvolvimentos teóricos.
Nos últimos 25 anos, a pesquisa com grandes grupos têm evoluído e as reflexões sobre o tema
prosseguem através de autores como Lawrence, Bain e Gould (1996[2000]), que ensaiaram a
postulação de um quinto suposto básico (Me-ness). Earl Hopper(2003), baseando-se na observação
dos processos de incoesão nos grandes grupos, postula a universalidade de um quarto suposto
básico – Incohesion: Agregation/ Massification ou (ba) I:A/M – que vem sendo largamente utilizado
na compreensão e estudo de conflitos intra e inter grupais em toda a Europa.

Dinâmica e Terapia com Grandes Grupos
As principais especificidades em relação aos grandes grupos dizem respeito ao seu tamanho e
aos seus objetivos. De fato em situações de grandes grupos podemos observar comportamentos e
dinâmicas que não estão presentes nos pequenos grupos, entretanto isto não apresenta nenhuma
novidade porque há mais de um século atrás, Le Bom (1985) descreveu as características das massas.
Entretanto atualmente podemos encontrar algumas aplicações do estudo dos grandes grupos. A
primeira delas consiste em uma espécie de laboratório humano que ocorre nas Conferências de Grupo
na Europa e nos Estados Unidos que realizam grandes grupos com o intuito de observação, análise e
pesquisa teórica. Uma segunda possibilidade reside na utilização da teoria dos grandes grupos pela
psicanálise com o intuito de compreender a dinâmica, a interação e os conflitos inter e intragrupais de
sociedades traumatizadas ou submetidas a traumas massivos. As teorias de Turquet sobre grandes
grupos, apoiadas na Psicologia das Massas de Freud e na Psicologia das Multidões de Le Bon e
Moscovici deram incremento ao estudo de questões da atualidade referentes à violência, trauma e
terrorismo e identidades nacionais ( Kernberg,2003,Volkan,2008). Os estudos sobre transmissão
psíquica e transgeracionalidade em grandes grupos são hoje um novo campo de pesquisa em
psicanálise, tendo com expoentes Vamik Volkan, Salman Akhtar, Werner Bohleber, George Awad
(2008).
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No que se refere às instituições de saúde mental, os trabalhos com os grandes grupos lembram
os antigos trabalhos com comunidades terapêuticas. Como novidade apresenta uma teorização
consistente que facilita a compreensão e manejo de situações e conflitos na área institucional. Muitas
das questões atuais em torno dos grandes grupos dizem respeito à pergunta: Eles possuem funções
terapêuticas ou não? Não existe consenso entre os autores. Muitos se referem à imensa dificuldade de
trabalho e manejo com grandes grupos. No entanto experiências bem sucedidas em países distintos
como Noruega, Inglaterra e Israel relatam os benefícios terapêuticos dos grandes grupos tanto para
pacientes psiquiátricos (ou não) quanto para o staff médico-institucional. Os grandes grupos estão ainda
presentes no treinamento de terapeutas de grupo em vários países europeus. Fazem parte do programa
oficial de formação das sociedades de grupo, oferecendo um espaço de reflexão aos moldes dos nossos
pequenos grupos de reflexão, propiciando ainda aos jovens profissionais vivências grupais que
conduzem a estágios bastante regressivos, o que contribui para o auto conhecimento e para uma
formação terapêutica mais sólida ( Springman,1975;Island,2003).
O grande desafio no trabalho com o grande grupo diz respeito ao seu tamanho o que irá refletir
nas possibilidades de comunicação e diálogo. A regressão e o tamanho do grupo dão ao indivíduo a
possibilidade de expressão da agressividade latente devido à frustração e a ameaça a individualidade.
Assim os ataques verbais são veementes e os líderes ficam exaustos no final da empreitada. Os
principais temas que surgem nas discussões de grandes grupos são: (a) rejeição, (b) violência, (c)
sexualidade, (d) divisões no staff, (e) dependência- independência, (f) relações institucionais.
O aumento do tamanho do grupo traz desvantagens como: (a) maior tendência a criação de
subgrupos, (b) menos oportunidade para o indivíduo de falar, (c) diluição dos vínculos afetivos e da
identidade de gênero, (d) decréscimo da familiaridade com o outro e por conseqüência tendência a
esteriotipização ou ao anonimato, (e) líderes mais ativos e participantes mais passivos, (f) grande
ameaça a individualidade (g) funcionamento pré-edípico( Kreeger,1975).
Entretanto se as imensas dissociações, splitings, polarizações e regressões dos estágios iniciais
do grande grupo forem ultrapassadas, um grupo de trabalho pode emergir. Assim o potencial
terapêutico do grande grupo poderá propiciar insight e comunicação interdisciplinar. Como vantagens,
temos a mobilização positivada da transferência institucional e a participação dos pacientes e dos
membros da equipe em um esforço conjunto de maturação grupal. Para a equipe médica as vantagens
estão na comunicação e na abertura de um espaço conjunto onde conflitos podem ser discutidos e
elaborados. Para os pacientes o grande grupo pode representar uma ameaça ( buraco negro), mas
também um continente (grande útero) e um espaço denúncia, que facilita a auto-revelação/
exibicionismo, mas também funciona como forum de espelhamento, elaboração e acolhimento.
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O grande grupo só funciona como espaço terapêutico se apesar do tamanho puder desenvolver
algumas características de pequeno grupo de trabalho, como uma relação com líderes temidos, mas
democráticos, mínimo de relacionamento entre os participantes e sensação de acolhimento.
Dependendo do clima instalado no campo grupal, diversas possibilidades de interpretação, insight e
elaboração, bem como o desenvolvimento de uma memória grupal, de uma visibilidade e de uma troca
real podem ser atingidas.
As possibilidades de trabalho com grandes grupos são promissoras e englobam desde a clássica
interdisciplinaridade institucional, até grupos com pacientes graves, famílias de enlutados ou vítimas de
violência. Apesar de não vivermos em sociedades traumatizadas como na faixa de Gaza ou na
Iuguslávia, vivemos inseridos em uma guerra muda que produz anualmente um grande contingente de
vítimas silenciosamente adoecidas. Assim parece-nos apropriado fazer uso destas técnicas empregadas
em situações de crise.
Por último a participação em um grande grupo é uma experiência marcante que coloca o
indivíduo em contato com suas emoções mais cruas, aflorando seus núcleos psicóticos e suas
ansiedades e fantasias primitivas. Sem dúvida alguma nos conduzem a lugares e sensações nunca
imaginados, mas de valor analítico-vivencial inestimável. Neles fazemos uma viagem do individual ao
coletivo e podemos sem perceber nos perder e nos surpreender com nossas próprias identidades
diluídas na massa!
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10- PAREJA : DESVALIMIENTO, CONSTITUCIÓN Y DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO.
Lic Liliana Bracchi36
Resumen
Este trabajo es parte de una investigación ( avance) que realizamos para una tesis de un doctorado
Desde hace más de 20 años nos importa la clínica con parejas, y desde hace aproximadamente 15
años, la clínica de la disolución del vínculo, que se inicia como interés coincidiendo con la
modificación de la ley de divorcio en la argentina (1987)
El vinculo de pareja como conjunto intersubjetivo es una puesta en acto de alianzas, pacto de
negativo, renuncias atravesados por la cultura de la época. Cuando hablamos de puesta en acto,
hacemos referencia tanto a las variables estructurales como situacionales. En esta presentación,
proponemos hablar del desvalimiento en las parejas. Hacemos un recorrido entre distintas situaciones
de desvalimiento.
Proponemos hablar de situaciones de desvalimiento vinculadas a una señal, a un desarrollo
elaborativo y a un pathos vinculado al conjunto , tanto en lo referente al funcionamiento de la pareja
como a sus integrantes
This work is part of an investigation (advance) that we are developing for a thesis of a doctorate For
more than 20 years it concerns the clinic with couples, and for approximately 15 years, the clinic to us
of the dissolution , That begins with the modification of the law of divorce in the Argentinean (1987).
We think the intersubjective in a couple is a putting in act of alliances, pact of negative, renounces
crossed by the culture of the time. When we spoke of putting in act, we make reference to the structural
variables as much as situacionales ones. In this presentation, we propose to speak of the desvalimiento
in the couples. We make a route between different situations of desvalimiento. We propose to speak of
situations of desvalimiento to a signal, an elaborative development and the pathology , as much with
respect to the operation of the couple like a its members.
Resumo
Este trabalho faz parte de uma investigação (avanço) fizemos para uma tese de doutorado.
Por mais de 20 anos que nós nos importamos casais clínica, e de cerca de 15 anos, a clínica na
dissolução, de que o interesse começa como coincidindo com a mudança na lei do divórcio na
Argentina (1987) .
O vínculo de inter-parceiro como um todo é uma encenação de alianças, pacto negativo, renúncias
atravessada pela cultura da época. Quando nós falamos da colocação no ato, nós fazemos a referência
às variáveis estruturais tanto quanto situacionais. Nesta apresentação, propomos a falar do
desvalimiento em casais. Nós viajamos entre diferentes situações de aflição. Propomo-nos a falar de
situações de perigo relacionado a um sinal, um desenvolvimento já desenvolveu um pathos ligada ao
todo, tanto no que diz respeito ao funcionamento do casal e seus membros
Introducción
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El amor en la literatura, fundamentalmente el amor romántico parece quedar unido al dolor frente a la
ausencia, al sufrimiento gozoso del sufrir. Amor se opone a desvalimiento
El sufrir parece ligado a la ausencia del otro,

hoy me gustaría trabajar

distintas formas del

desvalimiento entre las que una de ellas tramitada en torno a la angustia como señal está unida no a la
presencia y no a la ausencia del ser amado, en tanto otro.
La presencia nos muestra ese otro , que no coincide con nuestras espectativas, que no se deja
aprehender , porque nunca es el mismo, y nunca esta allí donde lo pienso encontrar.
Las épocas cambian, pero hay algo del imaginario en torno del amor que continua.
Ya sea que el supuesto amor se despliegue abriendo la intimidad en un medio de comunicación ,que
se despliegue por Chat, que se unan por algún rito pagano o por un casamiento tradicional, entendemos
que algo de ese encuentro y ese amor esta atravesado, por la completad y por el mìtico ― para
siempre‖.
Parece que el desvalimiento fuera previo al amor, luego de lo cual solo se daría la completad y las
demandas mutuas.
Sin embargo los que hace muchos años somos psicoanalistas de parejas sabemos que se vuelve difícil
dirimir que es lo que anuda el deseo, su anclaje subjetivo en ese conjunto intersubjetivo y nuestra
práctica nos muestra que el desvalimiento siempre de alguna forma esta presente y aparece a manera
de reclamos, respecto a alguna forma de estar juntos.
Nuestra escucha analitica se posiciona en relación a un paradigma y a un discurso epocal solemos
mirar los vínculos con aquel marco teórico al que conferimos eficacia. Desde alli observamos que para
tramitar las cuestiones del amor , las personas se juntan y generan una ilusión.
A veces de esas uniones se generan familias, otras no. Algunos se mantiene unidos por decadas y
otros por días o por horas.
Como analistas habremos de encontrar
sufrimiento por el consultan y

miradas o escuchas que nos permitan comprender el

que se produce en la intersubjetividad. Ese encuentro entre las

singularidades da cada uno, las alianzas intersubjetivas y la apertura a lo nuevo. Lo nuevo como
acontecimental , en términos de Badiou ( Badiou2000)
Este trabajo forma parte de una investigación y actualmente de un tesis que venimos realizando hace
muchos años, más de 20.
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Nuestro Marco teórico es psicoanalítico, fundamentalmente freudiano, con los aportes de Kaës - Piera
Aulagnier , Puget , Brerenstein y los desarrollos teóricos propios que venimos generando en estos 20
años.
A partir de este encuadre teórico y de investigación queremos en este texto trabajar los conceptos de
desvalimiento en la pareja
Desarrollo
Desde hace más de 20 años nos importa la clínica con parejas, y desde hace aproximadamente 15
años, la clínica de la disolución del vínculo, que se inicia como interés coincidiendo con la
modificación de la ley de divorcio en la argentina (1987)
Partimos de considerar que el psiquismo se construye con otros, en un entre, el cuerpo sexuado por
algunos otros significativos y el grupo con muchos otros, atravesados por una época, una historia, una
cultura, una transmisión entre generaciones, una inscripción en un linaje Desde allí pensamos que el
sufrimiento se genera y es nombrado por otros, aunque es propio y diferente para cada uno.
El vinculo de pareja como conjunto intersubjetivo es una puesta en acto de alianzas, pacto de
negativo, renuncias

atravesados por la cultura de la época. Cuando hablamos de puesta en acto,

hacemos referencia

tanto a las variables estructurales como situacionales, que desde una lógica

heteróloga (Puget 2009) daría cuenta de la exigencia de trabajo, que implica cualquier instituido para
los miembros de un conjunto. Es tanto desde las alianzas intersubjetivas que generan el pacto de
negativo( Kaës 1989 ) como de lo nuevo,sobre nuestras propias investigaciones que pensamos que el
vínculo de pareja se constituye y se disuelve ( Bracchi 96,98..hasta 2009) Tabu del incesto mediante es
un vinculo que puede disolverse, no como los vinculos de sangre.
Cda pareja tiene una forma de funcionamiento, entendemos por tal la puesta en acto de la
intersubjetividad.
Hace años cuando hablamos del vínculo de parejas aludíamos al objeto único y desamparo ( Puget
Berenstein 1988) como origen de la pareja. Kaës ( 2005- en su estudio sobre l depresión dedica a los
conjuntos ( Pareja , Famila Grupo) una cualidad específica
Nosotros quisiéramos trabajar hoy el concepto desvalimiento unido a la pareja.
Definimos desvalimiento ( Dicc real academia) como una situación de

abandono, orfandad,

fundamentalmente vulnerabilidad que puede vivirse a nivel orgánico, psíquico o comunitario.
Preferimos usar desvalimiento y no desamparo, porque desamparo remite directamente a vacío y
completud.
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Entendemos que puede producir una angustia cuya intensidad desborde y arrase la subjetividad o
puede

ser una señal que pemita reposicionarse a partir de producciones creativas. Lo pensamos

vinculado en su origen desde al constitución subjetiva como algo de aquello que decía Winnicot, del
aprender a estar solo con otro.
Así uno sería una capacidad de tolerar momentos de desvalimiento, una elaboración de situaciones
vinculadas a las crisis vitales y el otro una patología que surgiría a partir de situaciones históricas o
traumáticas de supuesto desvalimiento, de cada uno y que en el conjunto daría un determinado tipo de
funcionamiento
Pensamos que la capacidad de tolerar situaciones de desvalimiento o no tolerarlas y a partir del
desvalimiento provocar situaciones de enloquecimiento mutuo es singular en cada vínculo y depende
de sus integrantes y de las alianzas que tejieron en conjunto . Como dirìa Kaës el vìnculo ―no es uno
sin lo otro‖.
Hablamos de desvalimiento y lo hemos visto clínicamente en las parejas en:
1)

Situaciones de Crisis: Momentos de reposicionamientos , de restrucuturación de alianzas, ya sea
situaciones vitales habituales o por situaciones aleatorias que se atraviesan como conjunto.

2) La disolución del vínculo. Por la desestructuración de la subjetivdad a partir de la disolución de
las alianzas intersubjetivas. Se podría inferir en la disolución, aquellas alianzas que constituyeron
el vínculo y lo que produjo en cada uno,. De acuerdo a los diferentes funcionamientos vinculares
se produce o no la disolución . Los funcionamientos en general marcan el tipo de disolución.
Sostenemos que la disolución puede verse imposibilitada . al estilo de la vieja película la guerra
de los roses, darse a predomino de actuación o como un nuevo acto , dando lugar a la novedad , desde
lo acontecimental , permitiendo que ambos miembros de la pareja , luego de la crisis y el duelo puedan
posicionarse uno con respecto a otro habiendo realizado un corte simbólico.
Esto no tiene que ver necesariamente con el divorcio ya que muchas veces las parejas se divorcian
para no separarse jamás.
3) Muerte del exconyuge Cuando aún después de separados / divorciados y nuevamente en pareja, se
produce la muerte del ex cónyuge. Vimos que aun en disoluciones a predominio de corte se
produce un movimiento diferente. Por el duelo adquiere otra significación la disolución, aún ya
elaborada. Se vuelven a poner en juego algo de aquellas alianzas. Vuelve lo viejo y lo nuevo, lo
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epocal… Ahora ¿soy divorciado/a o viudo/a?, decìa una paciente que volvió a retomar su analisis
entre otras cosas , porque era muy difícil sostener algo de aquel duelo estando en pareja, con
nuevo marido
4) Por la enfermedad o discapacidad de uno de los dos miembros del conjunto. Enfermedades
terminales, discapacidad, enfermedades orgánicas. Hay varias películas que muestran ejemplos,
―Lejos de ella‖, en que la que se puede ver el sufrimiento y el duelo de la pareja frente a ese
cuerpo que es el mismo pero que es otro. Aún con el deterioro neurólógico, hay algo de las
alianzas que se puede inferir

5) Por la ruptura del lazo social, allí encuadraríamos todos lo problemas surgidos por ejemplo en
el 2001, en la argentina. A fines del 2001 argentina vivía el devastamiento de sus instituciones,
desfondamiento en palabras de Lewkowicz. Los que en esa época hacíamos clínica de parejas
observábamos de qué modo los avatares de las cuestiones económicas y sociales producían quiebres
en las parejas y las familias, a la vez que nos implicaban como analistas y como sujetos. La falta de
parámetros conocidos o reconocibles hacía que se produjera un desapuntalamiento , una ruptura de la
trama social , que provocaba una destitución subjetiva.
Todo lo que se venía pensando en torno de las cuestiones epocales, vinculado a la posmodernidad , a la
epoca de vacío, resultaba insuficiente

, cuando el vacío como un real nos atravesaba. Y ese

desvastamiento, generó situaciones de desvamiento en las parejas. Vinculado al tema de la caida de los
garantes ( Kaës 2007)
6) En la cotidianeidad de las parejas ante el efecto de presencia del otro, por el quiebre en la
interfantasmatización que provoca la presencia
7) Por el tipo de funcionamiento, en auqellos a predominio de la desmentida o la forclusion provoca
un el nivel de enloquecimiento mutuo
El desvalimiento genera angustia, en relación la angustia escribíamos en 2009
Chemama y Vandermersch definen angustia como un afecto de displacer más o menos intenso que se
manifiesta en un sujeto a la espera de algo que no puede nombrar. Se traduce en sensaciones físicas que
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van desde la simple contracción de epigastrio a la parálisis total, está acompañada de un intenso dolor
psíquico
Desde 1894 ( Freud1950) en el Proyecto de una Psicología para Neurólogos, la angustia queda
asociada a la neurosis, vinculada a la sexualidad.
Más allá del recorrido de las distintas teorìas sobre la angustia. (….si la represión produce angustia o la
angustia produce represión ..) . nos parece que es importante poner en juego a la manera de un cuadro
de doble entrada lo que Freud denomina angustia automática diferenciándola de angustia señal, y por
otra parte, angustia real y angustia neurótica.
El que hacer con la angustia suele ser central en todo tratamiento. El paciente llega y se va con el
mismo nivel de angustia? La intervención apunta a producir un hito angustioso que permita la entrada a
la interrogación? Que lugar tiene en la dirección de la cura? Depende del paciente, del analista, de la
psicopatología o del encuentro que se realice entre analista y paciente?
Tenemos investigado desde los inicios del psicoanalsisis las cuestiones sobre la angustia. Ahora qué
sucede cuando esa angustia, se genera en un vinculo, a partir del desvalimiento. Pensamos que nos
movemos con otros parámetros.
Ante todo como deciamos no hablamos de psicopatología sino de funcionamientos, un afecto no se
tramita, se desacarga y responde a cuestiones pulsionales que renuevan heridas históricas en cada uno
y modos defensivos diferentes, que cnmueven las alianzas y lo situacional, el conjunto funciona a
manera de caja de resonancia, la intensidad se aumenta, se producen situaciones s de encierro, y
reaccionan a la manera de crisis de pánico. Dónde cada uno espere del otro que lo calme y lo consuele,
cuando cada uno se avasalla a si mismo y avasalla al otro., Se generan situaciones de riesgo
Desvalimiento y vínculo de parejas
Es desde ese otro- paciente/conjunto, que la clínica nos convoca a un posicionamiento subjetivo
implicado, en relación a nuestro saber psicoanalítico y a otros ligámenes sociales, filosóficos y
cotidianos para dar testimonio en el decir de Nasio del encuentro con un paciente / conjunto , que
exprese la singularidad misma de un sufrimiento y desde ese testimonio apoyar o abrir alguna
innovación teórica.
Utilizamos el concepto caso, con el decir de Nasio , denominando caso aquel que con el estudio de
su singularidad podemos dar algún testimonio.
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Desde el imaginario se vela el otro. De pronto la diferencia se produce con la presencia y, aunque entre
los miembros de una pareja intentan arreglarse para no ver las diferencias y s arreglarse para velar la
ajenidad , lo posible , lo imposible y la castración, ya no pueden hacerlo.
Por momentos la diferencias se borran y con ellas la posibilidad de crecimiento personal y del conjunto
y el vinculo pierde complejidad. En general algo que pierde las diferencias pierde fuerza, energía,
potencialidad. La opción muchas veces parece ser un vìnculo ―equilibrado‖ pero en el que no pasa nada o
un vínculo que produce temblores permanentes , que está en riesgo de ruptura.
Parece difícil incluir la diferencia en tanto produzca riqueza y complejidad
La letra escrita desde lo religioso y lo jurídico alienta y exige acompañarse en la salud y en la
enfermedad. Desde aquí los dolores, los desequilibrios, los desvalimientos, las angustias podrían o
deberían ser motivo para ese acompañamiento?
Los quiebres en el equilibrio por momentos son esporádicos otras ocurre un desequilibrio permanente .
Quién o dónde se produce? Es en uno de los miembros de la pareja o el entre ellos? Para cada uno el
problema lo genera el otro Los desequilibrios provocan angustias o las angustias provocan desequilibrios?.
Las continuas crisis podrían ser equivalentes a situaciones de desvalimiento mutuo al estilo de crisis de
angustia? Como se pueden solucionar esas crisis si cada uno espera del otro algo que ese otro no puede
dar.
El desvalimiento, en una de sus mayores expresiones, parece producirse frente a la posibilidad de la
muerte de uno de ellos.
Pensemos en algunos ejemplos. En una pareja donde el hombre funcionó siempre como proveedor y
garante de los valores de la pareja ( por su titulo, por la importancia de su reconocimiento intelectual ) él
se enferma y padece un proceso terminal. El se angustia por la proximidad de su muerte. Ella por que no
acepta que si el la quiere, no se cuide, porque ilusiona que así podría mejorarse o no morir tan rápido y por
lo tanto no abandonarla., surgen los reclamos. Evidentemente ambos están angustiados y tristes. Se puede
trabajar con la pareja hasta un momento determinado. Es un proceso difícil , contratransferencialmente.
Qué es eso que se les ha metido en el medio de la pareja. Comienzan a poder hablar, cuando la
quimioterapia lo permite , piensan en hacer un viaje ( el ultimo? ) y se cierra el tratamiento. La angustia
que generó la situación de desvalimiento, generó la consulta, pudo trabajarse en conjunto. Llegó un límite
al hablar donde él dijo basta, como suele ocurrir en los casos terminales donde los pacientes dicen: hasta
acá. Así fue, se cerró el tratamiento, se fueron de viaje, volvieron , no retomaron la terapia a los 4 o 5
meses el murió.
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Otra pareja empieza a vivir situaciones angustiosas, porque ante la muerte de la ex mujer de él ( el
hombre tuvo varias parejas , pero tuvo hijos con la primera , que es la que muere) él atraviesa un proceso
de duelo, la actual mujer una crisis de angustia. No soporta el duelo de él por otra mujer. Se separan, se
disuelve el vínculo
Todas estas situaciones generan malestar en el conjunto pero son producto de algo que ocurre en el
vinculo pero que

atraviesa a uno u otro de distinta forma- a nuestro entender son situaciones de

desvalimineto que podría entenderse, buscar un sentido por las historias personales de cada uno, por las
historias compartidas y por las alianzas intersubjetivas que genera ese vínculo. Muchas veces se puede ,
otras no.
Otras veces podríamos pensar que en el proceso de complejización del vínculo, al cambiar

las

cualidades de lo que generó la elección del otro, lo que fue motor de deseo y el temor por su perdida
pasa a ser motor de sufrimiento y deseo de liberación. Si esto no se lleva a cabo , porque la pareja no
puede o no quiere separarse, produce una situación de inestabilidad permanente, cuya fragilidad
produce como un temple de angustia permanente, pero aún sin llegar a lo que llamaremos crisis de
angustia en pareja
Muchas veces como consecuencia de esta angustia se genera violencia.
La angustia surge frente a una situación encerrante. Encerrante por la exigencias, por el grado de
enloquecimiento, por la situación permanente de un sin salida. Funciona realmente como un agujero
negro. Lo que se produce ―entre ellos‖ sin saber donde se inicia, aunque cada uno busca sus propias
explicaciones, es como un agujero negro Parfraseando a Puget, diríamos que esta angustia y esta
violencia disfuncional ocurre sin preaviso, sin que necesariamente quién-quienes la ejerzan puedan
calificarse de violentos. En ambos casos, angustia y violencia, se produce en un ″entre″ ellos, que se
soslaya, y adquiere énfasis lo que a cada uno le produce el otro.
Esa diferencia entre ellos adquiere la forma de agujero negro, vacío que parece asociarse con terror.
Por momentos es una permanente manifestación de odio, desesperanza, impotencia. Por momentos
parece referir a una vivencia de fin de mundo, Ese agujero negro que se produce parece tener que ver
con el fracaso conjunto del apuntalamiento imaginario. El otro aparece en su descarnada y encarnada
ajenidad.
Hay algo de lo siniestro, algo del horror que se presenta cuando se ilusiona un otro fantasmático y
aparece un otro real . Es la presencia del otro en cada palabra , en cada gesto lo que provoca la idea de
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lo siniestro. Aquellos que apuntalaba, que estructuraba en la intersubjetividad ahora provoca algo del
orden de la destitución subjetiva. Y desde allí cada uno en medio de la situación de desvalimiento y
angustia en la que se encuentra se cree en estado de estado de excepción para maltratar al otro . Impone
su derecho y alude a lo que Agamben (2003) ha denominado un Estado de Excepción: es legal
declararse con derecho a maltratar...
Muchas veces la violencia por el desvalimiento es la única forma de tramitar la diferencia entre ellos
Algunas veces se produce una suerte de enmascaramiento de los momentos de enloquecimiento mutuo,
que permiten una salida con la continuidad o no del vínculo. Una especie de anudamiento rígido. Quedan
marcas indisolubles, que remiten al otro en ese vínculo y casi lo determinan Esas marcas siguen aun
cuando esa pareja se separe o se disuelva el vínculo.
Asi lo recuerda Bergman en Saraband
…” es un soleado mediodía a comienzos de otoño…Johan está arrellanado en una tumbona…. No se
aprecia si lee o dormita. Marianne se acerca …lo observa ..si duerme…después de algunos minutos se
inclina y le besa la oreja…
Johan: eh!!!...
Marianne: Te he despertado?..
…………….
Johan: típico de ti venir a hurtadillas…
Marianne: ..pero…si no vengo a hurtadillas….No nos vemos hace 32 años..
Johan: es increíble que me hayas reconocido…. A mi me hubiera costado reconocerte….
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11- AS INTERFACES NA CONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL
Maria Lucia de Souza Campos Paiva 38

Resumo
Na atualidade, já não é possível pensar em um único modelo de casamento nem de família. Também
não é possível fazer previsões a respeito da durabilidade de um vínculo matrimonial, uma vez que
vivemos em um momento em que muitos vínculos amorosos assumem um caráter mais fluido e
passageiro. Muitos casais enfrentam dificuldade em estabelecer um projeto comum de casal e uma
conjugalidade propriamente dita. Este trabalho busca refletir a respeito da constituição do vínculo
conjugal. Por meio das formulações teóricas de René Kaës, busca-se um entendimento da trama que
constitui o estofo do laço conjugal. No intuito de ilustrar o entrelaçamento do transsubjetivo e do
intersubjetivo, é apresentado um recorte de um estudo feito sobre a interferência da transmissão
psíquica na constituição do vínculo conjugal. Por fim, aponta-se que as heranças psíquicas
transgeracionais ocupam um lugar determinante na constituição do vínculo conjugal e dificultam o
estabelecimento de uma identidade conjugal e familiar própria.
Palavras chave: Transmissão psíquica entre gerações. Vínculo conjugal. René Kaës
Resumen
Las interfaces en la constitución del vínculo conyugal
Hoy ya no es posible pensar en un único modelo de matrimonio o de familia. Tampoco es posible hacer
previsiones en cuanto a la durabilidad de un vínculo matrimonial, puesto que vivimos un momento en
el cual muchos vínculos amorosos tienen un carácter más fluido y pasajero. Es difícil para
innumerables parejas establecer un proyecto común de pareja así como la conyugalidad en sí misma.
Este estudio busca analizar la constitución del vínculo conyugal. A través de las formulaciones teóricas
de René Kaës, intentamos comprender la trama que constituye la esencia del lazo conyugal. Con el
objetivo de ilustrar el entrelazamiento de lo transubjetivo y de lo intersubjetivo, presentamos una parte
de un estudio sobre la interferencia de la transmisión psíquica en la constitución del vínculo conyugal.
Por fin, destacamos que las herencias psíquicas transgeneracionales tienen un lugar determinante en la
constitución del vínculo conyugal y dificultan el establecimiento de una identidad conyugal y familiar
propia.
Palabras clave: Transmisión psíquica entre generaciones, Vínculo conyugal, René Kaës.
Na contemporaneidade, convivemos com inúmeras formas de famílias e o estar casado não
implica mais uma durabilidade garantida. Vivemos em uma época em que o sentimento de vazio e
solidão persegue e assombra homens e mulheres. Cada vez mais é possível identificar a busca
desenfreada de subterfúgios para aplacar a dor psíquica. Homens e mulheres procuram parceiros com o
intuito de serem felizes e depositam sua esperança, almejando encontrar, muitas vezes, em suas
relações amorosas, a satisfação até então não atingida.
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Devido ao avanço das novas tecnologias e à desenfreada globalização, podemos dizer que
vivemos em uma época em que a distância física já não é um empecilho para que as pessoas possam se
aproximar. Entretanto, na clínica averiguamos que a dificuldade em se aproximar de um outro e
estabelecer vínculos amorosos gratificantes está muito presente na atualidade. Tavoillot (2004, p. 89)39, filósofo francês da atualidade, afirma que nos tempos atuais o indivìduo é ―mais autônomo, é
também mais frágil que nunca, na medida em que as obrigações e as exigências que o definem são mais
vastas e pesadas.‖ Estar conectado às novas demandas sociais não tem sido uma tarefa fácil.
Sabemos que os tempos mudaram, a mulher foi conquistando seu espaço no mundo do trabalho
e na esfera familiar e, consequentemente, o homem foi obrigado a rever seu papel na sociedade e na
família. Com o surgimento da pílula anticoncepcional, o desejo sexual foi desvinculado da reprodução,
abrindo novas possibilidades de experiências no âmbito da vida amorosa.
Bauman (2003, p. 129) afirma que a insegurança está presente e afeta a vida de todos, já que
estamos inseridos em um mundo fluido, cheio de incerteza e competitividade, ―mas cada um de nós
sofre a ansiedade por conta própria, como problema privado, como resultado de falhas pessoais e como
desafio ao nosso savoir faire e à nossa agilidade.‖
Ampliando essa idéia, Calligaris (2009) destaca que um dos bons pretextos para se casar é
poder culpar o cônjuge ―por boa parte de nossas covardias e impotências.‖ Os descontentamentos
pessoais, oriundos de inúmeras fontes, acabam muitas vezes por eclodir no vínculo conjugal, pois
depositamos no outro nossas próprias angústias e as recriminações de não termos alcançado o que
esperávamos em termos da própria vida. Entretanto, acredito que a busca de um parceiro está associada
à incompletude existencial própria do ser humano. Estar casado é para muitos ainda uma tentativa de
encontrar um refúgio e um amparo na sociedade atual. Alguns casais buscam na vida conjugal viver
algo diverso do que foi vivido em suas famílias de origem. Mas o que levaria um casal a estabelecer um
vínculo nos moldes mencionados por Calligaris? Como ecoam as mudanças sócio-históricas nos
vínculos conjugais que se mantêm na atualidade?
Féres-Carneiro (1998) analisa que um fator de interferência no casamento contemporâneo é o
fato de o casal vivenciar duas forças paradoxais causadas pela tensão entre a conjugalidade e a
individualidade. Essa tensão a que a autora se refere se deve ao momento histórico em que vivemos, no
qual há uma apologia à liberdade de cada indivíduo, em detrimento do grupo. A dificuldade vivida por
alguns casais giraria em torno de conseguir conciliar o projeto individual a um projeto comum de casal.
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Em trabalho anterior (PAIVA, 2003), foi meu objeto de estudo a manutenção do vínculo
conjugal. Busquei entender os fatores conscientes e inconscientes que mantêm os casais casados por
muitos anos, mesmo havendo insatisfação na vida conjugal. Berquó (1990) já apontava, há três
décadas, que os casais casavam levando na bagagem da lua de mel a possibilidade de se divorciarem.
Nos casais pesquisados, o fato de permanecerem casados por mais de vinte anos devia-se ao fato de
formarem um par complementar e não uma parceria na qual o homem e a mulher ocupavam lugares
equivalentes. As mulheres ocupavam ainda um lugar de fragilidade na dinâmica conjugal, assumindo a
complementaridade vivida por esses casais um caráter patogênico. Observou-se a dificuldade em falar
sobre os conflitos conjugais, pensá-los e transformá-los. Como entender esse lugar que a mulher ainda
ocupa nos dias atuais dentro de uma dinâmica conjugal? O vínculo conjugal desses casais assemelhavase muito mais a um modelo tradicional de casamento. Sabemos que existem diversos tipos de vínculos
amorosos e modelos de casamento e família na contemporaneidade.
Aprofundei, em minha pesquisa de doutorado (PAIVA, 2009), o entendimento sobre a
constituição do vínculo conjugal ao investigar a questão das heranças psíquicas e a interferência das
mesmas na formação do vínculo e da dinâmica matrimonial. Então, para analisar as interfaces da
constituição do vínculo conjugal, apresento alguns postulados teóricos que foram utilizados como
alicerces na referida pesquisa.
Nesse trabalho (PAIVA, 2009, p.20) utilizo o conceito de vínculo, conforme proposto por Puget
e Berenstein (1993, p.18):
Chamaremos de vínculo uma estrutura de três termos, constituída por dois pólos, os dois egos
(descrito a partir de um observador virtual), ou um ego e outro (visto a partir de si mesmo), e
um conector (ou intermediário) (KAËS, 1983, 1985) que dará conta da maneira particular de
ligar ambos.

Entendo o casamento como um vínculo instituído que se apóia nas alianças conscientes e
inconscientes que o casal estabelece. Além dessas alianças, penso que o vínculo conjugal também
acaba sendo sustentado tanto pelo desejo dos cônjuges quanto pela comunidade que o reconhece como
tal. Essa sustentabilidade dada e vivida pelo par conjugal possibilita que o casal estabeleça uma
identidade e um funcionamento próprio. (PAIVA, 2009).
A análise das interfaces da formação do vínculo conjugal será feita aqui com base na
conceituação de René Kaës sobre a constituição do sujeito psíquico. Na concepção de Kaës (1991), o
inconsciente tem sua formação, alguns de seus conteúdos e seu destino constituídos dentro do grupo.
Esse autor propõe que a constituição do sujeito psíquico está atrelada a uma leitura metapsicológica
intersubjetiva e transsubjetiva. Dentro dessa concepção metapsicológica, o conceito de recalcamento
passa a ser entendido dentro de uma nova perspectiva, já que a manutenção dos conteúdos recalcados
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ocorre por meio do apoio grupal (KAËS, 1997). Esse mesmo autor afirma que o Negativo 40 está na
construção das alianças inconscientes e sobre a negatividade se sustenta a construção dos vínculos
(KAËS, 2003, p. 22).
Fernandes (2005, p. 119) adverte sobre as dificuldades implìcitas, pois ―estudar e operar com a
figura do negativo no que se refere à problemática da constituição do sujeito, dos grupos e coletivos
implica diversos impasses." A autora argumenta que um dos impasses "coloca em discussão o conceito
de realidade psíquica" e o outro impasse "se refere à relação entre realidade psíquica e realidade
histórica." Isso se deve à dimensão que o social assume na realidade psíquica do indivíduo, pois o
sujeito psíquico se constrói no grupo, numa relação dialética inserida em um contexto sócio-histórico.
Kaës (2005) entende o sujeito como sujeito do grupo, que tem seu destino atrelado ao
encadeamento geracional e ao grupo em que está inserido. Em trabalho anterior já afirmara que
podemos pensar em algo que se transmite de um espaço psíquico a outro (KAËS, 1998).
Granjon (2000) aponta que os processos de transmissão psíquica ocorrem devido a ligações
entre diferentes níveis intrapsíquicos e intersubjetivos, graças aos agenciamentos e às aparelhagens
psíquicas mobilizadas. Nesse processo é possível haver transformações, que podem levar a uma
diferenciação entre aquilo que é transmitido e aquilo que é herdado e, posteriormente, obtido. Assim
sendo, o processo de transmissão psíquica intergeracional permite que cada geração se localize perante
as gerações que a antecederam, inserindo cada sujeito em uma cadeia e em um grupo e possibilitando
que o sujeito se aproprie de seu legado e construa sua própria subjetividade. (GRANJON, 2000, p. 24).
Entretanto, nem sempre é possível que o conteúdo herdado seja elaborado e transformado.
Temos, então, uma transmissão transgeracional, que é aquela em que o herdeiro não pode se beneficiar
das modificações que permitem a integração psíquica. (GRANJON, 2000)
Um homem e uma mulher, ao se casarem, levam consigo, na formação do vínculo conjugal, o
legado familiar de cada um. Cada cônjuge tem a missão de atualizar e ―conviver‖ com as bagagens
psíquicas do seu parceiro. Pode-se pensar, sob a ótica da teoria de Kaës (2003), que o laço conjugal
está apoiado naquilo com que o casal não pode se deparar e que precisa ser negado. Então, a vida do
casal organiza-se apoiada nos recalcamentos e restos deixados de lado que poderiam gerar sofrimento.
Segundo Eiguer (2006, p. 87), os estudos que tratam sobre a incidência do transgeracional na
vida conjugal devem levar em consideração as dinâmicas inconscientes que ligam os dois parceiros e
que os precedem, que podem dar tanto uma continência aos elementos oriundos das heranças
transgeracionais, numa tentativa de elaborá-los, bem como transformar esses espólios familiares em
40
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eventuais transtornos para a vida conjugal.
O transgeracional, segundo Eiguer (2006), tem um papel importante na vida no casal, mas deve
ser analisado junto com outros fatores. As heranças não são um elemento essencial para o casal, mas
estão sempre presentes. O vínculo conjugal tende a se inspirar no modelo de casal dos pais, mas
também dos avós ou dos ancestrais dos parceiros, o que se reatualiza em brigas concretas ou em
projetos. A manutenção de um vínculo conjugal pode satisfazer uma ou mais identificações.
Após esse breve percurso teórico a respeito da transmissão psíquica e o vínculo conjugal,
apresento um recorte de minha pesquisa (PAIVA, 2009) com o intuito de ilustrar a trama que tece o
espaço intersubjetivo de um casal.
Um dos homens pesquisados teve dificuldade em constituir a própria subjetividade,
principalmente no que se refere ao masculino. Essa dificuldade pode ser entendida tanto devido ao
momento sócio-histórico em que vivemos, como à história das gerações passadas de cada família.
Percebe-se que essa dificuldade foi se manifestando de diversas formas nas gerações passadas, muito
antes dos movimentos feministas que acabaram por transformar a relação homem e mulher e
demandaram que o homem revisse seu papel, já que a mulher estava almejando um lugar novo na
família e na sociedade.
Como entender, então, a manifestação dessa fragilidade masculina que apareceu já no início do
século XX? Penso que se trata de uma herança transgeracional que foi transmitida na forma de um
elemento bruto que não teve espaço para ser elaborado nas diversas gerações.
Esse homem entrevistado identificou que a força do masculino estaria mais no corporal do que
em uma capacidade interna. A esposa, por sua vez, tinha desejos contraditórios em relação ao que
esperava de um homem, ora queria uma relação simétrica, na qual pudesse dividir com o parceiro a
vida familiar, ora queria um homem para ampará-la, que assumisse o papel de provedor.
Atualmente, as mudanças em relação ao masculino estão intimamente atreladas ao lugar que as
mulheres vêm ocupando ao longo do tempo. Há um discurso social sobre o que é ser homem e mulher
e, conforme o estrato social, há um significado próprio para cada papel. A crise vivenciada pelos
homens em relação ao exercício do poder aparece mais nos segmentos socioeconômicos médio e alto,
contrapondo-se à visão das camadas mais populares. (OLIVEIRA, 2002 apud MUSZKAT, 2006) 41. O
casal mencionado pertence à classe média e o homem vive uma crise em relação ao exercício da
masculinidade, que não é algo só de sua família de origem. Esse traço transgeracional transmitido
41
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assume seu ápice no momento sócio-histórico em que as relações homem-mulher passaram a ser
questionadas e modificadas.
Assim sendo, penso que cada casal pode construir algo novo em seu vínculo conjugal, cada
casal tem em suas mãos seu destino, mas a ruptura com os mandatos geracionais não implica o
desraizamento dos mesmos. O sujeito psíquico constitui-se com base em uma trama que entrelaça o
transsubjetivo e o intersubjetivo e, como já foi dito anteriormente, o estofo que dá base ao laço
conjugal advém da intersecção das heranças sócio-históricas vividas pelo grupo em que o sujeito está
inserido com o legado familiar recebido. Cabe ao casal, então, o difícil desafio de conseguir se
apropriar das heranças familiares recebidas, uma vez que as heranças psíquicas transgeracionais
ocupam um lugar determinante na constituição do vínculo conjugal e dificultam o estabelecimento de
uma identidade conjugal e familiar própria.
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12- PROJETO “ABRACE SEU BAIRRO” – PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO MEIO
ESCOLAR E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
Ruth Blay Levisky42
Resumo: ―Abrace seu Bairro‖, projeto piloto, embasado em conceitos sócio-psicanalíticos, teve
como objetivo desenvolver projetos de prevenção de violência nas escolas e em seu entorno. Foram
formados grupos de trabalho compostos por alunos, professores, pais, funcionários e diretores, em nove
escolas de São Paulo, abrangendo instâncias municipais, estaduais e particulares de três bairros. Nossa
equipe constituiu-se por psicanalistas, psicólogos, educadores, sociólogos e artistas.
Em cada escola foram criados projetos e peças teatrais que possibilitaram aos jovens
transformar potenciais agressivos e amorosos em expressões criativas, construtivas e reparadoras. A
elaboração e execução de ações comunitárias elevaram a auto-estima e a crença em suas capacidades,
como protagonistas nos processos de integração e articulação entre os vários segmentos escolares e a
comunidade.
O trabalho realizado expressa a importância do aprender a viver em grupo e para o grupo.
Acreditamos que os resultados dessa experiência possam ser úteis para se pensar na construção de
políticas públicas ligadas às áreas de: saúde, educação, família, criança e adolescente. Tudo isso se
resume no conceito de cidadania.
Program “Embrace your neighborhood” - Violence Prevention at the school and Quality of Life
Ruth Blay Levisky43
Abstract: The ―Embrace Your Neighborhood” program had as its objective to develop projects
of prevention of violence in the schools and surrounding area, through the formation of workgroups
composed by students, teachers, parents, employees and directors. This was a pilot program developed
in 2004 in nine schools of São Paulo, including municipal, state and private schools of three
neighborhoods. Our team consisted of psychoanalysts, psychologists, educators, sociologists, and
artists. The theoretical framework was based in psychoanalytical concepts.
The creation of such projects, and of related theatrical plays, made it possible for the students to
transform potential aggressiveness into creative, constructive, and repairing expressions. In this way,
we offered them the possibility to be the protagonists in the elaboration and execution of
communitarian actions that raised their self-esteem and belief in their own capacities.
The work shows the importance of learning to live in groups and for the group. We believe that
the results of this experiment may be useful to think in the construction of public policies related to the
areas of: health, education, family, children and adolescents. All this comes the concept of citizenship.
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A violência que aumenta a cada dia é um sintoma de patologia social e representa um grito de
desespero e de esperança na busca de ações transformadoras.
O objetivo desse trabalho é compartilhar as experiências vividas pelo grupo de profissionais que
integraram a equipe do Projeto piloto ―Abrace seu Bairro‖ realizado nos anos 2004-2005, em nove
escolas da cidade de São Paulo.
O Projeto teve como principal finalidade a prevenção da violência no meio escolar e a melhoria
da qualidade de vida.
Ele foi concebido a partir de embasamentos teóricos psicanalíticos, que levaram em conta a
compreensão sobre a dinâmica de funcionamento de grupos, as condições emocionais para exercer
lideranças, o desenvolvimento de vínculos afetivos e a percepção dos mecanismos mentais de defesa
que impedem a realização de tarefas.
Embasados nesses referencias sócio-psicanalíticos, foram implementados nas escolas, Grupos
de Reflexão, compostos por indivíduos dos vários segmentos da comunidade escolar para que, a partir
do fortalecimento dos vínculos e da criação de um espaço de voz e de escuta, pudessem pensar sobre os
focos geradores de violência presentes no cotidiano de cada escola. Esses grupos deram origem aos
Núcleos de Trabalho Escolar e aos Núcleos de Teatro que elaboraram projetos de trabalho que
deveriam ser finalizados no prazo de um ano para elaborar e transformar situações tidas como
causadoras de violência.
O grupo de profissionais era integrado por pessoas com grau universitário, das áreas de
Psicologia, Educação, Sociologia e Artes Cênicas. Essa equipe trabalhou durante três anos, coordenada
pelo psicanalista David Leo Levisky, mentor do Projeto ―Abrace seu Bairro‖, antes de iniciar o projeto
propriamente dito. Nosso objetivo como coordenadores do Projeto era desenvolver uma identidade
grupal que permitisse criar um modo comum de pensar e de comunicar as ideias que envolvessem as
metas propostas pelo Projeto.
Várias questões foram surgindo ao longo do processo: Por que as escolas foram escolhidas para
ser objeto de pesquisa do projeto? Por que o nome dado foi Abrace seu Bairro? O que se entende por
violência? Quais os passos percorridos até a construção do projeto? Como se deu a entrada nas escolas?
Quais as dificuldades encontradas durante a implantação do Projeto? Os resultados alcançados?
Essa experiência levou em conta primordialmente, um encadeamento de ideias, vivências e
resultados de experiências que pretendem auxiliar no desenvolvimento psico-sócio-educativo do jovem
e na prevenção das mais diferentes formas de violência no meio social.
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Sabemos que o jovem é um ser social em formação, que merece todo cuidado e respeito, para
não se tornar um sujeito de risco para a sociedade e para ele mesmo. É mais interessante prevenir do
que remediar, mas infelizmente essa não é a mentalidade em nosso país.
A escola, primeira célula social depois da família, contribui para a formação do jovem e o
exercício da cidadania. É o espaço em que medidas preventivas devem ser diagnosticadas e
implantadas para possibilitar o desenvolvimento do sentido de pertença ao grupo e da capacidade de
tolerar e lidar com as diferenças e frustrações.
A família e a escola, ao se constituírem num espaço continente, criativo e transformador
possibilitam a formação e multiplicação de líderes articulados com as questões psico-sociais.
Vive-se na contemporaneidade o espírito do descartável, do narcisismo, do isolamento social,
dos vínculos frágeis e do egoísmo. Essas questões têm contribuído para que o sujeito pense cada vez
menos e passe rapidamente para o agir; a idéia é receber tudo pronto e rápido. Viver em grupo,
respeitar o outro, obedecer a leis são condições que necessitam ser incorporadas e internalizadas pelo
sujeito contemporâneo.
O papel da sociedade é oferecer modelos para os jovens se identificarem, pois eles estão num
momento de vida que precisam se deparar com limites claros, com espaços para escuta e diálogos, para
desenvolverem o sentimento de ser parte de um grupo e de uma nação que os respeita e os inclui. Caso
a sociedade e a família falhem nessas condições básicas e estruturantes para a formação da
personalidade do sujeito, ele desenvolve uma baixa auto-estima, um sentimento de vazio e de
abandono.
A dinâmica de funcionamento do projeto desenvolveu-se através do trabalho em grupo, que
permitiu a reflexão e o fortalecimento dos vínculos afetivos. A definição clara de papéis e de hierarquia
nos grupos, o cuidado com as relações interpessoais foram questões trabalhadas durante todo o
processo.
Os grupos ocorreram em vários espaços:
a. em nossas equipes de trabalho;
b. dentro das escolas: com diretores, professores, alunos, funcionários e pais, com o propósito de
mobilizar o pensar e de se criar um clima emocional que levasse seus integrantes a colocarem suas
idéias em praticas possíveis, dentro da realidade vivida.
O Projeto sempre teve muito claro a proposta de sermos mediadores e facilitadores do processo,
mas não de forma paternalista. A equipe de trabalho partiu das ansiedades emergentes, da observação
dos mecanismos de defesa, da busca de modelos identificatórios vivenciados através da relação
transferencial- contratransferencial, e graças às capacidades de continência e de ―revêrie‖ pôde-se
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trabalhar a dinâmica grupal. Ao aproximar e inserir a escola no bairro através das articulações com as
instâncias existentes no seu entorno, foi oferecido o inicio de um caminho de construção da identidade,
de pertencimento do sujeito, da escola e da comunidade a ela relacionada.
Durante todo o ano, o Projeto funcionou como ponto de articulação de ações, de organização e
agregação de idéias e atuações. Apesar dos inúmeros reflexos positivos obtidos com o trabalho, houve
uma forte expectativa da escola de que o ―Abrace seu Bairro‖ fosse o depositário de todos os conflitos
emergentes.
Desta forma, foi preciso pontuar, constantemente, o nosso papel: ser continente e fazer uma
escuta analítica dos possíveis focos geradores de violência; auxiliar a escola a pensar em como atuar
diante das problemáticas, enfatizando a utilização dos equipamentos existentes no bairro e a articulação
de ações entre os vários envolvidos, além da necessidade da escola vivenciar e refletir sobre seu
processo interno para que possa, paulatinamente, atuar de forma autônoma. Outro ponto fundamental
foi o de desenvolver na escola o sentido de responsabilidade e compromisso com as ações
empreendidas.
Como Projeto piloto, foi iniciado um percurso com metas bastante pretensiosas, as de auxiliar
na construção de uma identidade, onde o sentimento de cidadania, o olhar para si e para o outro, o
resgate de valores morais e éticos, pudessem contribuir para uma vida mais digna e integrada. Com isso
acreditamos estar trabalhando para a prevenção de violências física, moral, psicológica e ética que
permeiam as relações humanas.
Sabe-se que através do brincar a criança e o adolescente tem a possibilidade de conhecer seus
sentimentos e recursos intelectuais e sociais. É durante este processo que se alcança a possibilidade de
interagir com a realidade externa. Conceitos como liberdade, democracia, cidadania e ética se
organizam precocemente através da qualidade das relações afetivas estabelecidas dentro da família, da
experiência escolar e social de forma lúdica.
Foram feitas análises quantitativas e qualitativas com os dados obtidos no Projeto. No decorrer
desse processo, alunos, pais, direção e professores começaram, aos poucos, a olhar mais para si e para o
coletivo. Foi percebido que o Projeto contribuiu para um maior conhecimento da escola e do bairro e
para a melhoria das condições pessoais. Além disso, houve uma ampliação do conhecimento dos papéis
e funções dentro da escola e uma maior integração e articulação entre as escolas, as instâncias do bairro
e órgãos estaduais e municipais. Foi observada também uma atenuação da rivalidade entre os grupos e
da violência nas escolas.
Vale mencionar que as escolas públicas se envolveram mais do que as particulares com o
Projeto, talvez pelas necessidades e carências existentes. Jovens de escolas públicas mostraram-se mais
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participativos e ativos do que os jovens das escolas particulares, em geral mais apáticos e passivos e
com uma agenda sempre repleta de atividades pós-escola. As escolas particulares apresentaram
tendência em tomar iniciativas pelos alunos, ao invés de dar mais voz ativa a eles.
Observamos que a maioria dos participantes achava que a violência era externa, da sociedade, e
não se dava conta de que somos parte integrante desse social. O Projeto possibilitou desenvolver a
percepção de que somos todos co-participantes.
Como resultado do estímulo ao Protagonismo Juvenil nas escolas, notou-se uma melhora na
sensibilização dos jovens para identificar focos geradores de violência, na formação de lideranças
juvenis positivas e de agentes multiplicadores e, também, no desenvolvimento de responsabilidade,
compromisso, engajamento e envolvimento com o trabalho.
As experiências vivenciadas com os Núcleos de Trabalho Escolar e com os Núcleos de Teatro
contribuíram para uma transformação do sentimento de pertencer à sociedade. Acreditamos ser dever
da escola, da família e da sociedade oferecer tais recursos. Melhoria da auto-estima, do acolhimento, da
qualidade dos relacionamentos e da transmissão de valores como respeito, cooperação e
responsabilidade foram alguns dos muitos elementos trabalhados e vivenciados com intensidade e
profundidade, durante o ano de 2004.
Depoimentos de parceiros durante a última reunião do Conselho Consultivo do Abrace seu
Bairro enfatizaram a inovação do Projeto em propor o pensar a violência também de forma lúdica e
artística, possibilitando aos jovens encenar e escrever suas próprias histórias, vivências e angústias
como expressões de transformação de mentalidades.
Certamente estas experiências ficaram registradas e tocaram intensamente a todos aqueles que
participaram e vivenciaram este processo, assim como, as pessoas que assistiram aos espetáculos de
teatro. A transformação da agressão destrutiva num componente artístico e construtivo foi possível
através do trabalho feito pelos Núcleos de Trabalho Escolar e pelos Núcleos de Teatro.
Esse trabalho visou compartilhar nossas experiências para multiplicar idéias que possam vir a
ser aplicadas a várias instituições. São contribuições alcançadas por uma equipe coesa que se envolveu,
acreditou e internalizou os princípios do Projeto. Os resultados obtidos permitiram transformações
pessoais e sociais, como a diminuição da violência e a melhoria da qualidade de vida no meio juvenil
escolar. Além disso, o trabalho procurou passar as vivências de toda a equipe que trabalhou no ―Abrace
seu Bairro‖, através das análises expressas pelos profissionais nos relatórios apresentados e discutidos
pelo grupo.
O trabalho realizado expressa a importância do aprender a viver em grupo e para o grupo.
Acreditamos que os resultados dessa experiência possam ser úteis para se pensar na construção de
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políticas públicas ligadas às áreas de: saúde, educação, família, criança e adolescente. Tudo isso se
resume no conceito de cidadania.
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13- ESCUTANDO FAMÍLIAS NA REDE PÚBLICA 44
Uma experiência de supervisão institucional com a equipe do PAIF – Programa de
Atenção Integral à Família dos CRAS45 Vinhedo/SP
Rachele Ferrari46
APRESENTAÇÃO

As equipes técnicas das Secretarias de Promoção Social lidam, em seu cotidiano, com questões
limites de risco social e o dilema da impotência diante dos fatos minam suas crenças na possibilidade
de reversão do quadro a que assistem, os dramas são tão intensos que é inevitável sentirem-se afetadas
emocionalmente pelas histórias que chegam ao atendimento.
Nesse cenário, o que vemos são diagnósticos apressados, a partir de informações insuficientes e
superficiais, levando a ações arbitrárias, que visam soluções imediatas, frequentemente sem sucesso. A
comunicação se apresenta com frequencia deficiente tanto dentro da equipe técnica quanto com os
usuários do serviço o que dá margem ao surgimento de esteriótipos e preconceitos e as ações tendem
para um viés sugestivo e pedagógico, sem levar em conta a possibilidade do sujeito construir suas
próprias respostas e fazer suas escolhas. O que resulta na permanência do lugar de exlcuídos e
necessitados de assistência do outro.
Se por um lado observamos profissionais intensamenta mobilizados emocionalmente, que se
paralisam ou se arvoram em ações sem reflexão, sem clareza de propósito, quase como um escoamento,
numa tentativa de minimizar a ansiedade provocada pela experiência; temos por outro lado, a falta de
espaços que ofereçam aos sujeitos atendidos a oportunidade de uma escuta que possibilite a emergência
de sua singularidade (ROSA, 2002, p. 45).
São impasses que se entrelaçam, pois uma vez que o profissional não consegue oferecer uma
escuta mais ampla, numa posição empática, atento para além do que objetivamente se apresenta, atento
aos movimentos contratransferenciais, às próprias resistências diante do discurso do outro, vê-se
também impossibilitado de auxiliar desde um lugar de acolhimento, de reconhecimento, mas também
de convocação para a vida e para o mundo.

44

Sistema de normalização utilizado: ABNT
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública da política de assistência social, de base municipal,
localizado em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinado à prestação de serviços e programas
socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, e à articulação destes serviços no seu território de abrangência, e uma
atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a proteção social.
45

46

Psicóloga e Psicanalista, Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, supervisora institucional na rede pública e no terceiro setor.
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Esse texto irá apresentar o caminho percorrido por um trabalho de supervisão institucional
psicanalítica à equipe técnica, composta por quinze profissionais, entre elas psicólogas, assistentes
sociais e estagiárias dessas duas áreas, do PAIF – Programa de Atenção Integral à Família dos CRAS
Vinhedo/SP, que teve duração de oito meses (julho/2007 a fevereiro/2008),ressaltando como se deu o
início dos trabalhos, a demanda inicial apresentada pelo serviço à psicanalista, como foi se constituindo
o lugar dessa supervisão, enfim, os impasses e os progressos conseguidos e as possibilidades que se
descortinaram.

SOBRE A INSTITUIÇÃO
A Secretaria da Promoção Social de Vinhedo, está organizada conforme prevê o Sistema Único
da Assistência Social, o SUAS, que ―integra uma política pactuada nacionalmente, que prevê uma
organização participativa e descentralizada da assistência social, com ações voltadas para o
fortalecimento da famìlia.‖ 47
O serviço de Proteção Básica é oferecido em três CRAS, situados em bairros considerados de
alta vulnerabilidade. No período 2007/2008, cada CRAS contava com uma psicóloga, duas assistentes
sociais e duas estagiárias.
Dentre os usuários atendidos pelo PAIF , havia um grupo específico de 21 famílias que
apresentavam condições de alta vulnerabilidade, com dificuldade de alcançar autonomia financeira e de
cumprir todas as condicionalidades previstas pelo Programa Bolsa Família 48 , tendo histórico de
violência doméstica, alcoolismo, evasão escolar, atraso escolar, etc.
O pedido de assessoria referia-se a um atendimento extraordinário a essas famílias, em grupos,
seguindo a orientação do governo federal de buscar soluções locais para reversão de quadros críticos.
Como descreveremos a seguir, a assessoria foi, posteriormente, se configurando como uma supervisão
institucional, orientada para a equipe técnica dos CRAS, que atendiam esssas famílias.

DA DEMANDA INICIAL À CONFIGURAÇÃO DE
47

Conforme referido no site do Ministério do Desenvolvimento Social: http://www.mds.gov.br/suas/conheca/conheca01.asp. Acesso em
06/10/2009.
48

As condicionalidades são os compromissos nas áreas da Educação, da Saúde e Assistência Social assumidos pelas famílias e que
precisam ser cumpridos para que elas continuem a receber o benefício do Bolsa Família.
(http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/o-que-sao-condicionalidades. Acesso em 06/10/2009)
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UMA SUPERVISÃO INSTITUCIONAL

Como já foi dito, o pedido inicial da Secretaria da Promoção Social foi que fosse feito um atendimento
grupal com as famílias atendidas pelo PAIF, que se encontravam numa situação social crítica, não conseguindo
se desvincular dos benefícios sociais (bolsa família, cesta básica, etc.), recusando qualquer tipo de orientação ou
apoio para a busca da autonomia financeira. A expectativa era de que o trabalho realizado com as famílias
pudesse levá-las a se apropriarem mais efetivamente das oportunidades oferecidas no município, para sua
inclusão social.
Aceitei o pedido da forma como foi apresentado, propondo um encontro individual com cada família,
num primeiro momento, para que eu conhecesse um pouco da história de cada uma e assim pensasse uma forma
de trabalho.
Todas as famílias foram convidadas para essas entrevistas e em sua maioria compareceu a esposa/mãe,
eventualmente acompanhado de um ou dois filhos. Nesses encontros verifiquei o interesse em participarem de
conversas comigo, em grupo com outras famílias e todos disseram que participariam. Foi-lhes esclarecido que
nesses encontros seriam abordadas temáticas sobre as diversas situações de vida com as quais elas têm que se
deparar e, dessa forma, poderem ampliar as possibilidades de enfrentamento de tais situações.
Esse foi um momento fundamental do trabalho porque foi possível ter um contato muito próximo com as
histórias dos usuários dos serviços e seus sofrimentos, além de expor uma realidade pouco aparente no
município de Vinhedo, a da exclusão social. Outro aspecto que foi possível observar foi o tipo de relacionamento
que a população estabelece com o serviço público de promoção social.
Herdeiros de um sistema nacional assistencialista de longa data, os serviços de promoção social ainda
despertam na população a expectativa de benefícios governamentais permanentes, sem a contrapartida de um
investimento pessoal do usuário. Isso por um lado é fruto de uma história assistencialista que ainda reside no
imaginário social, e por outro é reforçado pelo típico discurso e comportamento político brasileiro, que ainda
prioriza pouco os caminhos para a autonomia da população de condições menos favorecidas.
O seguimento dos trabalhos seria as atividades em grupo, mas logo pudemos perceber que essa não seria
uma estratégia possível. As famílias, a despeito de terem afirmado interesse em participar, não compareceram
nas datas previstas. O entendimento desse episódio foi claro. Não havia sido possível construir uma relação de
confiança com a profissional dado o pouco contato que haviam tido e o tema a ser abordado era muito delicado,
além de ser um convite a se exporem em grupo, contando suas maiores dificuldades.
Diante disso, propus uma reunião com a equipe técnica para que discutíssemos a direção do nosso
trabalho. Nessa oportunidade, sugeri que a intervenção junto às famílias se desse a partir de um trabalho com as
profissionais. A idéia central dessa proposta foi a de criar um espaço de escuta e orientação à equipe técnica, um
espaço de supervisão institucional, de forma a instrumentalizá-la para lidar no seu cotidiano com as situações
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enfrentadas não só com aquelas famílias, mas também com outras que provavelmente viriam. Dessa forma,
apostava em potencializar o alcance do trabalho.
Vemos que a partir da aceitação de uma demanda apresentada pela chefia do serviço, foi possível abrir
novas possibilidades de trabalho, que se mostraram mais eficientes. O acolhimento da demanda tal como ela se
apresentou já pode ser considerado uma ação analítica, aquela que cria condições para que os conteúdos infantis
que circulam no espaço institucional possam ser postos em palavras, a escuta e a posição do analista criando
possibilidades para efetuar um trabalho sobre a realidade psíquica compartilhada, comum e singular que ali está
em sofrimento, como propõe Kaes (1991, p.15).
Essa direção de trabalho escolhida fundamenta-se na reconhecida importância de um espaço de escuta
para o profissional que lida com pessoas em situações de vulnerabilidade. É fundamental que os profissionais da
área social – bem como da saúde e da educação – disponham de um espaço reservado para pensar sobre a
prática, compartilhar dúvidas, angústias e impasses e planejar junto estratégias de ação, num momento
distanciado do cotidiano, onde as urgências e as emoções muitas vezes impedem um entendimento mais amplo
do caso.
Combinamos então reuniões mensais com cada CRAS para essas supervisões. Além disso, decidimos
que uma vez por mês faríamos uma reunião com toda a equipe com a possibilidade de se trabalhar a interação
desse grupo, a comunicação interna, o fortalecimento da equipe e o alinhamento dos propósitos de trabalho
(temas trazidos pelo grupo).
As supervisões nos CRAS foram sendo delineadas de acordo com a demanda de cada grupo. Partimos
das experiências de cada profissional, suas habilidades, seu conhecimento, identificando os projetos que tinham
interesse em desenvolver, e quais os impasses que se apresentavam.
Assim, falamos sobre as estratégias de trabalho em grupo, ressaltando a técnica e a ética. Conversamos
também sobre a importância de se dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos nos CRAS, de forma a comunicar
não só à população, mas também às outras Secretarias e Instituições que atuam em parceria em muitos casos.
Um aspecto que esteve sempre presente das sessões de supervisão foi quanto à postura diante do sujeito
que se apresenta ao profissional nos mais diversos atendimentos. Discutimos a importância da escuta empática,
de uma postura em reserva (FIGUEIREDO, 2007), de neutralidade, sem julgamentos e aconselhamentos; ―uma
escuta que supõe romper barreiras [...], uma escuta como testemunho e resgate de memória‖. (ROSA, 2002,
p.45).
E a supervisão visava também ser referência para aquelas profissionais (em especial as Assistentes
Sociais, que não tinha essa prática, mais comum à clínica), nesse modo de escuta, nessa maneira de receber o
sujeito no serviço. Ali também eu oferecia uma escuta particular, propondo circular questionamentos, confrontar
verdades pré-concebidas acerca dos mais diversos assuntos pertinentes às suas ações, e fazer ver os sentimentos,
que frequentemente são suscitados a partir de uma experiência como a que sua profissão as expunha.
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Como propõe Mezan, na supervisão trata-se de ―fazer junto com o supervisionando um trabalho
sobre sua prática, porém sem substituir à sua prática a prática do seu supervisor: não um ―faça como
eu‖, mas um ―faça comigo‖, nas palavras de Marilena Chauí (MEZAN, 1995, p.177, grifo do autor).
É exatamente desde o lugar de uma psicanalista supervisionando profissionais da área social
que as convoco a um ―faça comigo‖, auxiliando-as a buscar um saber próprio para esse fazer, sem
deixar de estarem atentas ao que aqueles atendimentos as mobiliza.
Essa escuta particular que uma supervisão psicanalítica pode oferecer é muito bem definida por
Menezes (1988, p. 32-34):
―[proceder] a uma certa suspensão, ao menos provisória, de [seus] conhecimentos, entregandose a uma atividade associativa e elaborativa em sintonia com o que está seno dito, nesta escuta,
como numa sessão de análise, poderá permanecer muito tempo ouvindo nas brumas, até que as
idéia comecem a brotar, ocasionais, hesitantes, ao longo do diálogo com o analista [no nosso
caso, a equipe técnica] em supervisão.‖

No trabalho de grupo com as equipes dos três CRAS juntas, os temas que surgiram para o debate foram a
dificuldade de comunicação entre elas, a falta de trocas de experiências sobre o que cada grupo fazia em seus
locais de atendimento e principalmente o reconhecimento da falta de um projeto coletivo de trabalho, que
norteasse suas ações de forma mais harmoniosa, a ausência de uma clareza dos princípios que balizavam aquele
serviço. Sentiam-se tomadas pelo grande volume de atendimentos no dia a dia, sem conseguir parar para refletir
sobre essa prática, reconheciam que suas ações estavam mais próximas de um atendimento emergencial do que
de um projeto verdadeiramente de promoção social dos cidadãos.
Ao longo do trabalho grupal, apareceu, como uma tarefa que fazia sentido para todos, a construção do
projeto de trabalho da equipe no serviço. Os encontros passaram a ser ocupados para a escrita coletiva desse
projeto, desde identificar os princípios que regem suas ações, definir os objetivos gerais e específicos, até refletir
sobre por que se justifica um serviço como aquele. A partir dos objetivos, foram desenhadas ações para alcançálos. Esse foi um momento muito rico para a equipe porque promoveu a integração, a auto-reflexão, maior clareza
sobre os propósitos dos trabalhos, etc. Ao final do encontro, os participantes compartilhavam o que haviam
desenvolvido nos subgrupos. O acordo grupal de expor livremente suas impressões, seus desagrados, suas
ansiedades, e suas alegrias, e a presença de uma analista que acolhia e dava suporte à transferência permitiu que
várias temáticas surgissem e pudessem ser elaboradas no contexto grupal.
Como se tratava de uma supervisão com prazo limitado pelo orçamento da Secretaria, foi preciso
encerrar nossas atividades mesmo sabendo que estávamos no início da construção de um trabalho com aquela
equipe. De toda forma, sabíamos desde o início daquele prazo e nos preparamos para a finalização.
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O encerramento foi se processando, aos poucos, em cada grupo, retomando os pontos que foram
debatidos ao longo das supervisões e propondo que o grupo fosse se apropriando das conquistas adquiridas ao
longo daqueles meses.
Concluímos nosso trabalho com a certeza de que algumas sementes foram plantadas, reflexões
importantes foram mobilizadas, mas também com a clareza de que estávamos longe de um trabalho
sedimentado. Observamos nas respostas ao questionário final de avaliação dos trabalhos, que as profissionais
reconheciam mudanças em suas práticas a partir das discussões em supervisão e do trabalho grupal, como
afirmação de que sentiam ―uma união maior da equipe e um comportamento mais ético‖, que suas ações estavam
mais ―em consonância com as expectativas, limites e possibilidades dos sujeitos‖. Uma delas afirmou ainda que
reconhecia ―mudanças na forma de [se] comportar no momento dos atendimentos, tendo uma postura mais ética,
profissional e principalmente neutra, atenta aos próprios preconceitos ou julgamentos‖.
Finalmente, trata-se de um recorte de uma experiência, um campo que se abriu e ofereceu oportunidade
de articulações entre saberes, entre fazeres e mais uma vez, a psicanálise se afirmando como capaz de contribuir
nas práticas institucionais.
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14- MODALIDADES VINCULARES EN LAS FAMILIAS CON NIÑOS EN LA ÉPOCA
ACTUAL. DESAFIOS CLÍNICOS
Sandra Queirolo49
El texto que sigue es un avance de las ideas que expondré en la Mesa Redonda, que ilustraré además
con viñetas clínicas.
Cada época tiene características peculiares favorecedoras de determinados modos de pertenecer a la
comunidad social, de estar en vínculo, de armar subjetividad. Nos toca vivir un período de crisis, de
inflexión que afecta los modos de configuración de las diversas instituciones sociales, incluida la
familia. Este aspecto viene siendo analizado por numerosos autores de diferentes disciplinas, entre ellas
el psicoanálisis.
En consonancia con los cambios desde lo sociocultural, familiar y lo subjetivo, se están operando
profundas transformaciones en los modelos teóricos que desde el psicoanálisis de los vínculos
permiten pensar estos fenómenos y abordarlos clínicamente. Desde el paradigma de la complejidad, el
azar, lo novedoso, la incertidumbre, la diversidad pasan a ser pensadas como inherentes a los procesos
culturales y la subjetividad. Estas conceptualizaciones desplazan los modelos únicos y las definiciones
cerradas y completas, haciendo lugar a la invención y la creación. Modelos que habilitan pensar los
cambios y la diversidad, no como ―errores‖, desviaciones, patologìas.
Complejidad de lo humano y de la época que nos toca vivir, que opera como estímulo a la
complejización de las practicas y las teorías que las sustentan.
Concibiendo un anudamiento entre sujeto, vínculo y cultura, nos abocaremos a pensar aspectos
de las modalidades vinculares en el seno de las familias en las que crecen hoy niños y
adolescentes. Nos referiremos a familias que –por lo menos hasta el momento_ tienen cubiertas las
necesidades básicas, y cuentan con recursos socioeconómicos para hacer frente en mayor o menor
grado a las exigencias de cuidado y educación de sus hijos y para mantenerse como ―miembros
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activos‖ de los insaciables circuitos de consumo; inclusión siempre precaria y que implica importantes
tensiones y costos
¿Qué hay de nuevo en las “nuevas formas de familia? ¿Qué funciones básicas para la
constitución psíquica siguen operando; qué procesos de trabajo vincular inherentes a lo humano
persisten?
Más allá de los cambios epocales las funciones de investimento, de sostén y de corte siguen siendo
soporte imprescindible de la subjetivación, en su eficacia y sus fallas.
Estar en familia implica pertenecer a un conjunto vincular que exige renuncias pulsionales, lidiar con
otros en tanto semejantes, diferentes y ajenos, con el ineludible trabajo psíquico que esto conlleva,
La familia opera como dispositivo intermediario entre el sujeto y la cultura, como transmisora de
cadenas transgeneracionales.
¿Qué ocurre con estas funciones en una época de ―todo vale‖, vertiginosidad, fluidez?
Käes (1995) caracteriza el actual ―malestar en la cultura‖, por la pérdida de los garantes metasociales,
por la alteración de los contratos narcisistas básicos que ligan al sujeto a lo cultural a través de los
vínculos primordiales. Los referentes identificatorios se tornan inconsistentes, se trastocan los procesos
de transmisión entre las generaciones. Este autor describe una psicopatología de los contratos que
sustentan los vínculos, en concordancia con determinados modos psicopatológicos en los sujetos.
Según Bauman (2000) en esta época de modernidad líquida, se desplaza el centro de la productividad
al consumo. La productividad, dice Bauman, implica intercambio, trabajo conjunto mientras que el
consumo es solipsista. Esto afecta los vínculos humanos en general y en particular, los familiares.
Estas conmociones desde lo sociocultural evidentemente atraviesan las familias actuales, que se
encuentran ante nuevos obstáculos y desafíos para ejercer las mencionadas funciones básicas, como
tiempos anteriores generaban otros.
En relación a la crianza de hijos nos encontramos con incertidumbres varias, proliferación de
propuestas y modelos cambiantes y contradictorios entre sì, con sujetos ―sujetados‖ a un ideal de
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excelencia, que alcanza el ejercicio de la parentalidad y su ―producto‖, los hijos. Si los padres actúan
acertadamente -aunque a la vez, sobren ideas y no se sepa muy bien cómo lograrlo-los hijos debieran
devenir ―sanos, exitosos y felices‖
Aunque el proyecto de ser padre o madre tiende a ser cada vez más postergado en el tiempo, o en otros
casos es desechado, la parentalidad, los hijos siguen siendo altamente investidos narcisisticamente,
siguen siendo soporte de deseos y necesidades afectivas No obstante, la constelación afectiva ligada a
la familia y los hijos, ―compite‖ hoy en dìa con múltiples proyectos y propuestas, laborales, recreativas,
de satisfacción personal o de pareja. El mandato epocal es ser libre, no perderse nada, estar en todo y,
además disfrutarlo La carrera en pos de tal misión imposible se hace especialmente tensionante en
condiciones de alta competitividad e incertidumbre. Estas modalidades de vida se sostienen con
grandes costos, el monetario entre otros, que obliga a largas jornadas laborales para costearlo.
Encontramos así, con frecuencia, padres poco presentes y poco disponibles afectivamente, con
vivencias de culpa y disconformidad respecto a sí mismos.
Pretenden muchas veces satisfacer todas las demandas de los hijos
de atención, compra de objetos, de recreación. Lo que habitualmente ocurre es que se generan círculos
viciosos donde la insatisfacción y los reclamos se retroalimentan, En los vínculos se instalan
situaciones paradojales de exceso y de carencia, que hacen ―sìntoma‖ de manera diversa, en miembros
de la familia., Muchas veces quienes quedan primeramente en el punto de mira son los ―niñosproblema‖. Será en el proceso de consulta y posterior tratamiento que irá desplegándose y develando la
complejidad de la problemática en juego.
Dadas estas circunstancias resulta desconcertante y estresante acompañar hijos en su crecimiento hoy
en día. En el adulto existe muchas veces una sensación de que el bagaje con que cuenta no sirve. Si
claudica de su lugar de trasmisor, de referente, de un saber que aunque falible, incompleto los niños
necesitan constatar e ilusionar en los grandes, los dejamos solos, inermes.
Igualmente, ser madre o ser padre sigue siendo una labor humana que depara angustias, conflictos pero
también crecimiento personal y alegrìas. Como decìa en un trabajo anterior(Queirolo,2007).

‖

Quiero resaltar que esto varía de familia a familia, de niño a niño y que numerosos padres lo logran
bastante bien, a lo que agrego que hoy en dìa muchos de ellos consultan buscando cambios‖.
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Acercándonos a la clínica, las consultas aumentan y también se diversifican y complejizan. La
inseguridad en el ejercicio de las funciones parentales, la inestabilidad en los vínculos, las presiones
que ejercen instituciones relacionadas con la niñez como la escuela (que se halla también en crisis y
con dificultades de continencia), también la valoración actual de la opinión de ―expertos‖ en búsqueda
de la excelencia ,promueven estas consultas. Dentro de esta variada gama de situaciones clínicas es un
factor común el padecimiento, la demanda (nítida o apenas esbozada) de otro que escuche, que ayude a
significar.
Cada situación clínica supone una intrincación de aspectos que hacen a los niveles intrasubjetivo,
intersubjetivo y transubjetivo (atravesamiento de lo sociocultural) que será necesario analizar en
la singularidad de cada caso.
Escuchando padres e hijos en la consulta cotidiana, se hacen evidentes las dificultades de tolerar el
trabajo vincular de estar con otros, el cual implica negociar, confrontar. Este trabajo es sin duda arduo y
es inherente a lo humano padecerlo, e intentar eludirlo ilusoriamente. Tales dificultades son materia
prima del trabajo psicoterapéutico ya sea con familias como con pacientes individuales de todos los
tiempos.
No obstante en las consultas y tratamientos actuales resulta llamativa y reiterativa la Intolerancia por
parte de los padres en cuanto a acompañar y sostener los conflictos
propios del crecimiento de sus hijos, propios de los relacionamientos entre padres e hijos.
En este momento a los padres suele costarle mucho frustrar, limitar, se deja hacer a los niños en
situaciones que no pueden manejar y que necesitan del ―comando‖ adulto. Poner limites tiene ―mala
prensa‖, a la vez que se divulga lo importante de que sean ejercidos con eficiencia; una de las tantas
contradicciones que afrontan los padres de nuestra época, tironeados entre modelos ―viejos‖ y nuevos.
Abundan los desbordes tanto en padres como en hijos, combinados muchas veces con una tendencia a
hablar y explicar demasiado que no resulta conducente.
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Otros aspectos a destacar son el exceso de estímulos heterogéneos y simultáneos, algunos altamente
perturbadores, que llegan por varios canales, de modo privilegiado por los medios de comunicación,
incluidas las nuevas tecnologías. Esto se acompaña y potencia con la vertiginosidad de los cambios y
de los ritmos. Intrincación de fenómenos de la vida actual que atentan contra la posibilidad de
vincularse, de procesar, para lo que se necesita de un tiempo de encuentro, de momentos tanto de
intercambio como de pausas.
Consideramos que la modalidad, o más bien las modalidades de vida actual, van generando otros
modos de vínculo y de funcionamiento psíquico, que generan determinadas dificultades visualizables
en la clínica A la vez abren posibilidades y riquezas que apenas podemos vislumbrar, al encontrarnos
inmersos en el período de grandes transformaciones de toda índole, en el que nos toca vivir.
El analista implicado en la trama del tratamiento, se halla presente en tanto sujeto social atravesado,
en su singularidad y sus propios vínculos familiares, por las condiciones críticas del macrocontexto, al
igual que sus pacientes. Es inevitable y se trata de que el analista trabaje psíquicamente con ello.
El analista a veces queda perplejo, piensa por primera vez determinados fenómenos, algunos le resultan
demasiado extraños o le evocan situaciones familiares cercanas.
Esto puede en algún momento generar obstáculos pero también formará parte esencial de la
productividad del vínculo terapéutico que se entable.
En cuanto al posicionamiento del analista es fundamental el respeto ético por la postura del otro,
abriéndose a lo diverso.
Sin embargo trabajamos siempre con determinadas creencias, y teorías en cuanto a cómo sustentamos
nuestra practica, y a los fenómenos sociales que vivimos.
No considero que nuestra función sea ubicarnos como expertos, esto por el contrario resultaría
obturante, pero sí opino que tenemos que brindar algunas certezas relativas en el trabajo con nuestros
pacientes.
Los cambios desde lo social y desde las concepciones teóricas llevan a variaciones en cuanto a los
dispositivos terapéuticos implementados El diseño de los encuadres con los que se puede trabajar es
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variable, construído en la singularidad de cada caso. Estrategias terapéuticas que pueden tener
variaciones en el decurso del proceso y en ocasiones pueden ser múltiples, implicando ya sea sucesiva
o simultáneamente combinación de sesiones de trabajo vincular e individual.(Chabalgoity, García,
Queirolo,1998) Estos abordajes pueden ser sostenidos por un solo psicoterapeuta (concepto de
economía transferencial de Cristina Rojas y Susana Matus, 2001), o ser realizados por terapeutas
diferentes. A su vez se conforman en algunos casos redes más amplias, dentro de un equipo
interdisciplinario y/o en conexión con otros ámbitos de pertenencia significativos de la familia, el niño
o el adolescente.
Mas allá de esta variabilidad en la gama de dispositivos posibles, rescatamos el valor de proponer un
encuadre que regula encuentros predecibles, con un tiempo más o menos calmo, para pensar, dialogar,
especialmente valioso dado el acelerado ritmo que nos impone la vida actual, que tiende a jaquear la
posibilidad de pensar, de procesar.
Kaes hace referencia a las patologías del preconciente (1995), propias de nuestra época. Señala la
función fundamental que cumplen los otros significativos, el encuentro intersubjetivo para ―reanimar‖
los decaimientos y fallas en el trabajo del preconciente, trabajo esencial para los procesamientos
psiquicos y la simbolización.
Los padres y adultos de referencia cumplen un papel central favoreciendo la instauración y
sostenimiento de las funciones preconcientes en los niños. A su vez la propia puesta en juego de las
funciones parentales implica un activo trabajo del preconciente de los padres. Diversas características
de nuestra época, que hemos descripto, tienden a jaquear temporariamente las funciones de
mentalización propias de esta instancia, y siempre será esencial el otro para su reanimación. En el caso
de los procesos terapéuticos, el analista pone en juego sus propio funcionamiento preconciente para
favorecer la reanimación de este funcionamiento en sus pacientes, y en las tramas vinculares creadas en
sesión, se intentar propiciar condiciones intersubejtivas para esta reanimación.
La dirección de la cura apunta a construir cierto grado necesario de solidez en los vínculos, en medio
de esta era de la fluidez. era que nos demanda una buena dosis de flexibilidad, tanto a las familias
como a los psicoterapeutas. Un trabajo esencial será favorecer una delineación más nítida de las
necesarias asimetrías en el vínculo entre padres e hijos en etapa de niñez. También consideramos
fundamental el trabajo tendiente a consolidar la alianza fraterna, que opera a la vez como sostén y
motor de diferenciación (Czernikowski, Gaspari, Matus, Moscona, 2003) (Gelsi, Queirolo, 2004), línea
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de análisis y abordaje menos tenida en cuenta, por lo menos en la producción escrita del psicoanálisis
vincular.
Para finalizar abro una reflexión respecto a los alcances y límites de los abordajes psicoterapéuticos
con familias y niños. Todo tratamiento implica un determinado recorte en cuanto al enfoque y el
ámbito de abordaje, y tiene una duración limitada. Consideramos que las fronteras del consultorio no
son suficientes para apuntalar estas problemáticas familiares actuales. De ahí la importancia del trabajo
desde otros ámbitos y enfoques, en el seno de las instituciones y en la comunidad,
Se hace fundamental conformar tramas de apuntalamiento y reflexión entre quienes trabajamos con
estas problemáticas actuales para poder sostener y revisar nuestra función. Nuestra pertenencia a las
Instituciones que conforman FLAPAG y a los grupos que en su seno se configuran, encuentros como
los que promoverá este Congreso, indudablemente forman parte de la multifacética tarea de tejer estas
redes a las que me refiero.
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15- APOIAR: O USO DE ENQUADRES GRUPAIS NA CLÍNICA DO APOIAR
Leila Cury Tardivo
Esse texto baseia-se em livro que traz a trajetória do APOIAR , amplo Projeto abrigado no
Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social 50.
O APOIAR tem como objetivo a formação do psicólogo no campo da saúde mental em sua
acepção mais ampla,ou seja, no que diz respeito ao estudo compreensão e intervenção a pessoas em
situação de sofrimento; visa o desenvolvimento de pesquisas com a produção de conhecimentos
teóricos, que em Psicologia Clínica se faz sempre de forma indissociada da prática.
Segundo Bleger (1976),no âmbito da psicologia clínica,indagação e ação são práticas
inseparáveis,que na prática acabam por se enriquecer reciprocamente.Assim para o autor: ―A
psicanálise se define por constituir ao mesmo tempo uma terapia,uma teoria e uma investigação:três
aspectos que são estritamente solidários e inseparáveis:somente podemos curar cientificamente com
uma técnica como a da enfermidade e dos processos psicológicos, e só podemos curarportanto,unicamente na medida em que investigamos o que se sucede em nossos pacientes‖ (p.171)
.Esta visão metodológica que considera a produção de conhecimento necessariamente integrada a
intervenção é também compartilhada por Tardivo (2004), que fala da importância do psicólogo clínico
como aquele que investiga e intervém em um movimento de aproximação compreensiva,buscando
meios para que as possíveis mudanças possam ocorrer.No entanto,considera necessária

uma

articulação entre teoria e prática,ou seja, ―(...) teoria sem prática é estéril e prática sem fundamentação
teórica pode ser superficial e até inconseqüente‖ (p.201).
Dessa forma, todos os projetos são desenvolvidos a partir da Clínica, sendo que o APOIAR –
Atendimento Psicológico Clínico Individual e Grupal – vem tentando atender a grande demanda de
atenção psicológica gerada pelo sofrimento humano causado pelas condições da vida contemporânea,
visando especialmente camadas excluídas de nossa população.
Estabelecemos convênios e parcerias, as quais tem caráter puramente acadêmico e
científico,para o desenvolvimento de pesquisas, e produção de conhecimento, com instituições que
necessitam ou nos buscam para esse um em comum: o trabalho em função do sofrimento humano,
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TARDIVO, LSP.LC. E GIL, C A - Apoiar : Novas Propostas em Psicologia Clínica. São
Paulo: SARVIER, 2008.
-
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onde desenvolvemos projetos e atendimentos individuais e grupais (aos quais nos referiremos mais
adiante)
A partir dessas parcerias e intercâmbios , vimos desenvolvendo trabalhos de intervenção, e
produzindo conhecimentos (na forma de pesquisas e trabalhos científicos). Também essas parcerias
tem se constituído em espaço para o desenvolvimento das atividades de estágio regulares das
disciplinas da área da Psicopatologia do curso de graduação.
Desenvolvemos, ainda, estágios extra-curriculares e curriculares com estudantes de graduação
de outros anos, a partir dessas mesmas parcerias, considerando que o Laboratório tem a missão de
reunir pesquisadores e formá-los. Contamos ainda com a participação efetiva dos estudantes de pós
graduação, que desenvolvem seus projetos de pesquisa orientados por mim ou outros docentes do
Instituto, de forma absolutamente integrada com os objetivos do Laboratório. 51
Realizamos também atendimentos e enquadres diferenciados no contexto do Instituto de
Psicologia da USP, no CAP, a partir dos quais desenvolvemos trabalhos e pesquisas.
Nesse texto daremos destaque aos enquadres grupais que estão em desenvolvimento nessas
distintas propostas.
Partimos do pressuposto de que há uma demanda extremamente elevada para atendimento
psicológico, à qual os escassos recursos disponíveis não conseguem corresponder, o que resulta em
longas filas de espera por atendimento e em uma peregrinação dos pacientes de uma instituição a outra,
muitas vezes sem que consigam acesso aos serviços psicológicos de que necessitam.
Dentro deste contexto as formas tradicionais de atendimento (individuais e com longa duração)
se mostram limitadas, na medida em que representam um custo elevado e restringem o número de
pessoas assistidas. Faz-se necessária, então, a busca de alternativas que possam promover uma melhora
na qualidade de vida com menor ônus, permitindo a ampliação da capacidade de atendimento, nesse
sentido inserem-se, entre outras as propostas de enquadres grupais.
Iniciando, recebemos os pacientes que buscam o APOIAR no IPUSP no projeto Entrevistas
Iniciais, e a partir daí para os atendimentos diferenciados. Essas entrevistas visam ultrapassar a
entrevista diagnóstica (sem no entanto desconsiderá-la), oferecendo ao paciente um suporte emocional
já nesta fase do atendimento. A base dessa forma de realizar as Entrevistas Iniciais se baseia no modelo
de Consultas Terapêuticas de Winnicott (1968).
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Expressamos aqui nossos sinceros agradecimentos a esses estudantes e a todos os colaboradores do APOIAR, em cujos
trabalhos expressos em textos do livro, e dos anais de Jornadas realizadas baseamos o presente texto
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No contexto do IPUSP a partir dessas entrevistas, desenvolvemos, então atendimentos, como
psicoterapias breves de adultos, psicoterapia de crianças, atendimentos em grupo e individuais de
idosos, e atendimentos de família
Nesse texto, referimo-nos ao trabalho de psicoterapia com Famílias e Casais que vem sendo
desenvolvido no Projeto APOIAR. (Karacristo e Tardivo, 2008) As famílias são atendidas em sessões
com base na teoria sistêmica e a partir de pressupostos psicanalíticos. O grupo de pesquisadores do
APOIAR que se dedica a atendimentos familiares vem empregando o Procedimento do Desenho de
Família com Estórias (Trinca, 1997) propondo uma adaptação, pois o instrumento é desenvolvido por
todos os membros da família, sendo empregado como material que viabiliza o acesso a aspectos a
serem trabalhados, favorecendo assim a expressão.
Nesse momento temos um projeto de atendimento em grupo a crianças , em especial as que são
encaminhadas por abrigos com os quais temos parcerias. Vale observar que a proposta é inclusiva,
sendo que nesses grupos serão recebidas crianças também advindas de famílias e que buscam
atendimento no APOIAR. Serão realizados Psicodiagnósticos interventivos individuais, como já vem
sendo realizados, e partir desse serão compostos grupo, considerando principalmente as idades. As
crianças serão encaminhadas para grupos quando demandarem essas possibilidades, o que será
observado a partir das consultas individuais iniciais.
O APOIAR mantem parcerias com instituições psiquiátricas ,onde são desenvolvidos enquadres
diferenciados com os pacientes e a intensa participação dos estudantes de graduação e de pós
graduação.
São realizadas consultas terapêuticas, individuais e oficinas terapêuticas grupais, há sete anos
com resultados extremamente positivos (comprovados em pesquisas e estudos)
Esse projeto integra o ensino da psicopatologia e a pesquisa interventiva no hospital
psiquiátrico, e visa o psicodiagnóstico compreensivo e a intervenção clínica por meio de encontros e
consultas terapêuticas dirigidas aos pacientes,com a presença tanto do supervisor quanto dos alunos aos
atendimentos realizados.
O trabalho desenvolvido tem inspiração na Psicanálise Winnicottiana, especialmente no modelo
de Consultas Terapêuticas proposta por Winnicott (1965), , Em

1968,Winnicott

irá

reforçar

esta

idéia,enfatizando o potencial da consulta terapêutica como possibilidade de comunicação privilegiada
entre paciente e terapeuta,que poderá ser desenvolvida em uma base de confiança por parte do
paciente,que acreditará possível receber ajuda do terapeuta,em quem confia.Nesses momentos,o
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terapeuta assume o papel de objeto subjetivo,objeto este que raramente sobrevive à primeira ou às
primeiras entrevistas.Desta maneira,nesses primeiros encontros o profissional tem uma maior
oportunidade de estar em contato com o seu paciente.O terapeuta,ao conseguir estabelecer este setting
humano ao qual se refere o autor,torna possível um tipo de comunicação que possibilita com que o
paciente possa surpreender-se com idéias e sentimentos que não estavam antes integrados a
personalidade total;integração esta tornada possível,ainda segundo o autor, “pelo apoio no
relacionamento humano,mas profissional – uma forma de sustentação (holding)”.(p.230).
Enfocando em especial os enquadres grupais, e visando favorecer ainda mais o contato das
pacientes

com

o

grupo

terapêutico,

incluímos

um

procedimento

denominado

―Oficina

Terapêutica‖(Aiello-Vaisberg, 2001). As oficinas terapêuticas, em suas atuações, buscando unir saúde,
convívio social e cultura, transformam o conceito de saúde, assim como os conceitos de sanidade,
qualidade de vida e inclusão, dando condições de uma possível transformação.
Propomos nas Oficinas Terapêuticas em grupo nessas instituições que o doente seja uma pessoa
encarada como alguém que tenha desejo e possa desenvolver sua capacidade criativa, digno de respeito
e inclusão social. Nas oficinas terapêuticas, o paciente tem a possibilidade de resgatar o seu desejo
com o trabalho realizado dentro das mesmas: a produção e expressão livres.

Inspirada em princípios

winnicottianos, as oficinas terapêuticas visam a comunicação emocional entre os pacientes, fazendo
com que o encontro inter-humano favoreça o desenvolvimento da potencialidade de cada indivíduo, o
que ajuda a promover o alívio psíquico.
Pensamos que o atendimento em grupo atende a uma necessidade do próprio paciente
psiquiátrico, pois, conforme Van Den Berg (1977) , este tipo de paciente está sozinho, isolado,
solitário, tem poucas amizades, talvez nenhuma por apresentar dificuldades com as outras pessoas.
Porém, em experiências anteriores pudemos observar que muitas vezes este anseia por ser ouvido, por
conversar.
Nesse texto, trazemos como exemplos experiências desenvolvidas que incluem alunos e
pacientes, que num caso sentavam-se de forma intercalada, de forma a melhorar a dinâmica entre as
pacientes. E assim foi.
Temos o relato da monitora do grupo, que contam que durante as sessões, as pacientes interagiam,
propunham conselhos uma para outra, davam palpites, compartilhavam seus sofrimentos. As
interações entre elas não foram forçadas, apenas sugeridas, e elas prontamente se comunicavam, riam,
choravam ou expressavam a raiva. Em alguns momentos relacionando e comparando o sofrimento
apresentado no discurso de uma com o de outra
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Temos outro exemplo do emprego de materialidades nesses encontros, sempre empregados
tendo o Jogo do Rabisco como paradigma.
O Jogo do rabisco era uma técnica utilizada por Winnicott com crianças internadas em
hospitais com o simples objetivo de entrar em contato com a criança, no qual ele faz um rabisco a
esmo no papel e pede para a criança transformá-lo em alguma coisa e depois a criança faz um rabisco
e ele transforma esse traço em alguma coisa. Essa técnica possibilita que a criança fique lado a lado
com o terapeuta, é um meio de encontrar uma ponte para seu mundo interno de uma maneira muito
natural.
As Oficinas também se baseiam no conceito do brincar, pois é no brincar, que a criança ou o
adulto expressem sua liberdade de criação, tendo ai o pressuposto de que a psicoterapia é efetuada na
superposição de duas áreas lúdicas, a do paciente e a do terapeuta. O brincar é essencial porque nele o
paciente manifesta sua criatividade. (Winnicott, 1971).
Temos como exemplo de Oficina Terapêutica, uma técnica de história – desenho, na qual uma
frase inicial é lançada, como início da história e cada um contribui com um pequeno fragmento, dando
continuidade à seqüência. Sentados em forma de uma roda, mantendo pacientes e alunos intercalados,
até chegarmos ao último componente, dando uma finalização na história. Assim que a história
termina, um aluno, o qual escreveu a mesma, enquanto narrada, lê em voz alta toda a história, e todos
a podem perceber como um todo. E a partir daí, pacientes e alunos são estimulados a tecer
comentários sobre a história. Neste momento, as manifestações emocionais se afloram de forma
intensa, dando margem para muita discussão e envolvimentos afetivos, aproximando pacientes e
alunos, permitindo que a ―dor‖ de cada um fosse validada no compartilhamento dela com os outros.
Pacientes relatam fatos até então não relatados a ninguém nem do hospital e nem do seu convívio
social.
Pela facilidade e simplicidade muitas oficinas terapêuticas são desenvolvidas com o emprego
de técnicas gráficas, muitos desenhos e pinturas, com associações verbais.
Hammer (1975) diz ter percebido que os pacientes psiquiátricos freqüentemente podem se
expressar mais facilmente pelos meios gráficos de comunicação do que pelos meios verbais. E os
desenhos projetivos capitalizam a corrente criadora de todos.
Nessa oficina, os pacientes são convidados

a desenhar livremente, e após

a psicóloga

responsável pede para que cada um fale sobre seu desenho, e este é outro momento no qual reações
emocionais ocorrem com intensidade. Não se busca interpretar o desenho, como num teste projetivo,
mas escutar o relato de cada um. O desenho e a associação permitem que se compreenda o que ocorre
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naquele momento, sendo essa uma possibilidade de comunicação privilegiada, que se desenvolve em
uma base de confiança que vai se criando.
Ainda como ilustração temos uma Oficina Terapêutica realizada em grupo, onde a materialidade
utilizada foi o Conto de Fadas.
Finalmente gostaríamos de relatar um enquadre diferenciado, em grupo que se desenvolve há
mais de 7 anos a partir da parceria entre ABRELA (Associação Brasileira de Esclerose Lateral
Amiotrófica) e o Laboratório APOIAR, visando o atendimento desta população com a perspectiva de
integrar ensino, pesquisa e prática clínica, oferecendo estágio supervisionado a alunos de graduação,
proporcionando campo de investigação clínica para trabalho acadêmico de pós-graduados e para
articulações teóricas de docentes e pesquisadoras. (Steiner, e Abreu Filho, 2008)
Os atendimentos a grupos (pacientes e seus familiares)são pensados como encontros interhumanos, onde é possível acontecer o acolhimento e a sustentação necessários à retomada do
amadurecimento pessoal em um ambiente humano suficientemente bom, que favoreça a valorização do
viver.
A partir destas reflexões foi desenvolvido um projeto visando um suporte psicológico, afetivo e
emocional aos pacientes portadores de ELA (enfermidade degenerativa ,sem prognóstico de cura), bem
como os respectivos cuidadores e familiares.
Os estudantes atendem aos pacientes e familiares em visitas domiciliares, sendo que escutam ,
desenvolvem atividades, oferecem materialidades, enfim estão presentes, fornecendo o holding que
necessitam.Em geral os estudantes fazem esse trabalho em duplas, mas muitos vão individualmente às
casas de pacientes, e no livro que dá base ao presente texto trazem suas reflexões a partir dessa rica
experiência.
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16- SOBRE VÍNCULOS, PSICANÁLISE E SAÚDE MENTAL- ALGUMAS REFLEXÕES5253
Waldemar José Fernandes54
Sorrio de espanto:
de acordo com a bíblia da psiquiatria mundial,
sou um demente.‖
João Pereira Coutinho (30/06/2009) – em Folha de São Paulo
– artigo ―Os normalopatas”.
Introdução
Recentemente li artigo de João Pereira Coutinho, na Folha de São Paulo. Em certo momento ele
descreve uma conversa em que as pessoas discutiam seus diagnósticos, tratamentos, sucessos e
fracassos. Cito fragmento:
Escutei tudo isso ao almoço e não pude deixar de pensar como o mundo é um
local estranho. Tempos houve em que certos comportamentos pessoais eram
parte da diversidade humana: uma pessoa tímida era simplesmente uma pessoa
tímida; uma pessoa expansiva era simplesmente uma pessoa expansiva. Nem
todos podemos ser borboletas. Alguns acordam para o mundo e descobrem, ao
contrário do que Kafka dizia, que os pequenos insetos também têm o seu
encanto (COUTINHO, 2009).
Durante muitos anos lecionei a disciplina Relação médico-paciente no curso de medicina da UNISA –
antiga OSEC. Por 14 anos lutei contra uma forma simplista de pensar, onde o biológico e concreto é
que tinham vez, onde mente e corpo eram coisas separadas (FERNANDES, 2001, p.02).
Discutíamos casos, procurando ver os aspectos biopsicosociais dos pacientes, e promover uma visão
mais humana da medicina.
Inúmeras vezes combatemos o uso de expressões, tipo: ―A úlcera gastroduodenal do leito 12‖, aquela
―reto-colite ulcerativa‖, o Ca de Próstata etc. Dizìamos que cada caso era um caso, não existiam
doenças, mas pessoas doentes.
Por isso, é com tristeza que escuto, hoje em dia, o uso e abuso de expressões do tipo: ―a depressão‖...,
―a esquizofrenia‖. Tal visão cindida e simplista não é privilégio de médicos. Alguns psicólogos
participam dessa cisão, quando dizem: isso não é comigo, vá ao psiquiatra, pois você tem algo físico:
uma fobia social, uma depressão.
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Voltando ao artigo de Coutinho, citado no início, tenho afinidade com suas idéias com relação à
psiquiatria - e mesmo à medicina como um todo. Atualmente, é raro alguém sair de um consultório sem
algum dos diagnósticos ―da moda‖: Distimia, Transtorno de pânico, Fobia, Depressão, Transtorno
obsessivo-compulsivo, Síndrome das pernas inquietas, Transtorno de ansiedade generalizado, Espectro
bipolar, Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, Labirintite, Úlcera gastroduodenal causada
por Helicobacter pylori, Fibromialgia etc.
Durma-se com um barulho destes!
Para não dizer que é pouco, praticamente todas essas pessoas saem da consulta com prescrições
semelhantes - antidepressivos e ou tranqüilizantes.
Prefiro abordagem mais ampla, valorizando os vínculos que fazemos dentro de nós, com os outros e
com o mundo em que vivemos.

Trabalhando com a vincularidade
A experiência emocional que ocorre na Saúde Mental é sempre de natureza vincular.
Para alguns autores, a concepção de vínculo abrange apenas a dimensão intersubjetiva. Assim, Puget e
Berenstein (1986) chamam de ―relação intra-subjetiva aos registros no mundo interno de objetos
parciais ou totais com os quais o ego mantém diferentes tipos de conexão‖, guardando o termo vìnculo
para quando há a presença de um referencial externo.
Sinto-me mais confortável defendendo visão que me parece mais abrangente. Considero que a
expressão vínculo refere-se à ―estrutura relacional, onde ocorre experiência emocional entre duas ou
mais pessoas ou partes da mesma pessoa. Inclui dimensões intra-subjetiva, intersubjetiva e
transubjetiva, e envolve a transferência e a contratransferência‖ (FERNANDES, 1994, p.37).
Tal conceituação, embora pessoal, me coloca em posição mais próxima de Pichon, Zimerman e Bion.
Vale acrescentar que, para a dimensão intra-subjetiva, a psicanálise clássica já deu inúmeras
contribuições. A dimensão intersubjetiva, entretanto, vem sendo, pouco a pouco, melhor estudada.
Para o profissional de Saúde Mental que trabalha com grupos, instituições e famílias, essa dimensão
tem merecido especial destaque, pois o Encontro entre pessoas reais produz efeitos e cria um espaço
intermediário de trocas.
W. R. Bion dizia que num vínculo intersubjetivo, quando duas personalidades se encontram, cria-se
uma tempestade emocional, isto é, se eles têm um contato, um estado emocional se produz pela
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conjunção destas duas personalidades. A perturbação resultante produz um estado muito diferente do
que se nunca tivessem se encontrado.
Tal perturbação é inevitável. Mas, já que eles se encontraram e desde que essa tempestade emocional
ocorreu, as partes devem decidir ―Como tornar proveitoso um mau negócio‖, título de curioso trabalho
de Bion (1979).
Nesse caso, poderíamos dizer que o que existe é o vínculo transferência-contratransferência em ação,
com as identificações projetivas e introjeções identificativas em atividade, mas, creio que há algo mais:
a inevitável repercussão da presença real de um no mundo interno do outro e no processo da
comunicação.
Janine Puget chama de interferência a tais efeitos, causados pela presentação (efeitos que ocorrem no
presente): ―O presente impõe seus próprios significados, seus próprios sinais - uma via de abordagem
para o que não pode ser pensado como repetição do passado. A isto poderíamos chamar a imposição de
um presente‖ (PUGET, 2006, 101).

É evidente que o narcisismo fica abalado na presença desse outro, causador de tal impacto, ainda mais
se houver um exagero na concepção de si mesmo como de alguém inabalável e centro das atenções.
Pode-se dizer que,
da mesma forma como Copérnico demonstrou que o planeta Terra não passa de
um corpo opaco que gira em torno do Sol, do qual recebe luz e calor, também
na psicanálise contemporânea o sujeito narcisista deve sofrer a dor de renunciar
a sua ilusão de ser o centro, em torno de quem tudo e todos se movem. Na
verdade, ele é que gira em tomo de suas carências básicas, mascaradas por uma
pretensão de autonomia, ilusão de independência e presunção de autosuficiência (ZIMERMAN, 2001, p.279).
Acrescento que em minha experiência isso não ocorre somente no sujeito narcisista, mas em todos nós,
que também apresentamos essa tendência narcisista. Tal perspectiva nos coloca em maior contato com
o outro, em sua totalidade.
É importante para o psiquiatra clínico, para o psicoterapeuta, e para os profissionais de Saúde Mental
em geral, uma visão do tipo binocular, com perspectiva reversível, conceito de Bion (1963), que pode
ser entendido assim: em nossa natureza e em nossas condutas existem as partes e o todo - que podem
ser vistas isoladamente, cada parte sendo ora figura, ora fundo, mas que devem também ser
consideradas em seu conjunto, como um todo - assim é o ser humano.
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A verdade não é parcial, mas está na integração e nas diferentes perspectivas possíveis, de qualquer
situação, seja da pessoa doente, seja do ser no mundo.

Saúde mental, neurociências e psicanálise
A primeira nosologia científica descritiva da doença psiquiátrica criada por Kraepelin há mais de cem
anos era essencialmente biológica.
Desde então houve uma tendência para a compreensão psicológica do funcionamento mental e de seus
transtornos, baseada principalmente na teoria psicanalítica desenvolvida por Sigmund Freud e
seguidores.
Enrique Pichon-Rivière, suíço que trabalhou na Argentina, deu importantes contribuições nessa área,
procurando integrar os conhecimentos da psiquiatria, psicanálise e psicologia social.
Ainda como estudante, na escola secundária, teve seus primeiros contatos com a obra de Freud,
acreditando, desde então, que a psicose poderia ser uma espécie de morte reversível. Já formado,
concluiu que a família pode ser uma das causadoras de perturbações psíquicas.
Como chefe do Setor de internamento do Hospício de La Mercedes, propôs, em meio a uma greve de
funcionários, que os pacientes que estivessem menos doentes pudessem cuidar dos outros colegas
internados, o que trouxe significativa melhora para todos. Podemos dizer que na década de 40, tais
experiências trouxeram contribuições importantes para a Saúde Mental, mormente na implantação de
Comunidades Terapêuticas, Hospitais-dia, nas aplicações dos Grupos Operativos, e na psiquiatria
dinâmica em geral.
A compreensão psicológica na Saúde Mental manteve uma influência importante ao longo do século,
até o incremento dos conhecimentos em neurobiologia e na psiquiatria clínica.
No final dos anos 80 o interesse pela bioquímica teve resultados que mudaram a visão das doenças
mentais, com o advento do Prozac em 1988, desencadeando maior interesse e respeito sobre os
psicofármacos. Como uma das principais conseqüências, a depressão passou a ser considerada, por
muitos, como um distúrbio exclusivamente bioquímico.
Com a popularização dessa droga a depressão tornou-se a doença da moda, moda esta que logo
absorveu outras tantas síndromes. A Fluoxetina tornou-se, então, um dos fármacos mais divulgados e
prescritos, aos poucos sendo acompanhada por muitas outras drogas - receitadas por especialistas de
várias áreas, além dos psiquiatras.
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Desenvolveu-se então a psiquiatria biológica e o raciocínio puramente organicista, principalmente nas
últimas três décadas. A doença psiquiátrica voltou para um modelo de doença mais biológico, mais
somático.
Os efeitos dessa visão foram sentidos na área da saúde em geral. Houve certo declínio das psicoterapias
psicanalíticas, que pareciam dispensáveis, caras e demoradas. O médico passou a valorizar, mais ainda,
diagnósticos rápidos, medicamentos modernos e exames sofisticados, com prejuízo da relação médicopaciente.
O psicótico teria apenas distúrbios bioquímicos, assim como os transtornos mentais em sua maioria.
Durante todo o tempo alguns profissionais têm percebido a importância de uma concepção
psicossomática das doenças e vêm tentando uma integração entre o físico e o psicológico, agregando
também o social, entretanto, essa visão mais integrada, cada vez é menos aceita por outra parte dos
colegas.
Apesar de tudo, novos conhecimentos têm surgido: com o uso de técnicas como a tomografia de
emissão de pósitrons – PET e outras, a origem e a fisiopatogenia da depressão vêm se esboçando e uma
revisão radical no entendimento da depressão vem ocorrendo, com expectativas de utilização em
futuros tratamentos.
Já em 2003, o colega Gildo Katz mostrou diversas descobertas que ocasionaram esta revisão radical.
Em minhas palavras:
1. A depressão é uma doença neurodegenerativa, que, destruindo células e suas conexões, causa
bloqueio nos processos de ―provocações / desafios‖ que todos temos durante a vida.
2. Os circuitos defeituosos desencadeiam uma série de mudanças em outros sistemas, ampliando as
emoções negativas.
3. Estudos mostraram evidente relação entre o estresse ambiental e as mudanças estruturais no cérebro
do indivíduo deprimido. Outras pesquisas mostraram que tensões nas relações primitivas podem
alterar as conexões nervosas que controlam a emoção, exagerando as respostas - ―...as pesquisas
sobre o cérebro validaram o ponto de vista psicanalítico de que primitivas adversidades na infância
podem criar psicopatologias no adulto‖ (KATZ, 2003, p.01).
4. Assim como as conexões nervosas das células podem ser destruídas na depressão, elas também
podem ser reconstruídas com os tratamentos, que estimulam o crescimento de células nervosas em
regiões chaves do cérebro, alterando o comportamento do ser humano.
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Conclui Katz (2003, p.05):
A psicoterapia de orientação analítica, modificando a conexão dos neurônios
entre si, pode transformar o cérebro dos pacientes e, desse modo, alterar a
constituição da mente. Essa reformulação neuronal propicia mudanças na
maneira do paciente produzir, integrar, vivenciar, compreender informações,
emoções e novas representações internas de si mesmo e do outro, alterando os
padrões neuronais arraigados a relações estabelecidas na primitiva infância.
Para a neurociência, a maior parte das emoções ocorre longe da consciência, o que a psicanálise vem
dizendo há certo tempo.
O que foi exposto até aqui me leva a discorrer um pouco sobre o que entendo como psiquiatria
dinâmica, que vem norteando meu trabalho como psiquiatra.

Psiquiatria dinâmica
Concebo a Psiquiatria Dinâmica como uma visão mais ampla da psiquiatria, que, fundamentada em
conceitos psicodinâmicos, procure integrar os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Acredito que
tal perspectiva permite melhor compreensão da pessoa doente e da Saúde Mental.
Não podemos perder de vista que a compreensão ampla da condição humana tem como referente
último o homem em situação, isto é o homem com seus aspectos intra, inter e transubjetivos.
A psiquiatria dinâmica deve seu maior tributo à contribuição de Freud, pois está fundamentada no
conhecimento e na teoria psicanalítica.
O psiquiatra Glen O. Gabbard é um dos expoentes da psiquiatria dinâmica moderna, exercendo a
clínica e a docência em psiquiatria e psicanálise em Kansas. Autor de inúmeros livros, ele tem
procurado mostrar a importância do estudo integrado do corporal, psicológico e social.
Atualmente as psicoterapias psicodinâmicas, associadas ao uso correto dos modernos psicofármacos,
desempenham importante função, devido à interdependência entre o cérebro e a mente. Sabemos que o
distúrbio bioquímico não é o único, nem mesmo o principal causador dos transtornos de ansiedade ou
depressivos. Há fatores emocionais, assim como a degeneração de células cerebrais, determinados por
fatores constitucionais, e há também os desencadeantes do dia-a-dia.
Tal como Gabbard (1994), penso que devemos integrar o psicossocial com o biológico, sendo a
psicoterapia tão eficaz para modificar o funcionamento do cérebro como as drogas antidepressivas.
A psicanálise e as neurociências vêm travando importante diálogo. Desse
trabalho conjunto ganhamos em compreensão e, cada vez mais, podemos
entender a complexidade do funcionamento mental, o nível simbólico da mente
humana, e a influência das estruturas neuro-hormonais (FERNANDES, 2003,
p.17).
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Algumas pessoas não aceitam a explicação de que tudo é químico, de que elas têm uma doença e que
terão de tratá-la por anos a fio; parecem se sentir ―excluìdas do mundo dos normais‖ dessa forma.
Por mal dos pecados, alguns pacientes melhoram sem medicação ou com um remedinho caseiro ou
ainda com florais ou chás, até mesmo prescritos por leigos ou por clínicos da família, indicando que a
confiança e os efeitos sugestivos podem ser muito fortes nesses casos.
―Sendo assim, infelizmente temos de aceitar que há algo além da serotonina, o que atrapalha um
raciocìnio tão simples quanto promissor; que pena!‖ (FERNANDES, 2003, p.3).
Conforme Nemiah (1961) observou,
para um entendimento prático do ser humano, algumas vezes é a linguagem da
psicologia, e outras vezes a linguagem da fisiologia e da bioquímica que se
mostra mais pertinente; e quando temos sorte, ocasionalmente vislumbramos as
inter-relações complexas entre estes modos de discurso (p. 09).
Finalizando
Espero ter deixado claro que não sou apenas contrário a medicar precipitada e continuamente. Mais
que isso, sou contrário à visão de que tudo se encerra aí, e que não é necessário pensar, ou seja, a
opção pelo caminho mais fácil, não importando as conseqüências, se a dependência química irá se
instalar ou se a inércia mental irá se afirmar.
Muitas vezes, o que está por trás de casos excessivamente medicados é a tentativa de se encontrar a
perfeição, viver um mundo regido pelo princípio do prazer, onde qualquer mal-estar não tem vez,
predominando a lei do menor esforço.
Esta exposição foi uma forma de colocar algumas reflexões sobre os vínculos, a psicanálise e a Saúde
mental, para me posicionar, e poder ouvir, posteriormente, a opinião de colegas congressistas, sobre
minhas idéias.
Se nos comportarmos de modo exclusivamente psicologista, negligenciando a dimensão biológica da
experiência, ou obcecados biologicamente, recusando a compreensão psicológica, seremos em ambos
os casos, culpados de reducionismo e visão estreita.
Assim, podemos tentar ajudar os que nos procuram - a pensar, a adquirir conhecimento a respeito de si,
a se fortalecerem em sua existência, o que inclui a melhoria da qualidade de vida e a superação dos
sintomas, quando isso for possível; quando não for, sua mitigação e melhor convívio com o sofrimento,
parece boa opção.
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Acredito que o estudo e reflexão sobre as questões que abordamos aqui, poderão nos trazer descobertas
de abordagens mais criativas, profundas e eficazes na clínica e na pesquisa, e que, fomentando vínculos
de natureza mais construtiva, estaremos ampliando possibilidades para dialogar e crescer, iniciando
alguns passos em busca de novos rumos, que adicionem aprendizado, em prol de nossa qualidade de
vida e do mundo em que vivemos.
Se pudéssemos conciliar e aliar o extraordinário desenvolvimento da neurociência e o grande avanço da
psicofarmacologia, ao conhecimento que Freud, Bion, Winnicott e outros tantos pensadores que
trouxeram sua contribuição sobre o mundo mental, aí sim, teríamos um trabalho integrado.
È sempre melhor tratar o ser humano, ―em situação‖, do que sua doença – isoladamente. Melhor ainda:
ajudar a pensar na dor e a administrá-la, do que rapidamente querer exterminá-la.
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INTRODUCCIÓN
A partir de una situación clínica vincular con una familia que atraviesa una situación
dramática e irreversible, en la que uno de sus miembros es asesinado por otro consanguíneo, nos
proponemos desarrollar algunos planteos que hacen al encuentro de la clínica vincular psicoanalítica
con la psicosociologia y la teoría social.
De esta manera una situación que desde una primera lectura se podría entender y abordar
exclusivamente como propia de un funcionamiento patológico en la interioridad de una familia, sin
embargo podría admitir

una comprensión más amplia y enriquecedora si tomamos en cuenta

elementos sociales y económicos que hacen a nuestra cotidianeidad latinoamericana.
Desearíamos así pensar como esta cotidianeidad opera no solo en las llamadas poblaciones
marginales o en situaciones de crisis, sino que impregna, de una forma u otra, al tejido social en sus
diversas manifestaciones.
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Tal vez aquello que podría comprenderse desde la patología y en el límite del horror, nos
parece a nosotros algo que sin embargo podría también ser pensado de otro modo. Para eso se hace
preciso realizar una crítica de modelos tradicionales que en su intento de explicar, en ocasiones obturan
y al simplificar, podrían llegar a empobrecer.
Nos proponemos entonces producir otros modos de entender las múltiples transformaciones
sociales, familiares y subjetivas que nos exigen, sin duda, una actitud reflexiva, ética y de implicación.

I) EL PEDIDO

A las tres semanas de que una madre (―Zina‖) hubiera asesinado a su hijo (―Ernesto‖) y de
haberse entregado a la justicia 57 , una analista vincular es convocada a intervenir en un escenario
peculiar: madre presa; padre viviendo en una localidad del interior del país; otros hijos deambulando de
un lugar al otro, sin animarse aún a volver a vivir solos en la casa materna, escenario de la muerte del
hijo mayor.
Se trata de una familia de padres separados –Zina y Yuyo- hace algunos años, con tres hijos:
Ernesto, Fidel y Tig. De origen humilde, la pareja con una marcada ideología de izquierda, llevo
adelante un ideal de superación y educación superior. La consulta es solicitada por la hija menor, a
sugerencia materna, quien propone que sea convocado un analista ―vincular‖. Tig, de 19 años, desde el
pedido telefónico manifiesta que ―ya no pueden más con tanto sufrimiento‖, que ―están muy perdidos‖
refiriéndose a su hermano y a si misma. Enuncia también el deseo de un abordaje familiar para los
Heres. Ellos se muestran aglutinados en el relato de ―homicidio piadoso‖, para aliviar el sufrimiento
de Ernesto, esquizofrénico y adicto, con episodios altamente violentos. Ambos progenitores portan el
estigma de la esquizofrenia en sus familias de origen. Ambos han debido hacerse cargo de hermanos
mayores con esta patología, hasta la edad adulta en que dejan su pueblo natal y se independizan
trasladándose a la capital. La ―herencia maldita‖ ronda a la pareja Heres, desde el momento de su
constitución. Yuyo y Zina, una vez en pareja siendo muy jóvenes, logran estudios terciarios y un
desempeño profesional coincidente con un nivel de clase media alta.
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Desde el punto de vista legal, configura de este modo un filicidio altruista para aliviar el sufrimiento de la victima, en
lugar del filicidio altruista asociado al suicidio, (Rodríguez, Carlesi, 2007) como ella había concebido inicialmente, sin
llevarlo a cabo.
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Ernesto muere a manos de su madre, la que mediante disparos de arma de fuego lo ultima el
día de su cumpleaños número 23. La situación y el relato familiar nos descoloca por su carga de
violencia, pero más intensamente acaso, por la naturalización con la que ésta circula en las
producciones vinculares familiares entre los Heres.
II) PENSAR ES PRECISO, PERO ¿CÓMO?
Puestos a pensar sobre este caso, pronto percibimos que nos hallamos ante una situación que
es también emergente de otra, en relación a situaciones sociales que se van volviendo cada vez más
cotidianas.
Elegimos entonces comenzar a pensar desde ahí, tratando de desentrañar qué de lo social facilitó el
terrible desenlace matricida. ¿Qué del horror social naturaliza o nos ayudaría pensar este horror
familiar? No tratamos de establecer líneas de causa-efecto. Por el contrario buscamos complejizar una
situación que se tornarìa aún más ―horrorosa‖ si se redujera únicamente a un diagnóstico de estructura
familiar psicótica.
No ignoramos que junto a un imaginario que criminaliza la pobreza y desajusta a la clase
media, el neoliberalismo cada vez más tolera y alienta la violencia desde un Estado desplazado a un
lugar secundario frente al mercado, pero protagonista en resolver lo inestable que aquél incentiva, en el
entendido de que sólo la violencia (policial, militar) aparece como capaz de resolver situaciones
sociales (Klein, 2006). Asimismo, aunque no alcanza a toda la población, se percibe por momentos que
la violencia alcanza grados importantes de consenso en la misma (Caldeira, 2000). Pero por otro lado
este tipo de violencia contundente, parece que se continúa en más de un punto con las dictaduras que
asolaron la región (Caldeira, 2000), lo que agrega otro dato, junto a los que ya he indicado, de
especificidad al neoliberalismo latinoamericano.
En general parece tratarse de la consolidación de un modelo de fuerza y brutalidad que proviene de
gobiernos militares y quizás aún de antes. Una consecuencia es la renovación de la idealización de la
fuerza y la violencia como reguladores admitidos de las tensiones sociales, junto al descreimiento en el
aparato judicial y las políticas sociales. Esta situación conlleva una modificación sustancial en cómo se
concibe y percibe la ley. De mediadora valorizada y respetada, pasa a ser progresivamente transgredida
en el entendido de que, o es corrupta, o no tiene la suficiente fuerza para enfrentar lo que se ubica como
problemas sociales (Pellegrino, 1987).
Esta situación se entrelaza a lo que uno de nosotros ha denominado vivencia de catástrofe inminente
o peligro incontrolable que tiñe la cotidianeidad neoliberal (Klein, 2006). Tiene que ver con la
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sensación de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, pero siempre en el sentido de lo
negativo. El otro se ―cotidianiza― bajo las formas de lo ominoso, lo persecutorio, lo angustiante:
cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y desde cualquiera. Desconfiamos, recelamos, no se
bien sabe qué hacer. Las posibilidades de encuentro y comunicación se resienten a favor del
enfrentamiento, el recelo y la inseguridad. Lo que lleva a una prevalencia de la vivencia de peligro,
incomunicación y paranoia, tanto como el miedo y la incomprensión frente a la violencia a la que se
coloca como protagonizada por los sectores favelizados de la sociedad.
Se desacredita al mismo tiempo la mediación y la administración racional de la violencia, con
agotamiento de la figura del vecino o semejante ( Duschatzky ,2002), ante lo cual pasa a prevalecer la
figura del ―extraño‖ o el ―enemigo‖ con el sentimiento de que la violencia siempre está al punto del
desborde o lo explosivo. Esta especie de violencia sin ley o la ley sinsentido, se vuelve inseparable no
pocas veces de una desciudadanización progresiva de los excluidos sociales, en el entendido de que
para poder ―violentar‖ y degradar a un sujeto, hay que convencerlo y convencerse, de que está por
fuera del marco amparante de la ley.
Consideramos excluidos sociales no sólo a las personas de bajos niveles económicos, sino
también paulatinamente a la clase media (otrora sìmbolo ―resplandeciente‖ de la modernidad estatal) y
especialmente aquellos que por uno u otro motivo, se encuentran en los bordes de lo tolerable, lo
esperado, lo comprensible: los psicóticos, los adictos, los ―olvidados‖ de las políticas sociales, etc.
III) PENSAR LA SITUACION “EN SITUACION”
Desde los postulados del Psicoanálisis y otras ciencias sociales, se teoriza que la familia
interviene en la construcción del psiquismo de sus descendientes, y aún portando un criterio amplio al
considerar que no sea la única institución interviniente en los procesos de subjetivación y sus
patologías, es la institución primera.
Desde esta conceptualización de un lugar de vida, de creación, de generación es que no se espera que la
familia, a través de uno de sus miembros, de muerte a uno de sus integrantes. El ―no matarás‖,
organizador del psiquismo, en determinado momento resiste a ser sostenido por los Heres.
Cuando el analista se acerca a las dinámicas de intercambio que produce esta familia, algo de
lo impensable se revela (González, 2009). Tal como si cayera un velo, se hace visible algo que,
podríamos suponer, debía permanecer oculto, para garantizar la vincularidad posible entre ellos. Al
presentarse lo impensable, lo hace con toda violencia.

¿Acaso, la violencia contenida…?

Las
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preguntas entonces, se suceden: ¿Por qué Zina mata a Ernesto? ¿Por que matarlo y por que hacerlo
ella? ¿Por qué en ese momento?
Las preguntas se agolpan, se suceden dentro de una vorágine: ¿Por qué Zina mata a Ernesto
en lugar de desprenderse de el? ¿Por que opta por ese camino en lugar de ―abandonarlo‖ en alguna
institución psiquiática total? ―Depositarlo‖ en alguna de esas múltiples instituciones por las que ha
transitado. Pero… se ha ―endurecido‖ ahì un vinculo pasional que no lo permite. Será que tal vez para
matar a un hijo es preciso amarlo dentro del registro de la pasión.
Nuestra hipótesis sostiene que la familia produce en Ernesto al representante de un ―horror
transgeneracional‖ y lo instituye en heredero directo de la ―herencia maldita‖ portada por sus
progenitores.
Conceptualizamos al horror transgeneracional como aquellos emergentes que denuncian la
imposibilidad del mesianismo transgeneracional, emergentes éstos, que anulan o transforman en lo
contrario una expectativa generacional.
En la Familia Heres, es posible que algo del mesianismo transgeneracional se muestre en la
concreción del sueño uruguayo por excelencia: ―pertenecer a la clase media‖, a través de sus sìmbolos
materiales y culturales. Precisamente en lo cultural, Zina y Yuyo superan el nivel de sus familias,
asimismo es relevante el hecho de que Zina no sólo se prepara profesionalmente en dos carreras, sino
que además estando en prisión, se encarga de tutoriar la educación de otras reclusas.
Parece ser que Ernesto llega a desmentir esa expectativa. Esquizofrénico, apático, abúlico, se
había transformado en lo contrario al mensaje que sus padres deseaban trasmitir. Ni deseaba una
profesión, ni la necesitaba, apartándose ruidosamente de los modelos y valores que sus padres le
proponían, aquellos de la clase media uruguaya. En vez de leer libros los quema, en un triste episodio
en el que en medio de un brote de violencia, incendia íntegramente la biblioteca a su padre. En lugar de
ser sano y fuerte es débil y enfermo. En vez de tener cura, es incurable. En lugar de luchar y esforzarse
por tener un mejor destino, se mueve en la marginalidad.

Casi en el polo opuesto, su

esquizofrenización marca el punto del colapso de un proyecto social y familiar que se torna imposible
para los Heres.
No podemos dejar de pensar que probablemente la violencia familiar esté facilitada por esa
violencia social que describimos más arriba. Pero su esquizofrenia, en tanto producción colectiva,
marca también el fracaso de un proyecto terapéutico.

IV) LOS PROYECTOS TERAPÉUTICOS Y SUS LÍMITES
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Ernesto y también su familia, pasaron por innumerables consultas de reconocidos
psicoanalistas y técnicos e instituciones de Salud Mental. Ninguno de ellos pudo abordar cabalmente,
según el relato familiar, la palabra y el sufrimiento que producían, tanto como padecían. No fue posible
crear un dispositivo capaz de elaborar el sufrimiento, contener y porque no, evitar el terrible desenlace.
Encarnando los límites de lo social, Ernesto también encarnó los límites de lo patológico y desde ese
lìmite era también un ―saboteador‖ de cualquier modelo clásico de lo que es un paciente o en que
consiste un abordaje terapéutico.
Podríamos aquí preguntarnos hasta que punto se ejerce cada vez más violencia en los
consultantes para que se transformen en pacientes típicos desde una realidad social cada vez más
cambiante desde una perspectiva mutativa. Cada vez más encontramos que si hay algo que todos
sabemos es que muchas cosas, probablemente de forma irreversible, han cambiado en nuestras
prácticas y posibilidades técnicas. Las patología han cambiado, se señala, pero también lo ha hecho el
psicólogo y la forma de concebir la psicoterapia. Tal vez esta crisis social que desampara las
subjetividades, paradójicamente resulte saludable para el campo de la psicoterapia, otorgando un
―baño‖ refrescante, si habilita a cuestionar, como nos ocurre, aquellas verdades pretéritas e
inconmovibles. No obstante, percibimos cierta tendencia monopolizante a desmentir la realidad, el
sufrimiento y la necesidad de cambio, llevando a los clínicos a aferrarse a procedimientos que se
revelan como inadecuados, por no decir iatrogénicos.
Consideramos que ya no se puede sostener un modelo de aparato psíquico neutro e
independiente de factores ambientales, sociales y económicos. De igual modo, el psicoterapeuta no
resulta independiente de las variables socio-económicas.
Asimismo nos replanteamos profundamente el concepto de cura y rescatamos una frase de Hugo
Bleichmar (1997) que dice no se trata de ser ni buenos terapeutas ni malos terapeutas, se trata de ser
suficientemente buenos terapeutas. La cautela va de la mano de lo razonable y lo contextual.
Sugerimos que la crisis tiene que ver entonces, no solamente con procedimientos y necesidad de
adaptación de dispositivos, sino también con la crisis del paradigma terapéutico, que requiere mantener
como telón de fondo o meta-encuadre, un contexto social y económico de clase media con estabilidad
social, un tipo de sociedad, de conflictiva y de paciente, siempre repetidos a si mismos como algo
circular y cerrado, que siempre permanece inmodificable. Una especie de homeostasis social, propia
del principio de constancia, principio de funcionamiento psíquico que se busca extrapolar al contexto
social. Los principios de extrapolación están en crisis lo que conlleva paradigmas en crisis.
Consideramos que no hay forma de mantener al principio de constancia como eje del meta-encuadre
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habitual de trabajo. La preponderancia de lo traumático implica que el modelo desde el cual nos
formamos se ha vuelto no solo anacrónico, sino también inaccesible.

V) ACONTECE EL ENCUENTRO… UNA CLÍNICA DEL ABRAZO
La primera vez que la analista arriba al penal, ingresa y advierte como una tras otra, las
puertas se abren al darle paso al interior de un ámbito que le era completamente ajeno. Agudos ruidos
de cerrojos y cadenas se cierran tras de sí. Duda acerca de sus posibilidades de sostener la situación
familiar e institucional. Se representa internamente a la madre de modo similar a su hija, desgarrada
por el sufrimiento, abatida, desarreglada, con el típico atuendo de presa que circula en el imaginario
social. Para su sorpresa, ve aparecer a una mujer entera y armadita58, que se presenta cuidadosamente
bien vestida, arreglada, maquillada y perfumada. Retienen su atención los enormes ojos verdes de Zina,
quien no parece encajar dentro de lo que uno podría imaginar para lo que ella atravesó. Con su
aparición y su presencia, asó como su postura, dice no pertenecer a ese sitio, pareciendo estar en
tránsito en el penal.
En esos momentos exhibía un sistema defensivo sostenido en base a negación y desmentida,
que configuraban esta figura de ―en transito‖, para inscribir luego una realidad que le permitió
desplegar estrategias subjetivantes de habitar su vida dentro del penal. De a poco comenzó a estar
presa, pero esto no aconteció en los inicios. Zina resistía a la institución de encierro, tanto como resistía
a la esquizofrenia de su hijo.
Esta se las arregla para sorprender a la analista desde este primer acto de presencia. El
efecto/afecto que produce este encuentro lleva a esta a instaurar un primer acto de des-apropiación. Se
acerca y agradece verbalmente, se miran y espontáneamente surge un abrazo, en principio cordial, que
luego de mirarse se repite, esta vez con un tinte un tanto dramático. La terapeuta piensa en la serie
hacer-sentir-pensar, algo vibra desgarradoramente entre ellas y la producción abrazo.
Agradecimiento y abrazo, configuran ambos esta primera instancia de efecto de presencia entre las dos
mujeres.
“No es que un término devenga otro, sino que cada uno encuentra al otro, un único devenir que no es
común para los dos, puesto que nada tienen que ver el uno con el otro, sino que está entre los dos”.
(Deleuze, G. Parnet, C.1980)

58

Ocurrencias asociativas: ―armadita‖, armada, que porta un arma, que dispara un arma...
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Podríamos decir que en la producción vincular del abrazo, la analista deja caer la
representación previa de la madre que había tejido en sus fantasías y Zina se comienza dejar cuidar.
Algo de la mutua presencia, del orden de la ajenidad, se abre lugar y despoja a ambas, de la
representación previa. Esta mujer cobra vida, tiene un cuerpo, voz, presencia y por sobre todo, un
hacer-decir distinto al esperado. ¿Cómo no serlo? ¿Cómo no hacer distinto a lo que uno piensa desde el
previo? ¿O es que el previo esta teñido fuertemente con: madre-que-mata-a-su-hijo? ¿Terapeuta situada
a una distancia óptima?
Aparecen agradecimiento, abrazo, desesperación…
Ya estaban allí, afectándose, componiendo un campo de producción subjetivante, en el que no
hubo una y otra, o una u otra, o dos otros, sino acaso, un nosotros, que el abrazo capturo. Aconteció, se
produjo en un hacer afectado, sellando un nuevo modo de entender y habitar la situación que tiene que
ver con poner el cuerpo. Probablemente esta fuera una de las primeras producciones subjetivas ―entre‖
ellas.... de un modo distinto de establecer lazo terapéutico.
Cuando decimos que ya no existe ese psicoterapeuta distante que tendía la mano, que no
tuteaba, que mantenía una gélida distancia, remite como dato más profundo, a que hay algo del
encuentro con el otro que se vuelve valioso, pero en tanto se ha valorado el encuentro, además con la
realidad misma.
Creemos que la psicoterapia necesita de experiencias de encuentro, antes que de una experiencia de
escucha y antes que la experiencia de interpretación. Tal vez el encuentro de los cuerpos, de lugar a
estos registros de la escucha e interpretación. A través del presente caso, más que una clínica del
síntoma, hablamos de una clínica del desgarro. De un desgarro de piel que necesita contención.
Presencia y soporte, esto constituye lo que sintetizamos como una clínica del abrazo. Una suerte de
diálogo donde en el que se componen transiciones, tramos y territorialidades, escenarios en los que en
la geografía psíquica vincular acontecen encuentros y desencuentros.
Los excesos vinculares de los Heres, junto a aquellos que han ido desplegando a lo largo del
proceso terapéutico, nos fueron llevando a tomar nota de una complejidad, que para ser abordada exigía
de una multiplicidad de aportes. Cada uno de ellos arrojaba cierta luz, con su correspondiente sombra
sobre el acontecer. Pero de eso se trataba. No tanto de explicar, sino de fluir con ellos hacia lo incierto.
Frecuentemente nos encontramos con la pregunta sobre el bagaje de conocimientos que
disponíamos: ¿es suficiente?; ¿alcanza para comprender la magnitud del exceso?; ¿del sufrimiento?; y
sobre todo de las intensidades, de la afectación…
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En este punto, nuestra respuesta es que efectivamente nosotros también estamos desde un exceso que
puede ser también forzamiento como facilitación: el tener que pensar desde categoría no existentes,
desde la producción de subjetividad, que es social como clínica.
Pensar en vínculo es pensar en y desde el medio, como un espaciamiento, una virtualidad. Es
pensar desde ese ―entre‖, en tanto espaciamiento de mutuas afectaciones, de imposición con violencia
de lo ajeno del otro, de la irracionalidad, acaso de otra racionalidad. Desde la incerteza que provoca el
efecto de la presencia del otro, de su rostridad. Pensar el vínculo con ellos, con los Heres, junto a ellos,
impuso y -acaso también en ellos-, una exigencia a hacerlo desde categorías no existentes en el
repertorio desde lo previo. No estaba disponible desde antes, en la ―caja de herramientas‖ para la
comprensión de las dinámicas familiares, hasta que acontece el encuentro con ellos.
Algo de lo diferente, de apertura, se transformo en exigencia. Se trata de una figura que no ocurrió
sin violencia, aunque fuera simbólica. Se hizo necesario un pensar desde ese entramado particular,
singular, podrìamos decir, desde ese espaciamiento, ese ―entre‖, definido como espacio de entreapertura, para que algo de lo diverso puediera tener lugar, dado que las categorías del pensar
disponibles hasta el momento, parecía, de a ratos, que eran insuficientes para alojar tanta diversidad,
tanta ajenidad radical, en un discurso donde matar en el sentido real de dar muerte a un hijo circulan
como categorías de lo probable, de lo posible.
Se trata de todo un movimiento, una reacomodación, una desterritorialización, dejar un mundo de
cosas atrás, o al menos dejarse capturar por lo que proveniente del discurso de los pacientes, que por
momentos adquiere la fuerza removedora de un ―huracán‖.
Algo del exceso, del desborde que producía la vincularidad con esta familia, hizo necesario salirse
de los márgenes convencionales de tratamiento. Para ello, se ha diseñado un encuadre tal, que
acompañe los distintos momentos de la intervención. Es, siguiendo las conceptualizaciones de Matus y
Rojas (2000) que la analista podría rescatarse en algún modo de la estrategia implementada en esta
situación. Las autoras proponen una cierta movilidad del encuadre, más que pensar en términos de
modificaciones en el encuadre.
Las variables espacio temporales del encuadre psicoanalítico en prisión, fueron atravesadas por la
dimensión institucional y las reglas propias del establecimiento penitenciario, las que en ocasiones
produjeron altos montos de perturbación. No obstante el abordaje vincular fue posible y se generaba un
ámbito de encuentro que por momentos parecía fluir y desconectarse de la realidad material
circundante.
Desde los aportes del Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, algunos autores han descrito
la función testimonial (Matus, Rojas, Ventrici, Zadunaisky, 2002) y su relación a la implicación.
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Dicen: ―Pensamos que la implicación pone en juego una función testimonial que supone
necesariamente la presencia y el reconocimiento de otros, con los cuales armamos redes que permiten
sostenernos en la subjetivación‖ (Matus, Rojas, Ventrici, Zadunaisky, 2002)
En la línea de lo porvenir, se inscribe el vínculo terapéutico en tanto oportunidad, instalando en
otros modos de hacer la experiencia terapéutica, de circulación de afectos, de hacer juntos, menos
signada por la impulsividad, con cierto grado de reflexión y responsabilidad en las producciones
subjetivas y sus apropiaciones.
Una apuesta al Porvenir. Una apuesta a hacer con y desde el encuentro ...
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18- DE LAS CRISIS SUBJETIVAS A LAS CATASTROFES SOCIALES. INTERVENCIONES
CON GRUPOS DE REFLEXION.
Lic. Marina Ravenna Selvatici
marinaselvatici@yahoo.com.ar

Principais questões
Diferentes sentidos de crise
1.- Crise: O estado de coisas onde ha remoção de um todo, mas também fundaçao de outro.
(Lewcowicz)
2.- Crise social. Desaparecen as condições relativamente estáveis que oferecian segurança e
previsibilidade. Desapuntalamiento social.
3.- O grupo de Reflexão.
Ao início: ferramenta para trabalhar a crise do primeiro tipo, da transição de uma lógica para outra.
Depois ele estendeu o seu objetivo: en situaçoes de crise social e de desastres.
4.- Trabalho com a crise da desestruturação e reestruturação da Formação Profissional (crise subjetiva)
5.-A possibilidade de um reconhecimento da crise contra o sofrimento silencioso nas instituições.
Desnaturação do sofrimento (crise nas instituições)
Trabalho com os residentes nos hospitais, nas empresas.
A desnaturação do sofrimento produz alterações favoravels.
6.-pensar a crise social,foi possivel na Argentina após a ditadura,
Grupos de Reflexão na Faculdade de Psicologia de Mar del Plata. Tentar "descobrir o que estava
faltando e construir algo novo." Hernandez e Navarrete. Aposta para a vida
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7.- Trabalho com a subjetividade do estudante de Psicologia da Universidade, desde o projeto que
dirigió a sua entrada em determinadas condiçoes históricas, sociaes e económicas até a sua
profissionalização.
8.- Grupos de Reflexão em situações de catástrofe social.
Ataque contra a AMIA, Associação Mutual Israelita Argentina no 18 de julho de 1994.
Trabalho no hospital universitário de Clinicas, com enfermeiros,e instrumentadoas cirúrgicas
Grupos de Reflexão com os coordenadores dessos grupos e sua implicação para sustentar-os e evitar
traumas em eles.
- Recuperação da palavra
--Recuperación ou reconstruçao de um grupo de pertenença no trabalho como escoramento, primeiro
como apoio concreto, depois virtual.
9.- Grupos de Reflexão na crise econômica na Argentina a partir de Dezembro de 2001 (insegurança
jurídica e política, a retenção dos depósitos bancários, a migração de jovens)
A AAPPG (Asociación Argentina de Psicologia y Psicoterapia de Grupo) oferece gratuitamente grupos
abertos de Reflexão.
Espaço para conter o sofrimento e restabelecer a possibilidade de pensar em meio do caos.
Lugar difícil para os coordenadores que ficaban na mesma situação.
10.- O enquadre funciona como garante psíquico
11.-Procura recuperar ou construir o pensamento através da intersubjetividade
Se consegue reduzir o sofrimento ainda em situações difíceis.
12 .- "O grupo pode funcionar como um aparelho para o processamento da experiência traumática
(desastres sociais e políticos ou naturais" (Kaës)
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13.- ―Funçao metapreconciente do outro particularmente útil em situações de devastação subjetiva
causada pela crise ou catástrofe social" (Kaës)
14.- Necessidade de que a sociedade considere a crise social ou a castastrofe como propia.
15.- Grupos de Reflexão
- Escoramento intersubjetivo
- Posibilidade de pensar
- Apropiaçao subjetiva da situaçao de crise

Palavras claves: crise – catastrofe – grupo de Reflexao

Quisiera situar esta exposición en un contexto histórico, social y económico particular como es
el de la Argentina a lo largo de un cierto número de años que dan cuenta de transformaciones en un
medio en el que se sucedieron las crisis, a tal punto que se volvieron casi habituales.
Pero debemos deslindar distintos sentidos de la crisis.
Uno es aquel que es vivenciado como un momento de quiebre, ―impasse en el que transcurre la
descomposición de una lógica y la composición de otra, describe un estado de cosas donde hay
destitución de una totalidad pero también hay fundación de otra‖, señala Lewcowicz(1) en su trabajo
para las Jornadas sobre Catástrofes Sociales, Buenos Aires, 2002.
Otro tipo de crisis es aquel en que ―nada indica que esa descomposición esté seguida de una
recomposición general en otros términos‖ 59 . Aquí hablamos de crisis social, de la caída de las
instituciones como dadoras de sentido. Tiene lugar un desapuntalamiento producido por el contexto
socio-histórico, donde desaparecen las condiciones relativamente estables que ofrecían seguridad y
previsibilidad en la modernidad.

59

Lewcowicz, I : ―De la Catástrofe a la Devastación, una alteración de la subjetividad‖, Clìnica Psicoanalìtica ante las
Catástrofes sociales.p.29 - Jornadas AAPPG 2002
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Si partimos de la base que una de las funciones principales de las instituciones fue la de ofrecer
representaciones comunes y matrices identificatorias, vemos hasta qué punto la pertenencia a las
instituciones representó un marco de seguridad estructurante, a veces hasta alienantes.
Voy a intentar desplegar la importancia del trabajo grupal en las situaciones de crisis, a partir de
un dispositivo de análisis, el grupo de Reflexión.
El grupo de Reflexión comenzó siendo una herramienta para trabajar las situaciones de crisis
del primer tipo que hemos descrito, es decir el pasaje de una lógica a otra.
Luego fue ampliando y transformando su objetivo, lo que permitió desarrollarlo en situaciones
de crisis social y hasta de catástrofe.
En los años ‘70, la AAPPG comienza el proyecto de Formación sistemática de coordinadores de
grupo con el Instituto de Técnicas grupales, antecesor del actual Instituto de Psicoanálisis de las
Configuraciones Vinculares.
El proyecto incluyó en la Formación un espacio donde los alumnos pudieran vivir la experiencia de
participar en una configuración vincular grupal y pudieran conocer y elaborar las tensiones
determinadas por la crisis que implicaba su transformación subjetiva como profesionales desarrollando
su Formación en un grupo.
Deseo tomar como hilo conductor de esta exposición, entonces, el trabajo con las crisis, desde
sus diferentes significados.
La Formación da lugar a una situación de crisis que trae aparejados momentos de
desestructuración y reestructuración de la identidad del sujeto.
―El momento entre dos aguas que caracteriza el pasaje de un código y una estructura de
relación a otros códigos y otras estructuras relacionales, es conflictivo y tiene que ser conflictualizado
para ser elaborado‖ R.Kaës60
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El grupo de Reflexión permite trabajar con las crisis pero es también un dispositivo que da lugar
a una ―puesta en crisis‖.
¿Qué significa esto?
Cuando la crisis se manifiesta más o menos abiertamente, podemos trabajar con los conflictos
que aparecen en los grupos, las oposiciones, las alianzas, las desestructuraciones, las diferentes
vicisitudes.
¿Pero qué sucede cuando debemos enfrentar un sufrimiento que no puede ser puesto en
palabras?

La crisis existe, pero no se manifiesta directamente. Aparece a través de síntomas

(apatía, enfermedades psicosomáticas, tensiones grupales) que dan cuenta de una renegación del
conflicto) que denotan el deseo inconsciente de encriptarla, de no dejarla surgir porque podría tener
costos muy altos para el psiquismo y para la continuidad del grupo.
Cuando el sufrimiento es aceptado como algo natural, cuando es naturalizado, el trabajo con el
dispositivo del grupo de Reflexión dará lugar, como primer paso para poder trabajarlo, a una
desnaturalización, a una puesta en crisis.
Es así como poco a poco, este dispositivo elegido en un principio para trabajar la crisis en la
Formación, comenzó a ser utilizado en otras situaciones de crisis institucional, de crisis social y hasta
de catástrofe social.
Por supuesto, así entendidas las crisis son diferentes en su envergadura, en la posibilidad de
enfrentarlas, en su nivel de arrasamiento que provocan en el psiquismo, y en la respuesta social a las
mismas.
En las situaciones de crisis institucional, el trabajo con el grupo de Reflexión ha permitido
movilizar situaciones encriptadas.
Esas vicisitudes de la pertenencia, decíamos, pueden llegar a manifestarse a través de síntomas
que, individuales, grupales o institucionales, están siempre en relación con la inserción en la trama
institucional.
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En ciertos grupos de residentes que realizan su formación en los hospitales, hemos notado como
punto de partida de interrogación, frecuentes síntomas de malestar individual y/o grupal.
A menudo los profesionales de la salud se hallan desbordados por situaciones críticas en
relación a sus pacientes no sólo por la gravedad del caso sino por la falta de recursos personales
(jóvenes en formación a veces enviados a enfrentar las situaciones más difíciles) o institucionales. Esto
suele dar lugar en ellos a una fuerte angustia que aparece en síntomas individuales o conflictos
grupales.
En un trabajo con un grupo de residentes, el coordinador debía cruzar la sala de emergencias
clínicas antes de llegar a la salita destinada al grupo de Reflexión, con escenas a menudo trágicas que
los residentes no parecían registrar. Pero el coordinador, externo a la institución, no estaba incluido en
este verdadero pacto denegativo. Asì se pudo trabajar esta situación insoportable ―naturalizada‖ y
lograr cambios. Selvatici,M61.
El grupo de Reflexión con los residentes en estas situaciones de crisis constituye un dispositivo
de análisis que busca hacerles trabajar estas situaciones, salir de lugares objetalizantes, para apropiarse
de las mismas y volverse sujetos de sus experiencias.
Como éstas podría relatarles numerosas experiencias.
Así, el grupo de Reflexión que tenía al comienzo un objetivo ligado a la Formación profesional,
se vuelve un dispositivo de análisis de otras situaciones de crisis institucional y social.
Señala Kaës 62 que ―la ausencia de referentes privilegiados o por lo menos dominantes, la
pérdida o el rechazo de cualquier anclaje, de cualquier código, donde todo es equivalente…el desvìo
perverso de estos arrasamientos confusionales merece ser destacado‖ …en relación a las crisis sociales.
Crisis sociales donde toda la sociedad y sus instituciones se ven inmersas y cuestionadas de una manera
u otra.
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Es el mismo contrato narcisista (Piera Aulagnier) que está puesto en cuestión, porque ya no
sostiene las identificaciones.
La posibilidad de pensar la crisis como crisis social donde están comprometidas las
instituciones y el mismo Estado nacional solo fue posible a partir de 1984, a partir del final de la
dictadura que asoló nuestro país.
Quisiera citar al respecto la inclusión de los grupos de Reflexión a lo largo de toda la Carrera
académica cuando se reabrió la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata en 1986,
después de haber estado clausurada por la dictadura a partir de 1976, diez años en los que se produjeron
un gran número de ―desaparecidos‖ entre los estudiantes y los profesores.
Como lo atestiguan numerosos escritos que surgieron hacia fines de la década del 80, está
inclusión, única en todo nuestro paìs, tenìa el doble significado de tratar de ―reencontrar lo que habìa
desaparecido y construir algo nuevo‖ (Hernández y Navarrete)63: un trabajo con la subjetividad del
estudiante de Psicología en la Universidad, desde el proyecto que había determinado su entrada en
determinadas condiciones históricas sociales y económicas, hasta su profesionalización, en un ámbito
con una historia de muertes muy cargada, y donde los nuevos grupos hacían una fuerte apuesta a la
vida.
Este dispositivo fue utilizado también en ciertas situaciones de catástrofe social.
Es posible pensar la catástrofe desde el desmantelamiento y el arrasamiento psíquico y social que
produce.
Un ejemplo de catástrofe social en el que se utilizó este dispositivo fue en ocasión del atentado
a la AMIA, mutual judía, en 1994.
El 18 de julio de 1994, el Hospital de Clínicas San Martín, hospital-escuela de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, por su cercanía con la AMIA (Asociación Mutual
Israelita Argentina) se transformó bruscamente en un hospital de guerra.
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En efecto, un atentado producido por un coche-bomba cargado de explosivos causó 89 muertos
y una enorme cantidad de heridos y afectados, derrumbe de la institución, derrumbe de edificios
aledaños, situaciones de pánico en el Hospital y las escuelas e instituciones de los alrededores por las
sucesivas amenazas de bombas.
Entre numerosas otras intervenciones (en las escuelas de los alrededores, las distintas
organizaciones, la asistencia terapéutica), la dirección del hospital, a través de la creación de un
Programa de Salud Mental para situaciones de Desastres y Traumas convocó a distintas asociaciones
que en Buenos Aires se ocupan de la salud mental, entre las cuales nuestra Asociación Argentina de
Psicología y Psicoterapia de Grupo (AAPPG).
Algunos equipos se ocuparon de la asistencia terapéutica individual, de pareja y de familia a los
afectados. En lo que se refiere al trabajo con el personal mismo del hospital, fue convocado nuestro
equipo de grupos de la AAPPG. Se establecieron así espacios grupales de encuentro en particular con
enfermeros, instrumentadoras de cirugía en formación y camilleros, específicos para cada sector, que
habían participado activamente en la atención de pacientes que en muchos casos llegaban destrozados.
Esas personas se encontraban totalmente desbordadas, algunas con un gran nivel de retracción afectiva,
otras presas de un efecto de arrasamiento subjetivo, con pesadillas, imágenes del horror vivido, crisis
de pánico.
No pretendíamos que esta verdadera catástrofe pudiera ser elaborada. Nos encontrábamos
nosotros mismos impactados e implicados en el atentado, en tanto sujetos sociales.
Buscábamos por un lado ayudar a recuperar la palabra perdida frente al horror. Pero también
intentábamos recuperar o construir un grupo de pertenencia en su trabajo cotidiano que pudiera ser
gradualmente internalizado. Es decir lograr que el trabajo grupal ayudara a construir un grupo que
pudiera ser en un comienzo un apoyo concreto, luego virtual.
El apuntalamiento primeramente concreto en un nivel de apoyo podría al ser internalizado constituirse
en defensas protectoras, de manera a evitar el arrasamiento psíquico frente a la catástrofe,
reforzándolos por la continencia que podía ofrecer el análisis de la pertenencia a su grupo de trabajo,
dándoles elementos para poder enfrentar posibles futuras crisis o catástrofes, respondiendo en sus
respectivas funciones.

157

Al mismo tiempo los coordinadores de estos grupos, que siempre trabajaban de a dos, para crear
mejores condiciones frente al impacto y facilitar el análisis intertransferencial, participaban a su vez de
un grupo de Reflexión con el objetivo de crear y sostener condiciones de salud para los profesionales y
evitar su traumatización.
Esto en particular frente a la desorganización y la ruptura del marco de apuntalamiento
psicosocial, verdadera ruptura, si podemos decirlo así, de la membrana de para-excitación, que hacía
que la catástrofe irrumpiera irrefrenable.
Otra situación de crisis social en la que implementamos el dispositivo del grupo de Reflexión
fue en la terrible debacle socio-económica que tuvo lugar en Argentina a partir de diciembre 2001.
La caída de las instituciones que hasta entonces habían ofrecido un cierto marco de seguridad y
de continuidad produjo un efecto de arrasamiento.
Un contexto que favorece la corrupción y/o la impunidad produce un efecto de
retraumatización. En efecto, cuando la ley es reemplazada por la inseguridad jurídica y la falta de
garantìas, se produce un verdadero ―desfondamiento‖ (Lewcowicz) de las instituciones que deben
asegurar el apuntalamiento y el contrato narcisista.
La política, la Justicia, el sistema bancario en un país cuya economía es básicamente capitalista,
se habían derrumbado en la Argentina de diciembre 2001: cinco presidentes en una semana,
desocupación, el dinero personal de los depósitos bancarios confiscado en los Bancos con el famoso
―corralito‖, la migración en busca de otros horizontes de los que a su vez eran en su mayoría hijos de
inmigrantes.
Surgieron los ―cacerolazos‖, manifestaciones espontáneas de protesta en las calles golpeando
las cacerolas contra todos los polìticos al grito de ―que se vayan todos‖, asambleas barriales
espontáneas autogestivas, con un rechazo total a ser captadas por los políticos. Gritos de un pueblo que
se oponía a una representación política que había perdido su legitimidad.
En este estado de situación caótico, la AAPPG ( Asociación Argentina de Psicología y
Psicoterapia de Grupo) ofreció gratuitamente un espacio de contención a través de la formación de un
grupo de Reflexión abierto. Cada reunión era válida en sí misma. No se sabía si los mismos integrantes
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se iban a reencontrar en la siguiente. Espacio que se construía vez a vez para contener el sufrimiento y
ofrecer un cierto marco y una posibilidad de pensar frente al caos reinante.
En las reuniones, algunos parecían aniquilados por la crisis, otros se mostraban sobre-excitados
buscando una descarga cercana al ―acting‖
El lugar de los coordinadores no era fácil. Estaban inmersos en la misma situación caótica en
tanto sujetos sociales, no se ponían en el lugar de expertos sino que ofrecían la posibilidad de pensar
juntos, de intentar simbolizar lo que estaba sucediendo, paliativo a la angustia y la indefensión de los
integrantes.
Los esfuerzos por metabolizar el exceso que irrumpe pueden dar lugar a una verdadera
retracción psíquica. La propuesta de trabajo grupal buscó realizar un trabajo de ligadura con la
inclusión de los afectos, donde el encuadre funcionó como cierto garante psíquico.
La continencia y el trabajo de análisis que ofrece el grupo de Reflexión busca recuperar o
construir un trabajo de pensamiento a través de la intersubjetividad, y logra disminuir el sufrimiento
aún en situaciones tan difíciles.
Recordemos, por otro lado, que Bion inicia sus trabajos sobre los grupos a partir de la situación
traumática de los soldados que volvían de la guerra.
Kaës (op cit 4) destaca que el grupo puede funcionar como un aparato de transformación de la
experiencia traumática. Señala que ―una de las notables aplicaciones del trabajo psìquico de grupo
concierne justamente los traumatismos ligados a catástrofes sociales y políticas o naturales‖, señalando
el trabajo grupal realizado en México luego del terremoto.
―El grupo constituye para sus miembros, sobre todo cuando están confrontados a vivir rupturas
catastróficas, un recurso y una fuente de apuntalamiento, de envoltura, de defensa y de apoyo narcisista
compartido, y de subjetivación‖
En ese sentido señala que la capacidad de albergar, de contener, de construir significaciones y
transformaciones que caracteriza la actividad del Preconciente tiene como condición algunas
cualidades del Preconciente de los otros.
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Esto supone una función ―meta-preconciente‖ disponible en otro para otro sujeto, o sea en la
intersubjetividad.
Se trataría entonces de la función meta-preconciente del otro, especialmente útil en situaciones
de arrasamiento subjetivo producido por las situaciones de crisis social o de catástrofe.
En los grupos de Reflexión se busca dar lugar a este apuntalamiento intersubjetivo, no sólo
desde el apoyo sino desde la posibilidad de apropiarse subjetivamente de la situación de crisis,
recuperando o construyendo significados desde lo personal, lo grupal y desde lo social.
El trabajo grupal, con la necesaria asunción por parte de la comunidad de que la crisis social la
afecta en su totalidad, genera recursos para proceder a un trabajo de elaboración de las situaciones de
crisis o de catástrofe social
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19- FAMÍLIAS MONOPARENTAIS
Psicóloga Lisette Weissmann64
Esse trabalho é parte da pesquisa de mestrado realizada na PUCSP (Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo), em Psicologia Clínica. As famílias pesquisadas foram atendidas na UNIFESP
(Universidade Federal de São Paulo) no NASF (Núcleo de Atenção aos Funcionários do Hospital).

As Famílias do século XXI
Os momentos históricos e os contextos, ao se modificarem, impõem mudanças aos seres
humanos. O mundo externo, no século XXI, impõe a marca de rapidez, vertigem e liquidez: nada
parece poder ser apreendido ou assegurado, pois, no momento em que as mudanças começam a ser
pensadas, elas já se alteram. Assim também, a realidade parece não nos permitir pensar e conceituar as
alterações, que se estabelecem por si sós, como deslocamentos. Essas características da época fizeram
com que aparecessem famílias diferentes do modelo tradicional formadas por pai, mãe e filhos.
Alguns autores descrevem as famílias do século XXI como famílias desestruturadas. Essa nomeação,
porém, parte do pressuposto de que a família nuclear tradicional — pai, mãe, filhos — é a família
estruturada. As famílias contemporâneas deveriam ser designadas como as novas estruturações
familiares.
A família contemporânea é uma instituição democrática, horizontal, na qual o poder está
descentralizado e repartido entre seus membros. Elizabeth Roudinesco diz: ―... esta famìlia se
assemelha a uma tribo insólita, a uma rede assexuada, fraterna, sem hierarquia nem autoridade, e na
qual cada um se sente autônomo ou funcionalizado‖ (ROUDINESCO, 2003, p.155). E conclui ser a ―...
cultura do narcisismo e do individualismo, uma religião do eu, uma preocupação com o instante, uma
abolição fantasìstica do conflito e da história‖ (ROUDINESCO, 2003, p.160).
As autoras argentinas Silvia Duschatzky e Cristina Corea descrevem ―lugares familiares que
rotam, se transformam em simétricos, são intercambiáveis, temporários e aleatórios... O exercício da
paternidade não esta baseado necessariamente em um mandato ou no cumprimento de uma lei, mas sim
em um terreno incerto no qual vacilam o desejo, a decisão, a indiferença e incluso a repulsa. Os
modelos de paternidade e da maternidade se debilitaram, e não se sabe em que consiste ser pai ou ser
mãe nestas novas condições.‖ (DUSCHATZKY e COREA, 2006, p.66-67).
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Nas famílias contemporâneas, defrontamo-nos com um enfraquecimento da função social do pai
em sua função paterna, função que parece ir perdendo sua capacidade simbólica e simbolizante no
processo de transmitir cultura de geração em geração. Há uma ampliação da força, da presença e do
simbolismo estabelecidos por figuras maternas que, nessa função, nem precisam incluir o outro. O
outro, nessa forma nova com que as mulheres-mães olham o mundo, não acharia um lugar possível,
como alteridade é estranho a elas mesmas. Ao pai, vão se outorgando mais funções maternalizantes, no
momento em que as mulheres não são mais obrigadas a serem apenas mães, pois têm até o controle da
procriação, por meio da possibilidade do aborto. Roudinesco descreve esse movimento como ―o poder
das mães‖.
Tentaremos nos aproximar das famílias atuais, não em uma justaposição com as famílias de
épocas anteriores, cuja ordem se perdeu, pois não se têm perdido, mas sim mudado, se modificado. O
intuito é de nos aproximar da descrição da família do século XXI, com as peculiaridades permeadas
pelos contextos e tempos presentes.

Famílias Monoparentais
As famílias monoparentais estão compostas por uma mãe à qual se remetem filhos de diferentes
pais biológicos. Pais biológicos doadores da genética dos filhos. Nos casos pesquisados, o pai biológico
não aparece como presente nos cuidados para com os filhos nem na vida deles, o fato deles terem
nascido parece uma decisão exclusivamente materna onde o pai somente contribui com a genética e
não partilha, nem acompanha o nascimento nem a criação deles. Minha proposta é trabalhar sobre as
famílias que se apresentam atualmente, na clínica, como famílias monoparentais com um sofrimento
vincular que os deixa detidos em sua evolução.
Nesta formação monoparental caberia a pergunta: o que causou esse ordenamento
familiar? A causa pode ser uma decisão materna para ter uma produção independente, pode ser um
caso de adoção, pode ser caso de viuvez, pode ser um caso em que o pai decide não fazer parte da
criação desse filho se desligando também dessa mulher com a qual o concebeu, ou pode ainda ser o
caso desse pai ser deixado de fora pela figura materna sem possibilidades de acompanhar o
desenvolvimento dos filhos, ou pelo meio social que não lhe outorga as possibilidades de se colocar na
cadeia produtiva para ser o provedor na família.
O que permanece como constante é uma conformação familiar na qual o lugar do casal parental
está ocupado pela presença de uma pessoa só, o lugar da mãe está preenchido e fica vago o lugar do
pai, o lugar filial está ocupado pelos diferentes filhos.
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Tomo emprestadas as palavras de Frank Kafka em seu livro Carta ao pai para descrever o que
esses filhos sentem.
―Eu hoje só tremo menos que na infância porque o sentimento de
culpa exclusivo da criança foi em parte substituído pela
compreensão do nosso comum desamparo‖. Cartas ao pai
(KAFKA, 2006, p.21)

Nessas famílias o pai somente traz a genética. Entretanto, a nomeação de doador de
espermatozóides, como pai biológico, mereceria ser questionada. Por que, então, temos que seguir na
busca do pai? Isso não responderia mais a uma procura do pesquisador e não a um observável, nos
casos apresentados?
Pesquisando teoricamente para dar conta das famílias monoparentais, pensamos na teoria da
falta, ou seja, se o pai biológico não está, é porque falta. Valeria a pena levantar uma questão sobre o
pai biológico. A biologia consiste em um aporte genético, é sabido, porém, seria ele pai? Lembramos
da separação que se fazia na Idade Media entre genitor e pater, sendo pater aquele que reconhecia o
filho como próprio e o proclamava de sua propriedade e genitor aquele que aportava o sêmen para
engravidar a mãe. Isso foi se transformando, já que o fazer do genitor hoje pode ser feito por um
laboratório, em um tubo de ensaio. Nesse caso, de que figura tratamos quando falamos de pai
biológico? Talvez de um traço que não pode ser deixado de fora, já que para fazer um filho precisa-se
de dois, e o um que aparece na fantasia materna, nesses casos, sempre vai ser desmentido por força da
colocação da biologia, ou do lugar do genitor necessário para a procriação.
As mulheres-mães decidem tomar o encargo do filho, na hora em que esses homens-pais se
desentendem de seu lugar parental, assim se conformando a família monoparental por decisão materna.
Apareceria um abandono, por parte do genitor, de se apropriar de seu lugar de pai, ao mesmo tempo em
que abandona a mãe, na parceria da parentalidade. Isso acarreta que, por momentos, essas mães se
mostrem muito agressivas com os filhos, desbordadas e sem contenção, talvez reagindo dessa maneira
frente à solidão na função materna, sem o parceiro do lado.
Enfim, diante de todas as possibilidades de família monoparental, pensaremos na estrutura
familiar que se configura, em função do lugar que cada um ocupa nela, já que a função não implica a
ocupação de determinados lugares.

Características das famílias monoparentais na consulta clínica familiar
Dentro da prática clínica com famílias, usamos um indicador que nos permite perceber a
situação familiar em que cada família está imersa: clima emocional familiar. Na sessão, o analista
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partilha o clima emocional, sentindo-se incluído na situação familiar. Pode, a partir de seu lugar de
analista, perceber quais sentimentos e afetos perpassam aquela determinada configuração familiar.
Usamos o clima emocional familiar como indicador de um dos índices da transferência –
contratransferência - interferência65 familiar psicanalítica.
Como analista inserida na situação vincular familiar de famílias monoparentais, passo agora a
enumerar características comuns que tais famílias apresentam na consulta clínica.
A queixa principal está ligada à desaprovação das mães frente às condutas dos filhos
adolescentes homens, que acabam em grandes brigas. Há fortes acusações das mães contra os filhos,
com a conseqüente impossibilidade de se comunicar entre eles. No evoluir das sessões, as falas
maternas vão se tornando mais e mais agressivas. Parece que os filhos estão sendo expulsos por não
concordarem com elas. Exemplifico:
- Celina pede à assistente social, do serviço de NASF, para colocar seus filhos homens na
FEBEM, além disso, ameaça deixar a porta de casa trancada, depois de certo horário, para que eles
durmam na rua.
- Assim, também Angélica acusa seu filho de ser um ladrão, autorizando aos policiais a
fazerem o que acharem necessário com ele.
- Rosa pune seu filho, mandando-o viver com o tio, e, quando adolescente, permite que esse tio
o expulse, mandando-o de volta para sua casa, onde ela mora com a família de origem. Uma vez lá,
exige que o filho cuide dos irmãos mais novos, para que possa sair sem ter de se responsabilizar por
eles.
- Ana não consegue falar com seu filho mais velho, que a acusa agressivamente das perdas
vividas, situação com a qual ela não sabe como lidar.
O clima de cada sessão familiar vai se tornando sumamente agressivo, ao ponto de eu sentir que
meu lugar era o de me colocar como um escudo de proteção para os filhos homens, frente à violência
materna. Por outro lado, teria de conter essas mães descontroladas diante das situações em que não
podem exercer sua função materna, bem como acompanhar os irmãos mais novos, que presenciavam
esses momentos sem suporte algum. Os filhos adolescentes ficam desamparados com a agressividade
materna sem limites, e essas mães desamparam pelo seu próprio desamparo na função parental. Os
filhos adolescentes também se tornam agressivos, tomando atitudes que dão conta de seu desborde
pulsional. A família apresenta-se sem bordas, desbordada e desbordante, como um espaço onde a
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pulsão não tem contensão. Nem as presenças delineiam bordas asseguradoras que demarcam sujeitos
diferentes, alheios ums dos outros, outros entre si. Também o borde que separa a família do social,
representado pela rua, está atravessado, sem conseguir conter.
Em se tratando de famílias monoparentais, nas quais o lugar parental esta ocupado só pelas
mães como representante parental, isso marca uma diferença fundamental na hora em que esses filhos
aprendem a se defender e se cuidar. Não têm como referencial nenhuma outra figura de peso que os
auxilie e apóie na vida; ficam com uma figura só, de autoridade e resguardo, ao mesmo tempo.

Vinheta clínica
Celina (mãe) acusa Gustavo (filho) que tem dezesseis anos.
Celina: - Ele não me chamou de senhora, ele me chamou de Celina! Ele tem que me chamar de
senhora, ele tem que mostrar respeito, eu sou a sua mãe e sempre serei a sua mãe até eu morrer. Eu o
coloquei de castigo por não me chamar de senhora, fiz com que ele se ajoelhasse e pedisse perdão para
mim.
Psicanalista: - Gustavo, o que você acha sobre o que sua mãe está falando?
Gustavo: - Ela é minha mãe, se ela fala que tenho que chamá-la de senhora, deve ser correto, eu terei de
aceitar, eu não tenho nenhuma outra pessoa para consultar. Ela é minha mãe, e se ela fala que é assim
deve de ser assim.
Gustavo, diante do incidente em que sua mãe decide arbitrariamente se fazer chamar de
senhora, se sente constrangido a aceitar essa afirmação, sem condições de rebater a imposição dela. Ele
parte do princípio de não ter a quem mais consultar e isso o deixa em uma posição de muito desamparo,
tanto familiar quanto social. Em seu registro interno, em decorrência, dentro das figuras introjetadas
que o sustentam e apóiam, só aparece a figura materna. Gustavo sabe que, se for à procura da figura
paterna no mundo externo, não vai encontrá-la, pois seu pai já o rejeitou e jamais quis fazer contato
com ele, mas também dentro da estruturação familiar esse pai é rejeitado e colocado fora. Por um lado,
Gustavo se vê exposto a uma figura materna que arbitrariamente e, conforme seus desejos pessoais,
impõe condutas estabelecidas e decididas apenas por ela; por outro lado, se o filho se retira a fantasiar e
tenta se refugiar em uma outra figura parental, ele sabe que se defronta com uma figura que o rejeita e
não o reconhece como filho, nem como pessoa. Gustavo se vê como que transparente perante o olhar
do pai, ele não o enxerga e, deliberadamente, o rejeita e desconsidera. O rapaz leva os dois sobrenomes
maternos, como se fosse filho dos pais da mãe. Vemos, nesse caso, como as gerações ficam misturadas,
não dando sustento uma geração para a próxima.
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Celina, em seu lugar materno, tem poderes plenipotenciais para impor seus desejos e não
consegue enxergar nenhuma alteridade além da própria - que a permita se distanciar de seus próprios
desejos, pensar além -, e conseguir enxergar a alteridade do outro. Ela não consegue tomar conta do
outro como outro. Esse ato de tentar ser o outro, do sujeito-mãe, não é uma situação que seus filhos
homens consigam. Na realidade, o fato de eles pretenderem se afastar do caminho materno e ter um
pensamento alheio é o que faz com que a mãe traga a família toda à consulta.
Parece que, nessa família, discordar com a figura materna não é permitido; para Celina fica
muito difícil escutar seus filhos homens a partir de um espaço de diferença. Já, com a filha mulher, que
é criança, ela consegue acompanhar seu discurso.

Contexto sociocultural das famílias monoparentais brasileiras
Partindo de um olhar psicanalítico, ao partilhar a idéia de que o social também estrutura
psiquismo, constituindo uma rede de sustentação na qual se desenvolve o espaço transubjetivo, parecenos fundamental pesquisar sobre o contexto social que dá sustentação às subjetividades dos sujeitos,
especificamente nesse caso, nas famílias monoparentais.
Os variados índices acrescentados tanto pela estatística como pela história, pelo direito e as
ciências sociais permitem delimitar as características dessas famílias e situá-las dentro da estrutura
social brasileira. Falamos, aqui, de famílias brasileiras de classe média - baixa, com alguma
ascendência negra.
Situa a família monoparental em um lugar desvantajoso em relação à família tradicional. A
situação desse tipo de família poderia ser descrita como de desamparo social, seja por se tratar de um
lar com uma figura parental só - o que diminuiria a renda familiar, não tendo outra fonte de recursos -,
seja porque deixa mãe e filhos em situação de abandono frente à falta do pai, seja por se tratar de mães
jovens com pouco preparo, seja por se tratar de mães negras. Esses são todos dados coincidentes, são
índices que colocam as famílias monoparentais, geralmente, em uma faixa da população mais
desfavorecida, constituindo, por sua vez, as famílias de baixa renda.
O fato de se tratar de mães negras aparece marcado fortemente nos textos das diversas ciências
que falam sobre as famílias monoparentais. Refletindo sobre esse tópico, nesta pesquisa em que a
amostra de famílias pertence à consulta dos funcionários do hospital, percebemos que, das quatro
famílias que fazem parte da amostra, três das quatro mães são negras. Esse seria um dado a ter em
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conta, já que falamos de uma amostra da sociedade brasileira conformada por uma junção de cidadãos
brancos portugueses, indígenas, negros africanos e mestiços.
Essas características comprovam que o contexto social apresenta-se como um lugar comum,
pano de fundo, no qual se inserem, se sustentam e se desenvolvem esses grupos familiares. Aparece o
contexto sociocultural, desenhando um espaço que consegue sustentar muito pouco, assim como dar
pouco apoio como marco às famílias monoparentais atuais. O desenvolvimento da subjetividade dos
membros dessas famílias estaria atravessado por situações de perda e desamparo descritas
anteriormente.

Resumindo: família e família monoparental
A família tem sofrido grandes transformações, isso faz com que a palavra família adquira
diferentes significações, que precisam ser acompanhadas. Se tentarmos definir a família atual, partindo
de um modelo ideal anterior e preconcebido, não podemos vislumbrar as novas formações como novos
sistemas de redes sociais e novos arranjos familiares. Os integrantes desses novos grupos de
convivência respondem a necessidades que eles acham compreendidas e abarcadas na rede de
relacionamentos que chamam de família.
Os autores observam que os novos grupos familiares, as novas redes de parentesco, mostram
que, ao lado das permanências ocorrem mudanças, e a ênfase é colocada na necessidade de não tomar a
família pela norma, mas sim como expressão da própria sociedade. Assim, Da Matta (1997), falando do
permanente apelo que os autores fazem à famìlia patriarcal, ―aponta como uma das oposições da
sociedade brasileira: os incluídos na casa, no nome, na família e os excluìdos na rua‖ (p.77).
Outros autores chamam a família monoparental de família com uma estrutura de pais únicos,
constituindo-se uma variação da estrutura nuclear tradicional, devido a fenômenos sociais como
divórcio, óbito, abandono de lar, ilegitimidade ou adoção de crianças por uma pessoa só.
Talvez teríamos que lançar um olhar sobre a família, pensando-a como as famílias. Essa
conceituação, pelo plural, inclui a diversidade e pluralidade de arranjos familiares que as pessoas fazem
no mundo contemporâneo.
Concluo com a idéia de que cada família monoparental é única e depende da possibilidade,
como conjunto, de funcionar como um dos tipos de famílias da atualidade, no qual possam se respeitar
as diferenças. Porém, passaremos a chamá-las as famílias monoparentais, em plural, cada uma com seu
perfil peculiar.
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Nas famílias monoparentais sem queixa e com um bom desenvolvimento nos vínculos, no
relacionamento de mãe e filhos, a alteridade está colocada através de algum elemento que não
necessariamente tem que ser o pai, como no modelo tradicional, em algum espaço que opere como
obstáculo para os desejos sem limite maternos e filiais. Esse lugar de terceiro, de alteridade, ocupado
pela rua, o trabalho, o social, a analise etc. traz a possibilidade de um crescimento e constituição de
subjetividade dentro dos vínculos e dos sujeitos que fazem parte dessas redes de convívio, que hoje
chamamos de famílias monoparentais.
Assim se constroem outros modelos alternativos identificatórios criativos no lar, diferentes do
modelo da família tradicional burguesa, que conseguem dar conta das novas redes de convívio familiar
conformadas no século XXI.66
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20- FERIDAS SOCIAIS NO TECIDO FAMILIAR
Maria Inés Saadi de Tozatto67
HERIDAS SOCIALES EN EL TEJIDO FAMILIAR
Palabras claves: Violencia, Desempleo y Familia
Resumen
La autora presenta sus reflexiones a partir de la clínica psicoanalítica vincular e individual que ejerce
en el campo privado (consultorio) y en el campo comunitario (―favelas‖ comunidades carentes de Rio
de Janeiro).
Es imposible para la familia significar todo el impacto que adviene de las determinaciones sociales. Las
heridas sociales atingen el tejido familiar y generalmente tienen difícil cicatrización. El desempleo y la
violencia urbana son dos heridas sociales de nuestro tiempo. Estas heridas crean un fondo
fantasmagórico globalizado (FFG). Este fondo se forma por la concentración de horror y miedo
compartidos que se origina en el espacio público pero tiene expresión individual.
Tener trabajo es una de las formas de estar inscrito en una línea de transmisión, como heredero de una
cultura y de una historia social y familiar. El desempleo, como herida social, despierta también en los
que tienen trabajo, una amenaza constante ante la posibilidad de pasar a perderlo. Por miedo de perder
el empleo son desenvueltos procesos de alienación silenciosa que imponen no pensar en este miedo
colectivo. Esto aumenta en la familia el sentimiento de desamparo y de desvalor. La falta de trabajo
crea desorganización familiar. Algunas familias viven transformaciones y otras viven impedimentos
colectivos o individuales.
Otra herida social es la violencia urbana. Ella crece en nuestra cultura marcando la construcción
subjetiva y los vínculos. Vivimos una tendencia al retraimiento siempre con miedo del otro. La
sociedad brasileña presenta todavía un conflicto entre los muy ricos y los muy pobres. Este abismo
social contribuye para el ejercicio de violencia concreta y simbólica. Ambas están presentes en todos
los espacios sociales. Por mucho tiempo, el psicoanálisis privilegió la escucha de la violencia
simbólica. Hace varios años mi práctica psicoanalítica viene teñida por la violencia concreta que es
revelada como herida social en las familias, violencia que nos atinge como profesionales porque somos
pares sociales.
Poder re-existir saliendo mas fuerte por la vivencia de crisis y de catástrofes psíquicas o sociales hace
un resiliente. Los invito a pensar el valor de la clínica familiar y de los grupos de reflexión con familias
como espacios cicatrizantes de heridas sociales, como espacios de construcción de resiliencia.

Somos e nos vinculamos marcados pelas experiências de encontro, desencontro, reencontro e
não encontro que vivemos nos espaços íntimo, privado e público.
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Através dos vínculos grupais e institucionais cada um irá elaborando a sua forma de pertença sociocultural.

Tanto os grupos como as instituições têm um lugar especial como espaços de

intermediação entre o sujeito e o espaço público a que pertencem, já que operam como articuladores
inconscientes entre a subjetividade e a cultura (Rojas, 1998).
Mas quando a realidade social irrompe e interfere, as referências teóricas e clínicas que temos
não são tão seguras (Kaës,1991). Há efeitos sociais que não podem ser metabolizados nem
simbolizados pelo psiquismo e que imprimem feridas no tecido familiar. Estes efeitos passam a ter um
sentido quando o psicanalista reconhece a sua natureza e sua origem para além dos espaços íntimo e
privado.
O grupo familiar é um território de intermediação privilegiado e o que a família vive tem dupla
marca: o legado das gerações anteriores e tudo o que ela constrói a partir da rede social a que pertence.
Em cada família há uma ordem genealógica que, desde as origens, estabelece o lugar de cada
um no grupo familiar e na sociedade. A ordem genealógica nos dá uma inscrição genealógica – cada
um é elo de uma corrente de transmissão que garante a continuação da linhagem – como também uma
inscrição cidadã, pela qual cada sujeito é instituído com seus direitos e deveres, pertencendo a uma
sociedade que sofre a sua intervenção (Carreteiro, 2001). No Brasil, cidadania refere-se aos direitos
sociais que ficam atrelados, erradamente, apenas ao trabalhador. Este é um posicionamento
fragmentado, já que as condições de trabalho, saúde, educação, habitação e inclusão social são
significativas na construção da subjetividade e dos vínculos de todos e não só de quem trabalha.
Cada família tem um jeito próprio de estar no mundo, um modo de ser, moldado e também
transformado pelos aportes das diversas gerações, pela expressão do desejo de cada um de seus
membros e pela transmissão psíquica de valores e ideologias do contexto histórico, social, político e
econômico em que se constitui. A família tem diminuído a sua função de envelope protetor e, à medida
que se posiciona mais porosa para o que chega do espaço público , ela sofre feridas sociais que
incidem no tecido que lhe dá continente.
É impossível para a família oferecer a possibilidade de significar todo o impacto que advém das
determinações sociais. Há sempre um resto que excede à representação e que traz o novo, muitas vezes
inscrevendo traumas. Freqüentemente, o trauma doloroso vivido por um, passa a ter para outros, que
com o indivíduo atingido convivem, o valor de lembrança traumática insuportável, de ferida social
difícil de cicatrizar.
Entre as feridas sociais de nosso tempo temos o desemprego e a violência urbana. Tanto o
desemprego como a violência urbana são da ordem da realidade social. Funcionando muitas vezes
como ―catástrofes sociais‖, atingem a integridade fìsica e emocional e alteram o tecido familiar. Ante a
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falta de recursos para lidar com estes acontecimentos, que causam intenso sofrimento, o desamparo
subjetivo e concreto pode se instalar.
Sem dúvida, a questão do desemprego tem-se apresentado como detonadora de mal-estar em
muitas famílias invadidas por um desamparo originado nas pressões que a conjuntura econômica da
cultura atual impõe.
Sobre o desemprego diz a composição:
―O homem se humilha
se castram seu sonho
seu sonho é sua vida
e vida é trabalho
e sem o seu trabalho
o homem não tem honra
e sem a sua honra
se morre
se mata
não dá pra ser feliz
não dá pra ser feliz.‖
(Gonzaguinha, 1983)

O desemprego se constitui num processo econômico, social e histórico que produz efeitos na
subjetividade e nos vínculos, já que modela e remodela as pessoas e as relações que se estabelecem. A
pertença fica abalada pela não inserção no processo produtivo. A quebra no pertencer provoca malestar, não só psíquico como também somático e social, e, nas situações de desemprego crônico, temos
muitas vezes uma deterioração subjetiva e vincular. Esta deterioração manifesta-se como a
predisposição para o isolamento, a depressão e a desvalorização do desempregado e, por extensão, do
seu grupo familiar.
Na clinica familiar nos deparamos com o que chamei de Fundo Fantasmagórico Globalizado ,
FFG. (Tozatto, 2004). Este fundo se constitui a partir da impressão que as feridas sociais fazem no
tecido familiar. É um fundo de horror e de medo compartilhados oriundo do espaço público mas que
tem expressão individual. Ele cria sombras que, muitas vezes, instalam um estado de sitio particular, no
intimo de cada um. Este fundo se constitui a partir da impressão que as feridas sociais fazem no tecido
familiar. Ditos, não ditos e mal-ditos, insônia, tremores corporais, suores e lágrimas. Clima emocional
impeditivo de encontro, de confiança, de construção de rede vincular podem aparecer como
conseqüência.
O desemprego é pensado como ferida social porque impõe, também aos que têm trabalho, um
fundo fantasmagórico globalizado de ameaça constante, ante a possibilidade de passar a perdê-lo,
afetando os que trabalham e os que estão excluídos do trabalho. A real ameaça de ficar sem emprego,
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freqüentemente, gera tensões semelhantes a de perder o emprego efetivamente. Por medo de perder o
emprego são desenvolvidos processos de ―alienação silenciosa‖ (Dejours, 1987) que impõem um não
pensar sobre essa ameaça coletiva. À medida que a ferida social do desemprego não é considerada,
aumenta no grupo familiar o sentimento de desamparo e de menos valia.
O trabalho é assimilado como vida, como expressão de Eros e, conseqüentemente, a sua falta
pode provocar uma angústia de morte psíquica e social. Ter um trabalho é uma das formas de se
inscrever numa linha de filiação como herdeiro de uma cultura e de uma história transmitida às novas
gerações.
O trabalho é um grande organizador social (Barel, 1982) que, estando ameaçado coletivamente
como categoria, cria desorganizações familiares e em cada um. O sujeito passa a ser identificado,
então, pelo que lhe falta, pelo negativo.
Apesar de ser um fenômeno social mundial, o desemprego, muitas vezes, passa a ser vivido como
crise individual, com ressonância nos vínculos familiares. Mas cada família terá diferentes formas de
lidar com o corte radical que o desemprego acarreta.
Após o choque inicial, no cotidiano familiar, a presença do desemprego, como ferida social pode
criar transformações individuais e coletivas ou fortes impedimentos.
Será importante discriminar o que é trabalho e o que é emprego, para poder valorizar outras
formas de produção individual ou coletiva . Caberá também discernir que estar desempregado traz a
conotação de temporário, já ser desempregado reflete uma ferida social em continuidade.
Vejamos agora um outro acontecimento do espaço público que se inscreve repetidamente como
ferida social no tecido familiar e desencadeia mais uma vez o Fundo Fantasmagórico Globalizado: a
violência urbana.
No momento atual, quando a violência nas suas diferentes manifestações, impregna o conjunto
social de tantas cidades do Brasil e do mundo, a potencialidade traumática paira no ar, procurando
alojamento para o que se apresenta como excesso.
... ―A violência está do nosso lado, nos acompanha em todos os momentos. Não mata apenas o jovem que tinha
dívidas com traficantes ou quem se aventura em programas arriscados. Mata o executivo que voltava para casa pela
Linha Amarela, a dona de casa que foi buscar a sua filha no colégio, a professora que pegou o ônibus à tarde, a
criança que passava pela rua na hora em que a PM trocava tiros com bandidos... O medo nos faz ver fantasmas onde
eles podem não existir...Vivo em permanente estado de sìtio interior‖.
(Moretz-sohn, 2002)68
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A sociedade brasileira possui ainda uma injusta distribuição de renda, privilegiando poucos e
deixando à margem muitos. Vive-se um conflito crescente entre a opulência e a carência, entre quem
tem e quem não tem. Este abismo social contribui para o exercício de violência simbólica e concreta.
A violência que se expande em nossa cultura repercute na construção subjetiva e nos vínculos.
Cada indivíduo permanece numa tendência ao isolamento, temeroso dos outros. O vínculo entre as
pessoas, entre as famílias e entre os diferentes grupos vem ainda ficando marcado pelo que,
parafraseando Zuenir Ventura (1994), chamaria de ―sìndrome da cidade partida‖.
A dimensão cultural da transmissão psíquica inscreve feridas sociais que, de um tempo histórico
a outro, são transferidas intocáveis e com pouca possibilidade de cicatrização ou de metamorfose em
muitos grupos familiares.Os ingredientes clássicos para a manutenção das feridas sociais têm sido:
―sociedade omissa, consumidores cativos, traficantes gananciosos, policiais que oscilam entre o
heroìsmo combativo e a corrupção passiva‖ (Varella; Bertazzo; Jacques, 2002, p.78).
Cicatrizar as feridas sociais vem sendo difícil, já que, em geral, há uma repetição compulsiva da
violência que, desta forma, remete a outras violências, mantendo um constante de sofrimento,
desesperança e medo. O montante de violência demanda ser escutado para que possa ser reconhecido
como algo possível de ser transformado. Mas de que violência falo? Falo da violência como um dos
temas de relevância social com o qual a psicanálise brasileira vem tentando saldar uma dívida teórica e
de escuta clínica.
Defino como violência concreta todo tipo de ação destrutiva que ocorre na realidade vincular ou
social e que provoca sofrimento ou morte física. A violência concreta é movida por um desejo
consciente ou inconsciente do sujeito individual ou coletivo. Ela se apresenta como uma produção
cultural e estabelece pactos sociais pelo emprego da força ou da agressividade, visando a resolver,
desta forma, conflitos de difícil solução. Este enfoque da violência concreta é confirmado no dizer de
Soares:
―O ódio flui segundo regras, por canais social e culturalmente autorizados. Violência não é explosão caótica de
paixões humanas. Não é a irrupção da natureza no campo da cultura. Não é emergência de nosso lado selvagem,
animal e anárquico, refratário a regras, estilo, estética e linguagens. Há leis da violência, que regem suas
manifestações. Se há leis, regras e linguagens, há aprendizado. Portanto, os indivíduos aprendem a exercer a
violência. Cada sociedade ou grupo social, em cada época, segundo diferenças etárias e de gênero, transmite às
novas gerações as regras da violência, que são informais e, em boa medida, inconscientes.‖
(Soares, 2003, p.6)

Tanto a violência simbólica quanto a violência concreta se apresentam em todos os contextos
sociais. A psicanálise privilegiou a escuta da violência simbólica. Atualmente, a minha prática de
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psicanálise, tem-se deparado também com uma violência concreta, que não é camuflada, mas sim
revelada como ferida social.
Em maior ou menor grau, o medo da violência permeia todas as famílias. O medo tem rosto
definido, cotidiano conhecido, final muitas vezes trágico, senão vejamos colocações feitas na clínica:
―Aqui não há proteção. É como se fosse uma selva, só que um animal mata pra matar a fome
dele. As pessoas parece que matam por esporte. É uma situação de medo mesmo‖ ou ―o medo e a
insegurança andam com todas as pessoas, pois a violência está muito grande e não existe mais
confiança entre as pessoas‖.
A violência urbana, porém, cria modos de resistência e de defesa coletiva. Esta defesa consiste
na banalização do que é violento, já que, somente assim, pode-se viver atravessado pela força da
violência no cotidiano familiar. Há, então, um fundo fantasmagórico globalizado, que é formado a
partir da realidade social, e há defesas coletivas que nos protegem dele.
Escutar a violência urbana impõe ter presente que ela paira onipresente sobre cada comunidade,
sobre cada família e sobre a sociedade como um todo. O medo não é teórico nem simbólico. O medo
não é fruto da imaginação coletiva, ele é construído no dia-a-dia das ruas e invade cada grupo familiar,
assim como nos invade, a equipe de trabalho, os psicanalistas que, por sermos pares sociais, também
corremos riscos. Em alguns momentos, o medo cristaliza não só os projetos de vida e a esperança de
cada grupo familiar como pode nos limitar ou impedir na escuta clínica (Tozatto, 2007).
A família sofre a interferência de valores de violência, corrupção e impunidade. Imersa neste
contexto, procura se posicionar como território em que predomina a cultura de paz e não a cultura de
violência. Almejando a paz, cada grupo familiar pode exercitar a inclusão mais do que a exclusão de
cada um de seus membros, o reconhecimento dos diferentes desejos mais do que a desvalorização do
que se opõe ao desejo familiar e a não violência entre as diferentes gerações mais do que o poder
impositivo de uma sobre outra.
Existe uma responsabilidade subjetiva, no modo como cada família se posiciona diante das
feridas sociais que o espaço público impõe pela trama dos ideais de cada época (Gomel, 1997).
Em muitos grupos familiares, tomados por um devenir traumático, nota-se que as feridas sociais
provocam culpa, impedimento, desvalor e congelamento afetivo. Já em outros, que conseguem um
devenir criativo, após um tempo de elaboração , inicia-se um movimento de vida, que permite a criação
de novos lugares e novas funções na família.
Toda violência pode ser definida como um ataque ao humano e tem como arma a humilhação.
Sendo humilhante, ela destrói o vínculo de pertença à comunidade humana. Poder resistir é então
sinônimo de re-existir, de sair fortalecido pelas crises ou catástrofes psíquicas que os acontecimentos
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traumáticos provocam. Nasce assim a possibilidade de resiliência como a capacidade de resistir ao
choque e superar os efeitos do traumático.
Diante das feridas sociais e das dores familiares, promover a resiliência é mais do que
necessário. Ferenczi (1916) já dizia que, voltar a confiar no outro é fundamental para poder cicatrizar
as feridas.
Convido todos a pensar sobre o valor da clínica familiar, a função da escuta vincular como
espaço cicatrizante de feridas sociais no tecido familiar. Ao co-construir um continente narrativo
compartilhado vamos cirzindo o tecido rasgado, vamos propiciando a resiliência que faz conviver
horror e poesia, desespero e esperança, tortura e calor humano. (Cyrulnik, 2006). Na análise vincular,
vamos propiciando a criação de um continente para o que transborda e também vamos construindo um
olhar sobre uma ética do futuro e para o futuro.
Pensar uma ética do futuro e para o futuro exige promover em cada família um espaço de
reflexão sobre o que se vive hoje e como isto afetará nossos descendentes e as futuras gerações.
Plantamos hoje para colher amanhã!
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21- MÉTODO PSICANALÍTICO E O DISCURSO DA CRIANÇA NO
GRUPO: um estudo piloto da sintomatologia depressiva no escolar.
Maria Aparecida Orlandi69
Dr. Antonios Terzis70
O tema proposto tem o objetivo de pontuar alguns aspectos da sintomatologia depressiva
infantil a partir do discurso da criança, com a proposta da utilização do método de René Kaës, ‗do
grupo como um sonho‘. O método está sendo adaptado em uma pesquisa ainda em curso, com o
intuito de mostrar a lógica e a forma do discurso da criança, bem como suas especificidades em
relação à angústia: elaborada nos sintomas; nas atuações e/ou atualizada na representação da ilusão
grupal pois, como diz Anzieu (1978), ―na realidade, os processos psìquicos que ocorrem nos
grupos não deixam de ter relação com os que a teoria psicanalìtica refere no domìnio individual‖. O
paradigma metodológico do grupo como um sonho, é uma construção que tem em conta que as
ações subjetivas e intersubjetivas do grupo acontecem em um campo fechado, cujo material é o
construto do sonho. Para manter-se alinhado epistemologicamente ao inconsciente da teoria
freudiana René Kaës (1997), usou o recurso de um paradoxo ―que consiste de um lado, em sustentar
a hipótese de uma realidade psíquica própria do grupo e, de outro, rejeitar qualificar o inconsciente
que ali se manifesta como grupal, a fortiori quando se propõe como eu faço, considerar neste
uma estrutura de grupo‖,

isto para justificar seu modelo de campo fechado ‗do grupo como um

sonho‘, criado a partir do método de Freud, de ‗Interpretação do Sonho‘, em cuja condição
epistêmica do inconsciente René Kaës faz questão de manter-se alinhado, alargando então, não só
as fronteiras do método freudiano mas o modelo de Anzieu, da visão ‗do grupo como um sonho‘.
A escola coloca-se neste contexto como um espaço de interlocução indispensável quando se
trata da problemática da prevenção, pois o professor, diz Arendt (1961), ―é como se fosse um
representante de todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança: Isso é o
nosso mundo‖. Ao estabelecer aì [para a criança a partir dos 6 anos], a confluência e a distinção
entre o grupo primário e o social, o sujeito aparece com suas demandas narcísicas, em um
movimento marcado pela ressonância das suas experiências com o grupo primário, frente as
exigências e esperanças que a sociedade então lhe propõe como novidade. Ele vai ‗atuar‘ e
‗atualizar‘ na polifonia do seu discurso, que René Kaës (2004), resgatando a concepção
bakhtiniana, diz que ―implica uma concepção do sujeito urdido e trabalho pela interdiscursividade‖.
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Lembrando que a ‗sintomatologia depressiva‘ insere-se neste conceito é preciso, como diz
Deloya (2002) ―que haja no analista, no plano intra e interpsìquico da transferência, uma espécie de
transformação desta configuração sintomática um entendimento fenomenológico da vivência. E,
lembrando aqui que a prevenção precede ao diagnóstico, estamos nos antecipando para que não
evoluam dados como os que apontam Abela & Hankin (2008) que: no Ocidente a depressão
chegou a índices indicativos de epidemia; onde até os 14 anos 9% das crianças terão experimentado
pelo menos um episódio severo de depressão; e, mesmo onde os critérios preenchem o quadro
apenas de ‗sintomatologia depressiva‘ (ou subsyndromal depressive symptoms) há um déficit
funcional na criança; nas depressões que se estabelecem na infância, 84% tornam-se crônicas até a
idade adulta. São dados que é um verdadeiro chamamento à reflexão sobre a questão da prevenção
da depressão infantil em que a grupanálise coloca-se privilegiadamente como opção lúcida na
conjuntura social e econômica de nossa população.
O resultado do trabalho com o grupo de estudo piloto, a partir da estratégia clínica baseada
nos dados levantados pelo método de René Kaës nos permitiu testar os itens sugeridos por ele,
incluir outros e configurar o esquema do método no formato que possa subsidiar a quem pretenda
seguir os caminhos da prevenção com os dados que a criança oferece nos seus meios espontâneos
de expressão que, surpreendem até experientes teóricos como Dolto (2007), ―as vezes, não tem
relação lógica (para o adulto) com aquilo que o adulto acreditaria estar vendo ali...É que as
instâncias da teoria freudiana do aparelho psíquico (Ego, Id e Superego) são assimiladas em
qualquer composição livre... Estas produções da criança são, assim, verdadeiros fantasmas
representados, de onde são decodificáveis as estruturas do inconsciente‖.
Os resultados deste estudo piloto indicam que, o discurso da criança num campo fechado
mostrando suas especificidades, cumpre a tarefa de oferecer apoio ao pesquisador de grupos de
crianças no ambiente escolar, no sentido de contextualizar seu conteúdo latente e, que o método de
René Kaës oferece um suporte teórico eficiente para a avaliação deste conteúdo e traçado da
estratégia clínica.
Palavras-chave:crianças, grupo, Psicanálise.
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22- CONDICIONES SUBJETIVANTES EN LA VINCULARIDAD - EL ABORDAJE
TERAPÉUTICO
María Fernanda de Dávila71
RESUMEN
Este trabajo quiere contar la experiencia vivida al tomar un curso virtual con las especificaciones de
un tema referido a la clínica de los vínculos.
A través de un caso de pareja encontramos el paso a paso de la construcción de subjetividad,
desplegado en el ámbito picoterapéutico. Con la lectura, el análisis, las preguntas, comentarios y las
respuestas construidas exponemos un abordaje de la terapia vincular.
Pensamos los vínculos desde la intersubjetividad y el particular despliegue de una trama
interfantasmática que recoge lo que un paciente pareja y la dinámica del vínculo parento- filial lidian
con la desilusión de lo no cumplido, de las presencias y ausencias, de la mismidad y del ―otro‖ del
vínculo, de lo pérdido y lo no ganado.
Al decir de Sara de Berenstein: ―¿Qué modelo vincular de vejez tiene cada uno? Nos preguntamos:
¿Qué modelo vincular de terapéuta tenemos, de pacientes, de padres, de alumnos, de hijos, del acto
vincular?
Hablar de condiciones es impropio, más no el detallar que el devenir sujetos, lo explicamos a partir de
la construcción de una demanda de vínculo con las formas características de la relación con el otro.
El tema del abordaje vincular conlleva el interés de profundizar sobre el paciente que concursa y el
terapeuta que atiende una demanda de ―hacer vincularidad‖; la constancia

y contemplación de

construcción y constitución de subjetividad como un sentir y un pensar ante el entorno donde tiene
lugar una sesión y los espacios intrasubjetivos de todos y cada uno de los sujetos que emergen en ese
intercambio, añadidas las múltiples vicisitudes de esa experiencia; para favorecer la expresión de un
discurso que nos habla de un vínculo y nos permite y alienta a escuchar, a mirar y seguir que esta
pasando ahí. Aludimos a la figura del terapeuta por un lado y por otro el del paciente, referidos en este
caso a los vínculos terapéuticos de pareja, los parento- filiales, de familia y de grupo.
EL TERAPÉUTA desde su función de intervención, su función de análisis y de contención: un
HACER VINCULAR. Dice Puget, 2007. ―El psicoanalista oscila entre un pensar que cristaliza, un
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pensar que fluye y un pensar que crea un pensador de lo pensado. En un caso confirma su hipótesis, en
el otro va siendo con su paciente y puede experimentar esa extrañeza como también el placer de la
fluidez y como pensador se instala como testigo responsable‖.
Berenstein y Moreno (2007) se preguntan si en el hacer víncular terapéutico se promueven procesos de
subjetivación donde se han orientado por la palabra del terapeuta que sabe interpretar, al leer la
transferencia como recurso cuando el analista responde a lo que el paciente expresa.
Moreno enmarca esa transferencia ―como modelo de encuentro vincular atemporal y novedoso,
descargándola de la responsabilidad de la repetición como eje del síntoma que habla para entenderlo
desde el inconsciente‖. Como nos atenemos a una medida en lo vincular para evitar salirse de los
parámetros previstos. Y dice ―como lo ìnfimo y singular es más bien el corazón de nuestra clìnica.‖
Como aceptar lo provisorio y no lo ilusorio decimos; ¿serían estas condiciones de vincularidad?
Berenstein dice al respecto de un caso de familia, como el hijo asignado habla en la sesión de un
―modo particular y no relacional, el mismo no puede incluirse como para poder ser pensado en tanto
producto de una relación‖; y añade como ―antes de interpretar preferí esperar hasta despejar ese
sobretono de molestia que intuyo viene desde un punto contransferencial ligado a una escena infantil.
Me dije, a su vez, que es un riesgo interpretar si no pasa por la palabra, porque puede llegar como una
orden o una censura‖. Vamos entendiendo como la palabra puede ser expresión de vincularidad, en el
sentido de la conexión y aproximación a lo que el sujeto construye con el otro.
CON EL PACIENTE desde su posibilidad de ser tocado, intervenido, sentirse recibido y recibir.
Atreverse a hablar de sus experiencias vinculares y realizar un trabajo psíquico que deje aparecer sus
posicionamientos. Confirmamos este pensar afirmando: ―La escucha de la estructura vincular lleva a
jerarquizar en el relato los elementos que son la expresión de lo intersubjetivo correspondiente al
mundo vincular‖ (Berenstein, 2007).
Se habla de cómo está investido cada sujeto desde lo que espera suceda en el proceso de un vínculo
terapéutico. ¿Cómo es su pensamiento? ¿Cómo es su hacer? ¿Cómo es su existir? ¿Por qué esperar a
qué algo suceda?

181

Dice H. Krakov (2007): ―advenir sujeto de un vìnculo implica una modificación y reacomodamiento
representacional del mundo vincular al cual cada sujeto pertenecía hasta ese momento: es el proceso de
mudanza subjetiva donde el sujeto al constituirse al entrar en otro vínculo, lo que siente es que el
mundo cambia.‖
S. Gomel (1997) respecto a la subjetivación dice: que lo modos en que cada sujeto se posesiona con el
otro no son singulares, sino producto del encuentro vincular. Que son distintas situaciones que hacen
emerger diferentes fenómenos de subjetivación: las coacciones del sistema de la lengua y del
parentesco, las motivaciones libidinales y deseantes de los actores en juego vía Edipo y castración, las
vicisitudes de la transmisión generacional y el imaginario socioeconómico e histórico. Ninguna de esas
marcas opera como único fundamento aunque alguna se destaque con un perfil hegemónico. Y añade
cómo asimilar la subjetivación a un proceso complejo y situacional donde confluyen múltiples marcas
iniciales.
Respecto a los vínculos de pareja los cónyuges esperan cumplir todos sus deseos e ilusiones a través de
quererse y acompañarse. Dice una paciente casada, de 28 años: ―No me siento libre en mi relación de
pareja (respecto a las relaciones sexuales), es como decir, hagámosle y salimos de esta vaina, al mal
paso darle prisa‖. Se amalgaman para no discriminarse porque llevarìa a los sujetos a admitir las
diferencias. Dice Alicia Werba:‖Sabemos que en toda propuesta vincular hay una invitación al otro a
incluirse

en el propio argumento deseante. En el vínculo de pareja esto puede dar lugar a la

organización de un mito fundacional, con pactos y acuerdos inconscientes y una fantasmática fusional,
que conlleve como condición la no inclusión de lo diferente y de lo ajeno del otro‖.
En la clínica vincular cuando un paciente pareja acude a terapia se dice que si hay errores y se tienen
fallas se preguntan: cuáles son los consejos ó medidas a seguir para no cometer más faltas. La idea de
renunciar a sus ideales y experimentarse como ser humano despojado de exigencias y mandatos,
propiedades ó pertenencias mediante pagos en dinero por ejemplo, ó bien simbólicamente, como podría
ser el esposo que reconoce

un hijo de la esposa, nacido de una relación anterior de ella; plantea el

trabajo de construir un pensar y un existir vincular donde la relación no es negociable. Se rige por el
hacer y no por el Ser ya pensado y establecido, inmodificable muchas veces.
Esta descripción desde la clìnica pretende recrear el ―entre‖ de sesiones en las cuáles se persiste en
conservar lugares y pensamientos para no incurrir en la nada que aparece cuando hay anotaciones,
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preguntas y comentarios, más no respuestas enmarcadas dentro de la seguridad de que no se nos mueva
el piso; garantizando así una posición donde la mismidad predomina sobre la otredad y la inclusión del
otro es reprobada y su presencia desmentida. Dice Berenstein al respecto: ―Exponerse a desestructurar
lo que es previo a la presencia y al vínculo con ese otro implicaría pasar a ser otro del que se era.
Siendo que el otro inevitablemente altera mi narcisismo por más que mí yo se declare inaccesible, este
se defiende con una resistencia que trabajaría en oposición a la ajenidad y a la vincularidad para
reestablecer la individualidad y la semejanza. Sería una resistencia al papel determinante del Dos y
trabajaría hacía un retorno, una repetición del Uno‖. Nos significa vincularmente que en la relación
con el otro se impone su presencia y que aún necesitemos de su ausencia es una ausencia presente que
está ahí y no es de nuestra habilidad emocional ni mental como seres humanos borrarla.
¿Por qué el sujeto se defiende con una resistencia? ¿Por qué optar por la individualidad, la semejanza,
la complementariedad? Por el temor de verse perdido, amenazado, vacío, sin identidad asegurada por
él mismo, destruido, prefiere sostenerse sólo a incursionar con el afecto al otro, quedaría a merced del
otro, dependiendo peligrosamente. Por ello en él ámbito de un proceso terapéutico la vincularidad se ve
cuestionada y se le teme como si se le despojara

de sus posesiones y pertenencias, afectos y

pensamientos.
Seiguer y Moguillansky hablan de una función dogmática en la constitución vincular, útil para
entender una vez más como el sujeto desde ―Lo Uno‖ trae ideales a los cuales no desea dejar sin
vigencia en la relación vincular. ―Es parte de sus efectos que, así como un sujeto anhela reencontrarse
con su Yo-ideal, en cada vìnculo se anhela preservar ó reencontrar el idìlico momento fundacional‖.
Melanie Klein aduce como si el sujeto ante la protección y recibimiento del otro se siente como con
un enemigo que lo puede atacar y destruir y ante esta amenaza prefiere retirarse y replegarse sobre sí
mismo. Cuando estas han sido vividas en etapas tempranas el sujeto queda inscrito en la defensa de si
mismo ante cualquier otro que le signifique peligro y es posible que esta situación se repita como
imposibilidad vincular.
En un CASO de pareja: Sofía propone a su esposo asistir a una terapia pues la relación está afectada
desde que Jaime ha tenido relaciones con otra mujer que quedo embarazada y tuvo una niña. Jaime
prefirió contarle a Sofía lo que pasaba y ella estaba admitiendo que cuidara de la niña pero con la duda
de si sería hija de él, Jaime aceptó hacerse el examen de ADN por sugerencia de Sofía y el resultado
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dio que la niña no era su hija. Jaime había seguido visitando a la niña pues se había encariñado con
ella. Sofía se molesta y le pide que si no es su hija no tiene porque verla y hacerle regalos. Jaime no
expresa claramente si ha vuelto a ver a la niña y por

ende a la mamá. Sofía se vuelve a angustiar

porque sabe que la mamá de Jaime y su hermana visitaron a la mamá y a la niña. Sofía manifiesta un
malestar y angustia de verse relegada y no reconocida como esposa de Jaime.
La relación vincular de esta pareja se ve comprometida al nacer un hijo que no es de los dos, quedan
separados respecto a una posible paternidad y maternidad, otros son los que pueden ser padres de un
mismo hijo, ellos no se encuentran en esa experiencia y se viven separados al no aparecer el hijo de los
dos. Como el hijo de él no es de él, la relación de vínculo de pareja debe asirse de otra manera, aún
también si la niña hubiera sido de él habría un motivo de separación ocasionado por la salida de él
del lugar de la pareja y Sofía hubiera quedado excluida, con la posibilidad de admitir la maternidad en
otra mujer y permanecer en el vínculo; al no existir el hijo la relación delata lo que los sostiene. Talvez
Jaime también permanecería en el vínculo teniendo su experiencia de paternidad en otro lugar. Es una
forma de verlo al saberse que Sofía ya tiene 2 hijos de un matrimonio anterior y por una cirugía no
puede tener más, mientras Jaime no ha tenido hijos. Entonces, ¿qué los ―hace vincular‖? ¿Cuál es el
mito constitutivo? ¿Qué no pueden experimentar como historia de su relación?
En el momento que aparece la relación de Jaime con otra mujer, ¿qué acontece en el vínculo? Surge
el temor y la rivalidad en ella y el silencio en él; cada uno parte de su propia mismidad para funcionar
como pareja y el vínculo se desentiende de la presencia del otro. Es una regresión a la relación del Uno.
En forma muy sutil Jaime entró en ese vínculo para tener mujer y protección (es acogido sexualmente,
sin reparos) y también cuidar a los hijos de ella más no en la misma forma la relación de los dos. Él
paga los estudios de los hijos de Sofía, ahí es silencioso y presente-ausente, ¿no es reconocido? ―Yo he
estado mientras ellos se están criando‖ dice, ―pero Jaime se margina, eso es, se margina y no comparte
muchas cosas con mis hijos‖, (¿con ella…?) dice Sofìa.
Sofía entró al vínculo para tener marido y protección. En qué momento optan por la individualidad y
la semejanza y no por la vincularidad y las diferencias. Lo que aparezca con otras exigencias será
vivido como algo peligroso y excluyente. Sofía y Jaime deben permanecer juntos. Ellos se conocieron
en una casa de citas y a Sofía le tocó el turno con Jaime. Sofía manifiesta que Jaime era muy callado y
tímido sexualmente. Ella era la que podía mostrar experiencia y por eso se ubica como la que sabe y la
que manda y no puede suceder que Jaime se le escape a ella. Jaime y Sofía se constituyen pareja al
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saberse ambos despojados de afecto y sexualidad y buscan este contacto veladamente con otro,
eligiendo sin elegir, y así se encuentran por primera vez.
No son libres para vincularse construyendo subjetividad, la novedad no tiene lugar.

La

incertidumbre (Principio de Incertidumbre, Puget, 2001) es imposible de tolerar manifiesta en la
necesidad de Sofía y Jaime de permanecer unidos y que nada los separe. La otredad es amenazante en
cuanto que modifica lo que ellos no están listos a pensar.
¿Cuál es el clima para crear la función analítica, para devenir vincularidad? Encontrarnos en la sesión
y comenzar a pensar juntos. ¿Qué significaría un hijo de ambos? ¿Existe el deseo de hijo, se sentirían
realmente vinculados si hubiera un hijo de los dos? ¿Les hace falta un hijo, de los Dos? Sofía si
quisiera tener un hijo con Jaime, Jaime expresa categóricamente que no, no por ella propiamente sino
por él mismo, como si no estuviera dispuesto a continuar lo que depende de él, como si fuera un Ser
indeseable que no merece proseguir. Para él el HACER VINCULAR es vedado, mejor velado, sin
embargo asiste a las sesiones, las paga, las asume y afirma en una de ellas ―no me siento cómodo
expresando, me siento cómodo no hablando, pero eso no puede ser, no puede seguir asì…‖ y Sofìa
responde:‖le toca, le toca, las situaciones con las terapias es que salen facetas que no las veía antes en
él, él puede‖. (¿Puede qué?)
Respecto a los vínculos parento-filiales, si bien este caso terapéutico es centrado en la pareja, también
tiene una particular forma de aparecer los hijos y los no hijos. Existe el deseo de hijo, manifiesto por
parte de Sofía, negado por Jaime. Lo que aparece es como se movilizaría un hijo en un vínculo que ha
sido pareja sexual y debe hacer la mudanza para devenir pareja de padres. Sí ya están los hijos de Sofía,
pues cuidar esos y no inmiscuirse en otra experiencia más difícil de vivir; por las implicaciones de la
pareja en la paternidad-maternidad modelada y regida por las creencias ya instituidas desde la
subjetividad vincular. Dice Sonia Kleiman:‖ Hay un instituido de cómo deben ser los padres, los hijos,
los hermanos, que constantemente se hace presente en el discurso familiar y también en la teorías
psicológicas‖.
Sofía ha preguntado: ¿Por qué él quiere tener un hijo? Pensamos: ¿Deseaba Jaime tener un hijo ó
estar con otra mujer, confirmar algo? ¿Qué significa el lugar de hijo en esta pareja? Dice Julio
Moreno:‖

Las madres y los padres pueden talvez a través del esclarecimiento de su análisis

desentramar al hijo del lugar transgeneracional en el que lo tenían alojado y ofrecer mayor ámbito para
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la singularidad del hijo‖. En el deseo de hijo de Jaime y Sofìa se configura fantaseado con contenidos
de la transmisión generacional propios de esta pareja.
En otra situación, el hijo mayor de Sofía, ya adolescente, promueve viajar a encontrarse con su papá,
que vive en otro país y quiere quedarse a vivir con él. No contó con que el padre no lo acogió como él
esperaba y decidió devolverse. Mientras tanto el padrastro y la madre sufrieron la ausencia del hijo que
quiere separarse de la familia que lo ha albergado siempre, buscando lo propio que le pertenece por ser
hijo de un padre que quiere conocer y encontrar. Dice Juana Gutman refiriéndose a la clínica de
familia de adolescentes: ―Como nos encontramos con una dispersión de situaciones para la cual
muchas veces no tenemos teoría, parece una contingencia permanente; los vínculos cambian de
cualidad, están sometidos a los encuentros y desencuentros‖. Es una forma de decir que ocurre lo que
no esperamos, que funcionamos más dentro del discurso dogmático, que el de uno abierto a los
cambios y a la novedad, dónde cada uno en el HACER VINCULAR está construyendo sus propios
discursos.
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23- GRUPOS BALINT: SUAS ESPECIFICIDADES E SEUS POTENCIAIS PARA UMA
CLÍNICA DAS RELAÇÕES DO TRABALHO.
Juan Adolfo Brandt72
Palavras-chave: Grupo Balint. Trabalho. Relações Humanas.
Resumo:
O nosso propósito com esta apresentação é abrir um espaço de discussão sobre as
potencialidades do grupo Balint para a constituição de uma clínica das relações de trabalho.
Consideramos que o grupo criado por Michael Balint apresenta certas especificidades que o
caracterizam de modo especial para a análise das relações que são requeridas durante o desempenho de
atividades profissionais.

Essa modalidade grupal foi criada para atender a uma demanda específica dos médicos
generalistas e/ou médicos de família, nos anos 1950, na Inglaterra. Porém, M. Balint já havia realizado
uma primeira experiência entre 1930 e 1932 em Budapest, que foi necessário suspender quando os
representantes do governo húngaro passaram a freqüentar os grupos para registrar as conversas. Com o
crescente anti-semitismo anterior à 2ª. Guerra Mundial, M. Balint e sua primeira esposa Alice Balint
migraram para a Inglaterra em 1939. Alice faleceu nesse mesmo ano.
Foi com a sua terceira esposa 73 , Enid, que Michael pôde retomar seu projeto de grupos,
começando por trabalhar na Inglaterra no final dos anos 1940 com assistentes sociais cuja atividade
consistia em visitar casais em conflito. A proposta nesses grupos foi de criar um espaço em que as
assistentes sociais pudessem elaborar os aspectos contratransferenciais envolvendo a sua relação com o
casal em atendimento. Essa experiência possibilitou a Balint definir um setting grupal para atender ao
seu antigo interesse em trabalhar a relação do médico generalista com o seu paciente.
M. Balint era médico, psicanalista e foi supervisionado e analisado por Ferenczi, tendo dado
continuidade às pesquisas de seu supervisor voltadas para a clìnica dos pacientes ―difìceis‖. Pesquisou
sobre transferência, contratransferência e relações objetais, em que estabeleceu um campo teórico
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específico, fundado no conceito de amor primário contraposto ao narcisismo primário freudiano,
também em conceitos indicativos de formas de relação objetal (ocnofilia e filobatia) e ainda em sua
proposta de um nível psíquico denominado falta básica, evidenciado na clínica, característico de um
estágio de vida no qual a linguagem do mundo adulto ainda não é compreensível e prevalecem os
elementos afetivos..
Balint fundamentou-se na obra Thalassa de Ferenczi e estabeleceu como base do amor primário
a condição especial que o feto desfruta no útero, quando estão presentes somente fluídos e não é
encontrada a aspereza do objeto. Segundo Balint, está presente uma harmoniosa interpenetração entre
feto e ambiente. A partir do nascimento ocorre a perda dessa condição de harmonia e surgem
gradativamente os impeditivos para uma disponibilidade total da mãe em relação ao bebê. A criança
reage às perdas buscando formas de recuperar a condição perdida. As saídas podem dar-se no sentido
da ―tendência para o agarramento, preensão‖ como forma de manter o objeto junto a si, ou outras
formas de manter o objeto próximo, que Balint denominou ocnofilia. No processo de desenvolvimento
a criança também desenvolve skills que lhe permitem administrar o objeto à distância, que o autor
identificou como decorrentes de um filobatismo, ou seja, tendência para controlar o objeto à distância.
Em uma situação de adequada gratificação mútua entre bebê e mãe podemos encontrar um
convívio harmonioso. As formas de relacionar-se do sujeito são constituídas já a partir dos primeiros
tempos de vida, bem cedo, e estabelecem marcas que podem ser reconhecidas nas relações que o adulto
estabelece com os outros significativos, como é evidenciado na clínica psicanalítica. O conceito de
amor primário implica em designá-lo com o estatuto de primeira das relações e portanto, fundadora das
relações.
Balint considera que as relações no mundo adulto estão fundadas nas relações objetais, das
quais derivam na medida em que naquelas relações primitivas o sujeito estabeleceu skills, ou formas de
lidar com o outro que é seu objeto de desejo, a mãe, naquela busca de satisfação. Por outro lado, de
acordo com o pensamento de Alice Balint em seu artigo Love for the mother and mother love,
publicado em 1939, a mãe também atua em busca de gratificação. Assim, nessa relação primitiva
ambos são sujeito e objeto.
Quando criou seu grupo, Balint estava fundamentado nesse campo teórico da psicanálise das
relações objetais. Contudo, não são encontradas com facilidade em sua obra sobre o grupo as
referências a esse campo teórico. Ele estabeleceu nomes para categorias de análise que explicitam o
âmbito da profissão médica mas notamos que mantêm relação direta com seu campo teórico
psicanalítico.
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Balint criou a sua modalidade grupal durante um período em que surgiu na Inglaterra um
intenso interesse nas práticas grupais e na possibilidade de ampliar o potencial terapêutico psicanalítico
com a transposição dos fundamentos da psicanálise para fora da clínica tradicional.
Siegfried Heinrich Foulkes pesquisava desde 1939 o setting grupal para a psicoterapia de
fundamentação psicanalítica, interessado em relações humanas. No Tavistock Institute of Human
Relations em Londres diversos pesquisadores desenvolviam trabalhos em instituições sociais.
Destacamos Elliot Jaques, que realizou as suas pesquisas na indústria, interessado nos mecanismos de
projeção e introjeção na constituição do grupo e em sua dinâmica, focalizando especificamente o
conflito entre gerentes e operários, o que lhe permitiu propor que a defesa contra as ansiedades
psicóticas constitui um dos fundamentos da coesão social. Outro destaque é encontrado no trabalho de
Isabel Menzies, que desenvolveu uma pesquisa num hospital-escola geral de Londres focalizando a
atividade de enfermagem e procurando o reconhecimento dos mecanismos de defesa adotados por
enfermeiros, o que lhe permitiu propor que as instituições são utilizadas pelos profissionais em sua luta
contra as ansiedades. W. R. Bion, também na Tavistock, havia pesquisado sobre a clínica psicanalítica
para pacientes em contexto de grupo, estabelecendo os supostos básicos da dinâmica grupal bem como
as bases que dão à tarefa a centralidade no trabalho grupal. Esses trabalhos servem-nos na atualidade
como referenciais na pesquisa da aplicabilidade da psicanálise para além do setting tradicional.
Ao propor o grupo de médicos, Michael Balint estabeleceu certas especificidades para o setting
a partir das questões que são suscitadas no encontro do médico com seu paciente no contexto da
doença. Ao focalizar essa relação, esse psicanalista estava colocando no centro do trabalho grupal a
contratransferência manifestada pelo médico a partir da relação transferencial que o paciente
estabelecia com ele. Aqui está a chave dessa modalidade grupal. Aliás, a categoria de análise central
nesse grupo é denominada ―Médico como droga‖, que se relaciona ao médico como objeto bom ou
objeto mau.
Os participantes do grupo devem relatar casos clínicos sem recorrer a nenhuma anotação, em
associação livre de palavras, trazendo ao grupo a necessária riqueza de detalhes para esclarecer a
situação, contexto, doença, transferência manifestada pelo paciente, envolvimento dos familiares e
participações dos outros profissionais especialistas eventualmente consultados; finalmente, devem
trazer ao grupo seus sentimentos, reações e reflexões envolvendo esse atendimento, tal como se
estivessem em um grupo de supervisão – a contratransferência. Feito o relato, os participantes do grupo
começam o debate: colocam interrogações e afirmações, propõem questionamentos, solicitam
esclarecimentos, apresentam recortes de situações semelhantes vivenciadas por eles. Desse modo, o
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relato feito vai sendo ampliado, destrinchado, aprofundado, enquanto os participantes descortinam a
situação médico-paciente-doença como um campo de análise. Podem assim pesquisar sobre o que
acontece nessa situação particular na perspectiva da atividade profissional do médico e considerando
que o paciente apresenta uma demanda sua que é particular, cujo atendimento adequado e construtivo
implica em uma postura de acolhimento, atenção, interesse, dedicação e pesquisa.
Balint adotava em sua clínica psicanalítica um posicionamento de disponibilidade além do que
era comum nos analistas. Notamos que esse era também o enfoque de Ferenczi, fundados ambos na
perspectiva de que o paciente considerado ―difìcil‖, regredido, não pode ser alcançado no nìvel da
linguagem adulta que prevalece no complexo de Édipo. Ferenczi chegou a escrever um artigo sobre a
confusão de línguas. O paciente, ao regredir, sai do nível edípico e entra no nível psíquico que Balint
denominou falta básica, em que prevalecem as condições que seriam mais próximas das que o paciente
vivenciou enquanto criança antes da entrada do complexo de Édipo. Nesse nível da falta básica, a
linguagem que pode fazer sentido é aquela que se aproxima do mundo das sensações que contêm
elementos afetivos, enquanto a linguagem adulta soa enigmática, desconhecida, sem sentido. Trata-se
da linguagem que prevalece quando bebê e mãe se relacionam em busca de gratificações mútuas.
Fundamentado em sua prática como psicanalista, Balint adotou nos grupos uma postura de
analista que se aproximava do posicionamento que adotava na clínica individual. Assim, colocava-se
como pesquisador das relações, tal como os médicos ali presentes que estavam pesquisando sobre as
mesmas relações. O analista em Balint, no grupo, se coloca em igualdade com os outros, de tal modo
que nada sabe sobre o campo das relações e está a aprender no grupo. Sempre que Balint foi convocado
a apresentar-se como líder que sabe sobre relações adequadas ou sobre medicina ou doenças, ele se
eximiu. Assim, em seu grupo as projeções que seriam direcionadas a um Ego dominador, de líder, de
saber, são mais bem distribuídas entre os participantes. O Ego do analista não se propõe como Ego
grupal e o analista surge não como modelo mas como aquele que propõe a pesquisa e se engaja nela,
que quer saber mais na troca de visões e experiências.
Deve ser ressaltado que o grupo Balint, em sua proposta original, era desenvolvido fora ou
indepentemente da instituição com a qual o profissional mantinha vínculo empregatício. Essa condição
marca o setting como um lugar de livre expressão, no qual pode circular a palavra em associação livre.
Existe uma corrente Balint que se diferenciou do modelo original proposto por seu criador, que
adotou os princípios da dinâmica de grupo e investe na formação de líderes coordenadores para esses
processos grupais. Gosling e Turquet, que pertenceram originariamente à equipe que trabalhava com
Balint, fizeram essa opção. Nessa outra modalidade o grupo conta com um líder e são realizadas
comumente intervenções que tomam como objeto o grupo em sua totalidade. Balint nunca aderiu ao
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modelo da dinâmica de grupo nem a Bion, mas jamais censurou essa escolha de Gosling e Turquet.
Dessa forma passamos a conviver com dois movimentos Balint.
Realizamos diversas experiências na modalidade grupal Balint original, envolvendo grupos de
líderes do trabalho organizado, educadores de abrigo-orfanato, estudantes de pós-graduação,
profissionais que atuam em UTI hospitalar. Notamos que quando os grupos de líderes do trabalho
organizado são formados internamente às organizações ficam evidenciadas restrições nos conteúdos
pelos próprios participantes, que assim se preservam, mas deve ser ressaltado que esses participantes
não se furtam de trazer para o grupo referências explícitas a funcionários considerados problemáticos,
que têm assim os aspectos de sua subjetividade expostos e questionados no grupo. Por outro lado, os
participantes dos processos realizados em ambiente externo às organizações manifestam nas avaliações
ao término do processo grupal, que não seria possível falar o que falam se estivessem presentes outras
pessoas da mesma empresa. Temos, portanto, evidências de que os grupos não devem ser realizados
internamente às organizações quando os participantes são líderes no trabalho. Isso devido aos aspectos
persecutórios que são típicos dos ambientes do trabalho organizado.
A nossa experiência demonstra que quando realizamos o trabalho grupal fundados na
contratransferência que é suscitada no relator de um caso, a partir da referência a um terceiro com o
qual deve relacionar-se em prol de suas atividades profissionais, desenvolve-se um trabalho psíquico no
grupo que possibilita insights sobre as forma de relacionar-se praticadas pelos participantes do grupo.
De acordo com Balint, no grupo temos a oportunidade de rever os nossos skills, reconhecendo quando
se tornaram automatismos, aos quais recorremos nas relações a partir da contratransferência que nos
desperta o outro da relação. No grupo temos a oportunidade de um novo começo – termo balintiano – a
partir do processo de análise que se desenvolve nesse espaço.
Deve ser ressaltado, contudo, que esse processo não é considerado psicoterapia por Balint,
embora ele tenha reconhecido que ocorrem efeitos psicoterápicos. A razão de afirmar-se que não se
trata de psicoterapia tem muito a ver com a aplicação nesses grupos de um outro conceito criado por M.
Balint: a transferência pública, que se refere aos conteúdos que são próprios da profissão comum dos
participantes. Não são trabalhados nos grupos os conteúdos que se referem à intimidade, pois devem
ser trabalhados em oura clínica e são considerados como pertencentes ao campo da transferência
privada.
Balint publicou as principais categorias de análise em sua obra ―O médico, seu paciente e a
doença‖. A partir do conceito de transferência, desenvolveu a categoria o médico como droga, referida
ao efeito que tem o profissional sobre o paciente quanto às suas expectativas e sua relação de
confiança. Nesse sentido, o médico pode ser medicamento ou veneno. Balint definiu ainda um conjunto
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de categorias, dentre as quais destacamos: a organização da doença, que está referida ao trabalho
psíquico do paciente em organizar a própria doença e também contempla a atuação do médico em
ajudá-lo nesse processo de reorganizar essa doença; o oferecimento da doença, que está relacionada à
necessidade de oferecer a doença, como processo criativo, a alguém que possa compreendê-la e ajudar
a organizá-la; a função apostólica, que se refere à função do médico como conselheiro ou educador no
sentido de levar ao paciente os conhecimentos necessários para que os procedimentos terapêuticos
sejam cumpridos pelo paciente; a companhia de investimento mútuo, que se refere à possibilidade de
ser estabelecida uma relação de apoio mútuo entre médico e paciente, ou seja, o paciente elege aquele
médico e o médico lhe dedica atenção especial de modo que a relação tem continuidade no tempo e
assegura a ambos, médico e paciente, uma adequada gratificação. O flash constitui uma categoria
desenvolvida bem mais tarde e refere-se ao insight mútuo que pode ocorrer entre médico e paciente,
relacionado a uma percepção conjunta, simultânea, de algum fator interveniente na doença. Há ainda
outras categorias que teriam menor aplicabilidade em nossa proposta de grupos para trabalhar as
relações profissionais; são elas: o conluio do anonimato que acontece quando o paciente é
encaminhado a especialistas diversos e nenhum deles apresenta uma solução; paciente com grande
dossiê que se refere ao paciente que tem ficha longa com muitos eventos; e nomadismo medical que
contempla os casos de pacientes que mudam de médico com certa intensidade.
Estamos em busca de estabelecer um setting grupal que dê suporte a uma clínica das relações de
trabalho, em que o nosso foco deve contemplar a relação empática sustentada em gratificação mútua,
para o que considerando os apontamentos que apresentamos anteriormente. Uma clínica que possa
contribuir para que os participantes venham a abandonar respostas violentas e adotar skills voltados
para o que Balint denominou companhia de investimento mútuo. Consiste no afastamento em relação
aos posicionamentos exageradamente narcisistas que são típicos da competitividade presente no mundo
competitivo e que contribuem para a violência.
A nossa proposta é revisar as categorias de análise utilizadas na modalidade Balint com
médicos, para viabilizar um setting composto de profissionais de empresas variadas, sempre um só
empregado por empresa, realizado em ambiente físico externo às organizações e sem vínculos com
elas, em que possam ser analisadas as relações dos participantes com os seus colegas e líderes a partir
do relato de casos e análise da contratransferência conforme é feito com o modelo Balint tradicional. O
foco do trabalho grupal será a relação do Eu com o Outro no contexto do trabalho organizado.
A temática geral original ―O médico, seu paciente e a doença‖ é substituìda por ―O Eu, o Outro
e o que o outro projeta no Eu, no Contexto de trabalho‖. As categorias de análise devem receber
adequações; apresentamos em seguida uma tabela de equivalências:
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Categoria original

Categoria proposta

Médico como droga

O Eu como droga

Organização da doença

A organização da dificuldade pessoal do outro

Oferecimento da doença

O pedido de presença

Função apostólica

A função de aconselhar o outro que requer
conselho.

Flash

Flash

Companhia de investimento mútuo

Companhia de investimento mútuo

Concluindo, a nossa proposta de modalidade grupal tem potencial para mudanças positivas nas
relações de trabalho. Isso na medida em que defronta os participantes dos grupos às questões que
interferem em suas relações pessoais a partir da contratransferência, o que implica em termos um
processo que lhes permite o insight sobre a própria forma de relacionar-se e sobre os automatismos que
adotam nessas relações. Dessa forma pode abrir-se o caminho para novas formas de se relacionar,
novos skills, novos começos. É o que denominamos clínica das relações de trabalho.
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24- FORMAÇÃO BALINT NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NO CURSO DE
MEDICINA: EXPERIÊNCIA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco 75

Michael Balint iniciou, no ano de 1948 em Londres, um grupo com assistentes sociais que
trabalhavam com pessoas em dificuldades conjugais. Este grupo encerrou-se após um ano e, em
seguida Balint e Enid, sua esposa, iniciaram um grupo semelhante com médicos generalistas, que
naquele momento encontravam-se insatisfeitos com o início do Serviço Nacional de Saúde na
Inglaterra. (1,2)
A compreensão sobre o grupo inicial com assistentes sociais é importante para a percepção de
todo o movimento que desencadeou a construção teórica e metodológica que, posteriormente, se
imortalizou como Grupo Balint.
Quando Enid Balint e eu começamos nosso primeiro esquema de treinamento
no Centro de Estudos Familiares (em Londres) enfrentamos o problema de
como treinar os assistentes sociais, tratando com os problemas conjugais de
seus clientes, a se tornarem conscientes e sensíveis a processos inconscientes sem oferecer a eles o bem provado método de análise pessoal. (...) Enfrentando
esse problema eu decidi usar minha experiência com o sistema húngaro de
supervisão e fazer um treinamento em psicoterapia com base principalmente no
estudo aprofundado por método de grupo da contratransferência dos
assistentes sociais. (BALINT, 2005:221)

Nas palavras de Balint alguns pontos ficam claros: (a) o treinamento que ele e Enid
pretendiam oferecer aos assistentes sociais, assim como o proposto posteriormente aos médicos, não
configurava uma análise pessoal e, por isso, demandava uma nova preocupação metodológica; (b) tal
treinamento pretendia ter como base a contratransferência, tão bem aceita na Escola Psicanalítica
Húngara, fornecendo tal conhecimento como instrumento possível para uma boa relação entre os
assistentes sociais e seus clientes e, (c) a metodologia adotada para o referido treinamento das
assistentes sociais foi baseada em sua experiência com os processos de supervisão, desenvolvida na
formação psicanalítica húngara.
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Assim, Balint decidiu desenvolver com os assistentes sociais e posteriormente com os

médicos, o que chamou de ―seminários‖. Nestes seminários ou grupos, ele fazia supervisão de casos
atendidos pelos assistentes sociais e, no segundo momento, pelos médicos, de forma a trabalhar
questões relacionadas à transferência do paciente e à contratransferência dos profissionais.
Durante os seminários com os médicos generalistas, iniciados em 1950, na Clínica Tavistock,
em Londres, Balint construiu sua teoria sobre a relação entre os médicos e seus pacientes. Desenvolveu
as principais categorias que foram posteriormente publicadas no livro ―O médico, seu paciente e a
doença‖ (3). A categoria fundante de sua teoria, ―o médico como droga‖, prevê o efeito droga do
profissional.

Desta

forma,

o

médico,

quando

prescreve

medicamentos,

prescreve-se,

concomitantemente, a si próprio, de forma inconsciente, podendo ter um efeito benéfico
(medicamentoso), neutro ou mesmo maléfico (venenoso) (3,4). As outras categorias são: ―a
organização da doença‖; ―a oferta da doença‖; ―o conluio do anonimato‖ e a ―função apostólica‖.
(3,5,6).
Esta maneira peculiar de desenvolver o processo ensino-aprendizagem através dos seminários,
buscando identificar tais categorias balintianas, foi posteriormente chamada de Grupo Balint. De
acordo com Enid Balint, os grupos iniciais eram constituídos de 8 a 12 médicos generalistas e um ou
dois líderes psicanalistas (o primeiro grupo foi desenvolvido com Balint e Enid), que se encontravam
semanalmente e permaneciam juntos por aproximadamente dois anos. (1)
A proposta de Balint era não só o estudo e a reflexão sobre a relação médico-paciente, mas
também a capacitação dos médicos para enfrentarem os problemas do cotidiano e a pesquisa, tendo
inclusive chamado seus seminários de training-cum-research. (7).
Balint faleceu em 1970, mas sua teoria e sua metodologia continuaram a ser usadas,
primeiramente por Enid Balint e, posteriormente, por outros profissionais (2,6). Para que os grupos
Balint reproduzissem a proposta inicial, foram construídos alguns parâmetros e normas que
assegurassem uma mesma dinâmica em qualquer lugar do mundo. Tais normas foram organizadas por
membros da The Balint Society, a maioria deles ex-participantes dos grupos iniciais e, foram
classificadas em ―caracterìsticas essenciais‖ e ―caracterìsticas desejáveis‖ (Quadros 1 e 2) (8).
Também a dinâmica do grupo tem se mantido igual aos seminários desenvolvidos pelo
próprio Balint. Os participantes sentam-se em círculo e, o líder (coordenador) pergunta ao grupo ―quem
tem um caso?‖ A pessoa que tiver um caso para relatar anuncia-se ao grupo. Após o relato do caso, que
deve ser resumido, calcado apenas em lembranças, sem se basear em nenhuma anotação prévia, o líder
abre espaço para perguntas ao relator. Depois de responder sucintamente as perguntas, o relator silencia
e apenas ouve a discussão do grupo. Neste momento, o grupo inicia uma reflexão sobre o caso e sobre
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a relação entre o profissional relator e seu paciente (do caso relatado), procurando compreender os
mecanismos psicodinâmicos que perpassaram essa relação interpessoal. Após a discussão do grupo, o
líder abre espaço para o relator voltar a falar. Este avalia o que foi discutido e diz se o grupo o ajudou
ou não. Encerra-se, assim o grupo Balint que, normalmente, tem uma duração de 90 minutos a duas
horas (2,7,8).
Sapir (1994), bem como Gosling e Turquet (1994) evidenciaram questões transferenciais
importantes que ocorrem durante o desenvolvimento de um grupo Balint, tanto entre o profissional que
relata o caso e seus colegas, como entre cada membro do grupo entre si e em relação ao chamado líder
do grupo. São exatamente esses movimentos transferenciais que proporcionam o desenvolvimento
pessoal de cada participante:
Aqui, ora identificado inconscientemente com o paciente, ora no mal-estar de
algumas de suas relações de objeto, deixando-se ser percebido, expõe uma
demanda, cujo aspecto transferencial é evidente. Sem ser explicitada, sua
relação edípica se estabelece com o coordenador, em ressonância com o grupo.
E, visto que o coordenador intervém facilitando a manifestação da
contratransferência do médico, ele o coloca em situação de transferência. (...)
Um ou outro médico procura individualizar sua relação com o líder, em
oposição ou acordo com o grupo. Acontece que todo o grupo se opõe através de
um silêncio prolongado, ou de uma apresentação de fragmentos de caso, em
reação à sessão precedente, sentida como demasiado quente. O coordenador é
freado ou excitado. (SAPIR, 1994:124)

Através dos últimos cinqüenta anos, os vários seguidores de Michael Balint passaram a
desenvolver grupos com profissionais médicos e enfermeiros. Embora o próprio Balint (2005) negasse
a eficácia de seus grupos com estudantes de medicina, após 1970, o Professor Betlheim, seu amigo
pessoal, introduziu essa metodologia no ensino médico na atual Croácia, discutindo com seus alunos a
relação com os pacientes sob o enfoque da teoria Balint.
O Professor Boris Luban-Plozza, na Universidade de Ascona, Suíça, também introduziu essa
metodologia e a teoria Balint no ensino médico, com grande repercussão (10). Os estudantes de
Medicina de outros países da Europa passaram a ter contato com o Professor Luban-Plozza e acabaram
por organizar uma federação internacional: The International Junior Balint Federation.
Também outros professores de vários países passaram a trabalhar com alunos de Medicina em
grupos Balint, ensinando a relação médico-paciente nesta perspectiva teórica.
Na Holanda, o uso dessa metodologia nos cursos de Medicina já alcança três décadas (11).
Moreau e Vercheval (1979), na Bélgica, têm experiência com o processo ensino-aprendizagem
balintiano no curso médico há vários anos. De uma forma geral, várias são as faculdades em todo o
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mundo que introduziram tal metodologia no curso de graduação em Medicina e nas diversos cursos de
residência médica e/ou especialização (13,14,15).
No Brasil, Perestrello e, posteriormente, Júlio de Melo Fº iniciaram os grupos Balint no
contexto do ensino médico, na cidade do Rio de Janeiro e, posteriormente, outros grupos se formaram
em São Paulo, Santos, Recife, e outras cidades do país (16). Em Goiânia, a Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Goiás introduziu os grupos Balint na disciplina de Semiologia Médica durante
aproximadamente 12 anos (5,8,17,18) e desde agosto de 2006, os alunos do curso de Medicina da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás têm tido tal experiência.
Após 1990, começaram a surgir publicações sobre experiências de grupos Balint com
médicos na prevenção da Síndrome de Burnout (19, 20, 21). Embora não se configure uma terapia de
grupo, o grupo Balint é terapêutico, auxiliando no enfrentamento do estresse laboral. Balint
demonstrou, em seu estudo inicial, que em seus grupos ocorre uma mudança na personalidade dos
profissionais que participam (3). Missenard et al (1994) também concorda com a possibilidade do
grupo Balint promover uma mudança, ainda que discreta, na personalidade de seus membros. Sapir
(1994) faz uma profunda reflexão sobre tal questão, procurando advertir que os seminários não se
transformem em terapia de grupo (o que de fato não é), mas aponta para o fato de que tem observado
mudanças no comportamento de médicos franceses, suíços, italianos, ingleses e alemães, exparticipantes de grupos Balint, os que ele denomina de ―balintizados‖, em relação aos seus pacientes e
alunos.
As psicólogas Beker e Benedetti têm desenvolvido, na Argentina, grupos Balint com
professoras de ensino infantil e fundamental com bons resultados não só na prevenção da Síndrome de
Burnout, como também no desenvolvimento da interdisciplinaridade em formação de equipes
(21,23,24).
A EXPERIÊNCIA DA PUC/GO
Fazendo-se um recorte sobre a experiência pedagógica dos grupos Balint na formação médica
na PUC de Goiás, é necessário focar alguns pontos essenciais para a compreensão deste processo
ensino-aprendizagem.
O curso de medicina da PUC/GO é fundado nos novos paradigmas do ensino médico,
procurando contemplar as Diretrizes Curriculares Nacionais. Desta forma o desenho curricular do novo
curso de medicina se apóia em dois grandes eixos longitudinais que perpassam todo o curso e ao redor
dos quais os ciclos com suas unidades e eixos circulam (figura 1). Os grandes eixos longitudinais são:
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Eixo Teórico-Prático Integrado (ETPI) que contempla os conhecimentos biomédicos inseridos nos
princípios do SUS e o Eixo do Desenvolvimento Pessoal (EDP) que contempla as ciências humanas
abarcando a sociologia, antropologia, psicologia, teologia, sexologia e a teoria Balint.
O ensino-aprendizagem da teoria Balint não está inserido em uma disciplina ou mesmo não se
configura em um espaço opcional de formação, mas, ao contrário, está garantido dentro do currículo
como uma unidade e efetivado transversalmente inclusive nos casos discutidos nas tutorias (PBL) e na
metodologia da problematização (casos problemas da comunidade vivenciada pelos estudantes).
Desta forma, os acadêmicos passam por quatro semestres de formação teórico-prática
balintiana, quando estudam a teoria e participam de grupos Balint semanais. Tal formação inicia-se no
terceiro semestre do curso médico concomitante ao ensino-aprendizado da Semiologia. Durante o
terceiro e quarto semestres desenvolvem-se os grupos Balint e discutem-se as categorias teóricas de
forma a embasar os acadêmicos para uma relação médico-paciente adequada. No sétimo semestre
letivo retoma-se a formação balintiana focando o estresse do estudante de medicina. A exemplo dos
autores que têm trabalhado a prevenção da síndrome de burnout através dos grupos Balint, nesse
semestre em especial, diagnosticado como o grande momento estressor do curso, procura-se
desenvolver grupos Balint com o foco tanto no paciente quanto no estudante e seu possível
adoecimento. Já no último semestre do curso, a experiência Balint será retomada no sentido de
propiciar um espaço de desenvolvimento pessoal e continência afetiva para os então formandos.
Durante os quatro semestres os grupos desenvolvidos seguem as características essenciais
preconizadas pela The Balint Society, porém, nos terceiro e quarto semestres usa-se a metodologia
GV/GO como alternativa para trabalhar com turmas de até 25 alunos. O GV (grupo de verbalização)
posta-se ao centro e é efetivamente o grupo Balint, tendo em média de 6 a 8 alunos participantes. O GO
(grupo de observação) é organizado ao redor do grupo Balint e os acadêmicos permanecem em silêncio
observando o movimento do grupo de verbalização e anotando em uma planilha de observação alguns
dados de importância durante as discussões. Ao fim do grupo Balint, os acadêmicos do grupo de
observação são convidados a falar, enriquecendo a compreensão da teoria Balint e dos movimentos
transferenciais no caso relatado. O uso desta técnica com grupos Balint foi desenvolvido durante minha
pesquisa de doutorado em Educação e mostrou-se efetiva na formação balintiana (25). Tanto no grupo
pesquisado na tese de doutorado como nos grupos de estudantes da PUC/GO os participantes que
eventualmente permanecem somente no grupo de observação também apresentam uma mudança de
personalidade conforme preconiza Balint. (25)
Refletindo sobre a formação em curso dos acadêmicos de medicina da PUC/GO percebe-se
que:
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Assim como no caso dos assitentes sociais citados por Balint, os estudantes recebem, à
semelhança da formação psicanalítica húngara, supervisão de casos por eles atendidos em uma
metodologia que, embora não seja a de uma análise pessoal, é capaz de ser terapêutica e promove a
aquisição de um conhecimento próprio dos movimentos transferenciais possibilitando trabalhar, em
especial, a contratransferência deles próprios.
Ao longo dos semestres cada estudante dentro de seu próprio tempo de amadurecimento, vai
apresentando mudanças de personalidade e reconhecendo que os grupos são continentes com suas
ansiedades possibilitando inclusive um espaço de desabafo, de reflexão e de prevenção da síndrome de
burnout. Os acadêmicos referem com frequência o aprendizado do cuidado e da continência com seus
pares mesmo fora dos grupos. É comum o relato de que após momentos altamente estressantes os
colegas se reúnem para conversar dando espaço para que os mais ansiosos possam falar e chorar sendo
plenamente acolhidos pelos outros. Durante estes movimentos pessoais e grupais, percebe-se maior
facilidade em trabalhar em equipes mesmo quando não há empatia entre os pares, respeitando-se os
limites éticos e morais necessários durante a convivência no trabalho. Percebe-se ainda uma capacidade
mais aguçada de lidar com a onipotência própria do estudante de medicina, bem como uma tolerância
maior com os professores, compreendendo os movimentos transferenciais e os mecanismos de defesa
nem sempre adequado.
Os alunos desenvolvem uma excelente relação médico-paciente sendo elogiados por
profissionais e pacientes em todos os cenários de estágio curricular. Sentem-se gratificados e
estimulados a continuarem tal formação. Também é notório o desenvolvimento de mecanismos de
defesa adequados diante de situações de muito sofrimento mental, como por exemplo, o enfrentamento
da morte. Vale ressaltar que durante o aprendizado da oncologia, os estudantes trabalham suas dores
nos grupos Balint semanalmente, privilégio este que os professores ainda não têm.
Vale ressaltar ainda que, em relação à pesquisa sobre os grupos Balint, os estudantes têm
apresentado temas livres em congressos médicos, bem como já começam a enviar textos para
publicação. É importante salientar que, recentemente, um texto sobre essa experiência pedagógica
desenvolvido por quatro acadêmicas foi aceito para publicação no The Balint Journal, periódico da
Associação Balint inglesa. Também alguns estudantes estão desenvolvendo projetos de monografias de
final de curso a respeito do tema Balint.
Por fim é voz unânime entre os acadêmicos o quanto os grupos e o conhecimento teórico
ajudam-nos a se entenderem melhor. Vários estudantes decidem fazer análise propiciando a si mesmos
uma melhor saúde mental.
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Com esta experiência o curso de medicina da PUC/GO não pretende formar psicoterapeutas
ou analistas, mas sim médicos. Médicos de Pessoas como dizia Perestrello. Médicos capazes de atender
doentes de forma adequada compreendendo que pessoas são complexas. Médicos capazes de
trabalharem em equipe respeitando os demais profissionais. Médicos capazes de desenvolver uma
melhor qualidade de vida sem ser necessário adoecer para dar conta dos enfrentamentos do cotidiano.
Médicos, sobretudo, capazes de desenvolverem grupos Balint na Atenção Primária, nas clínicas e nos
hospitais melhorando a qualidade de atendimento à saúde da população através de relações
interpessoais menos adoecidas.
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Quadro I – Características Essenciais do Grupo Balint
de acordo com a The Balint Society

Grupo de 6 a 12 pessoas
Líder definido (pode ser um professor de medicina)
Os membros do grupo devem ter experiência com pacientes
Relatos orais (material trabalhado no grupo)
A discussão enfoca a relação médico(estudante)-paciente
Os casos discutidos não podem ter sido anotados previamente
O grupo não se configura em terapia de grupo
Devem ser observados: honestidade, respeito, confidência, etc.
Proposta inicial do grupo: desenvolver o entendimento das relações e não solucionar os
casos clínicos
Líder responsável por manter as normas.
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Quadro II – Características Desejáveis do Grupo Balint
de acordo com a The Balint Society

Andamento do grupo (ongoing) de forma a mantê-lo com certa periodicidade.
Grupo fechado (sempre com os mesmos participantes)
Existência de um co-líder
Líder com um treinamento psicanalítico ou com facilidade para o entendimento do
inconsciente para poder ajudar os membros do grupo a entenderem a relação médicopaciente
O grupo não deve incluir todos que queiram participar, mas o líder pode, após uma
entrevista, selecionar os que melhor se adequarem ao tipo de trabalho desenvolvido, para que
possam ter melhores resultados no grupo
Duração do grupo: 1 hora e 30 minutos a 2 horas
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Figura 1 – Esquema representativo da grade curricular do curso de medicina da PUC/GO
salientando os eixos longitudinais ao redor dos quais giram as unidades, os eixos e os ciclos.
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25- ESTRATÉGIA GRUPAL COMO ALTERNATIVA VALIOSA PARA O MANEJO DE
ADOLESCENTES COM TRANSTORNOS ALIMENTARES EM UM CENTRO
ESPECIALIZADO DO BRASIL
Group strategy as a valuable alternative for the management of adolescent eating disorders in a
specialized centre in Brazil
Manoel Antônio dos Santos76

RESUMO: O autor apresenta sua experiência como psicoterapeuta de um grupo de pacientes
diagnosticados com anorexia e bulimia nervosas. Esse grupo se insere em um serviço especializado de
assistência de caráter interdisciplinar existente desde 1982 no HC-FMRP-USP. O grupo é aberto a
pacientes com transtornos alimentares de ambos os sexos, predominando mulheres jovens, solteiras, de
procedência socioeconômica diversificada. Para fundamentação teórico-clínica da intervenção são
empregadas formulações psicodinâmicas. O processo terapêutico em grupo facilita a construção de
condições favoráveis à mudança, na medida em que sustenta um espaço de troca de experiências e de
atitudes de mútua ajuda. A atmosfera permissa contribui para a redução dos sintomas que
comprometem a esfera oroalimentar. Conclui-se que um conhecimento refinado do perfil e
funcionamento psicológico desses pacientes é útil para prover informações para o planejamento da
intervenção da equipe multidisciplinar.
Palavras-chave: Anorexia Nervosa. Bulimia Nervosa. Transtornos alimentares. Psicoterapia de Grupo Apoio.
ABSTRACT: The author presents his experience as a psychotherapist of a group of patients who were
diagnosed as having eating disorders in special anorexia and bulimia. This therapeutic support group is
part of a multi-professional approach carried out in the ambulatory of eating disorders which has been
assisting people since 1982 in the Clinical Hospital of the Medical School of Ribeirão Preto, University
of São Paulo. The participation in the group is open to both sexes, although the majority of participants
are young single women, with diverse socio-economic backgrounds. The conceptual framework of the
intervention follows psycho-dynamic formulations. The non recognition of the psycho-pathological
condition, the psychiatric co-morbidities and the feelings of not trusting the relationships are the
therapeutic challenges to be overcome in order to establish the therapeutic alliance between the patient
and the health professional. The group psychotherapeutic intervention aims to sensitize these patients
for their need of treatment, stimulating self awareness about their problem and a responsible attitude
regarding health care. The therapeutic group process facilitate the construction of favorable conditions
for changes supporting an experience exchange space and an attitude of mutual help. The permissive
atmosphere contribute to reduction of eating disorders symptoms. Concluding we argued that a refined
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knowledge of the psychological functioning and profile of the patients has proved useful to provide
information for intervention planning by the interdisciplinary team.
Keywords: Anorexia Nervosa. Bulimia Nervosa. Eating disorders. Psychotherapy, Group - Support.

GRATA - UM SERVIÇO ESPECIALIZADO COM 24 ANOS DE FUNCIONAMENTO
Transtornos alimentares (TA) são quadros psicopatógicos caracterizados por graves alterações
no comportamento alimentar. Devido à complexidade dos fatores envolvidos na gênese e manutenção
desses transtornos, como anorexia nervosa (AN) e bulimia nervosa (BN), o tratamento deve abarcar
múltiplas abordagens, que contemplem os pontos de vista clínico, nutricional, psicológico e
psiquiátrico que intervêm nesses quadros (Souza & Santos, 2007). Essas abordagens devem ser
desenvolvidas de modo integrado por uma equipe multidisciplinar.
O objetivo do presente estudo é descrever a experiência do autor como coordenador de grupos
de apoio oferecidos junto ao Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares - GRATA, entendendo
o grupo como contexto de produção de singularidades, de potências de vida.
O GRATA é um serviço especializado que, desde 1982, vem prestando assistência a pacientes
com AN e BN junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. A
proposta de atendimento é desenvolvida, basicamente, em regime ambulatorial. A hospitalização de
pacientes é uma estratégia utilizada apenas excepcionalmente, quando há indicação por risco iminente
de vida.
A equipe de saúde é constituída por médicos (nutrólogos e psiquiatra), nutricionistas,
psicólogos e terapeutas ocupacionais. Com freqüência semanal são oferecidos três grupos abertos,
sendo dois destinados aos familiares e acompanhamentos das pacientes (Grupo de Orientação ClínicoNutricional, seguido de um Grupo de Apoio Psicológico) e um outro grupo, que congrega pacientes em
seguimento ambulatorial. Os grupos são coordenados por psicólogos, à exceção do primeiro, liderado
por nutricionista e nutróloga.
Os grupos têm duração variável: os destinados aos familiares duram 60 minutos cada e o das
pacientes dura 90 minutos. A coordenação é operacionalizada em esquema de co-terapia e os
coordenadores discutem os principais emergentes após o término, preparando os demais profissionais
da equipe para os atendimentos individuais que se iniciam em seguida. Os fenômenos grupais mais
relevantes também são levados para discussão junto à equipe multiprofissional, em reuniões semanais,
que ocorrem antes dos atendimentos.
Para

fundamentação

teórico-clínica

da

intervenção

são

empregadas

formulações

psicodinâmicas. A equipe, por sua vez, conta com o suporte de uma psicanalista, que auxilia os
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profissionais a refletirem sobre suas próprias questões emocionais, suscitadas pelo intenso contato com
dimensões que comumente tangenciam a fronteira vida-morte.
APROXIMANDO-SE DO UNIVERSO PSÍQUICO DOS PACIENTES COM TRANSTORNOS
ALIMENTARES
Para Santos (2006), a clínica dos TA configura um campo de alta densidade da experiência
emocional vivida pelo psicoterapeuta, dado o nível de comprometimento de áreas vitais implicadas
nesses quadros e o grau de regressão emocional em que os pacientes se encontram. Além dos prejuízos
físicos evidentes, apresentam graves alterações do funcionamento psicossocial, que se expressam tanto
no plano da personalidade quanto do comportamento. Como traços característicos dos portadores
desses transtornos figuram: o isolamento social, implicando na deterioração da qualidade e
regularidade das relações sociais, o humor depressivo, a invasão dos afetos desorganizando o
funcionamento intelectual, com prejuízos marcantes na adaptação e qualidade de vida (Bruch, 1972,
1978).
A dissociação entre pensamento e afeto é uma constante nesses casos e impõe uma série
barreira às intervenções do psicoterapeuta e dos demais membros do grupo. Em razão do uso maciço de
mecanismos dissociativos, a possibilidade de morte parece algo remoto e distante dos pacientes
anoréxicos e bulímicos.
Não ser capaz de reconhecer no seu comportamento alimentar disfuncional um traço patológico
é outro desafio terapêutico a ser superado, na medida em que dificulta ou até mesmo inviabiliza o
desenvolvimento de uma aliança terapêutica entre o psicoterapeuta e o paciente. Nesse sentido, o foco
da intervenção psicoterapêutica é colocado, no período inicial do tratamento, na criação de condições
que favoreçam a consciência sobre o transtorno alimentar. Um longo e árduo caminho precisará ser
traçado junto aos pacientes para que eles possam reconhecer que a vida é um bem precioso que precisa
ser cuidado. O processo terapêutico é um recurso valioso para facilitar o vislumbre da possibilidade de
mudança, que só poderá advir a partir da revisão e ressignificação de valores, crenças e sentimentos
relacionados ao próprio corpo e ao processo de autocuidado.
Doentes que sofrem de uma enfermidade somática, de um modo geral, sentem necessidade de
atribuir um significado para sua doença e tratamento e, dentre os múltiplos sentidos possíveis, podem
incluir o medo da morte. Nos quadros psicopatológicos como os TA, entretanto, o que se observa é,
muito mais, o medo da vida. Esses pacientes sofrem de um sentimento de incompetência generalizada.
Sentem que não detêm controle sobre sua própria existência. Por isso desenvolvem, como mecanismo
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compensatório, o desejo de controlarem, pelo menos, o próprio apetite e outras necessidades básicas, o
que desemboca na preocupação obsessiva com o controle do peso e da forma corporais.
ESTRATÉGIA GRUPAL EM UM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM TRANSTORNOS
ALIMENTARES
O intercâmbio de experiências entre pessoas que compartilham problemas semelhantes e que
têm objetivos parecidos permite criar um clima grupal favorável para elaborar situações peculiares
desencadeadas pelo adoecimento e tratamento (Bechelli & Santos, 2001). Com o auxílio do
psicoterapeuta, os participantes podem se permitir refletir sobre suas emoções e condutas, a partir de
um novo e diferente vértice que é propiciado pelas interações no grupo, criando, desse modo, uma
maior possibilidade de mudança em seus padrões relacionais.
Em nossa prática ambulatorial junto ao GRATA os grupos são abertos, o que significa dizer que
os participantes são livres para comparecem semanalmente, prescindindo de agendamento prévio – tal
como ocorre com os retornos regulares às modalidades individuais de assistência que são oferecidas.
No caso das chamadas síndromes psicossomáticas, como é o caso dos TA, observa-se que o
atendimento psicológico a princípio não se enquadra exatamente na demanda do paciente, cujo
interesse prioritário manifesto é a consulta com o médico nutrólogo e a nutricionista – e,
eventualmente, com o psiquiatra. Além disso, alguns pacientes, que aceitam o encaminhamento para
psicoterapia individual, são atendidos fora do dia do ambulatório.
CONSTITUINDO O ESPAÇO GRUPAL
O grupo é aberto a pacientes com TA de ambos os sexos, predominando mulheres jovens,
solteiras, de procedência socioeconômica diversificada. A seleção dos integrantes do grupo é realizada
por meio de entrevista individual e/ou psicodiagnóstico aplicado na admissão do paciente.
Adotam-se alguns critérios de inclusão para o grupo: (1) Diagnóstico: são considerados
elegíveis pacientes que preenchem os critérios diagnósticos do DSM-IV para AN e BN; (2) Idade: faixa
etária a partir de 14 anos, sem limite máximo; (3) Aceitação: aquiescência, por parte dos participantes,
das características de funcionamento do grupo e de uma modalidade específica de intervenção
psicológica que focaliza as dimensões emocionais associadas aos sintomas – portanto, uma estratégia
que se endereça à mente e não ao corpo e/ou aspectos médico-nutricionais associados à enfermidade;
(4) Disponibilidade: para comparecer ao grupo pelo menos no dia dos retornos médicos (o que implica,
sempre que possível, na disponibilidade de comparecer ao hospital uma vez por semana,
independentemente de estar agendado ou não retorno médico). Como critérios de exclusão para o grupo
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tem-se: (1) Presença de morbidade psiquiátrica (quadro agudo, sintomas psicóticos francos que
dificultem a permanência em grupo); (2) Dificuldades de ordem pessoal (rebaixamento intelectual,
déficit de comunicação verbal ou acuidade auditiva) que podem contraindicar o encaminhamento do
paciente para grupo.
Nas primeiras etapas do atendimento o paciente com AN ou BN tende a permanecer
obstinadamente centrado nos sintomas físicos, e só mais secundariamente se mostra interessado nas
questões psicológicas. Isso se deve à ausência de percepção da influência dos fatores afetivoemocionais sobre suas manifestações sintomáticas. De modo análogo ao que ocorre nos grupos de
apoio realizados em contextos de tratamento de alguma enfermidade orgânica, que congregam
pacientes que não acorrem à instituição primariamente para tratar de seus aspectos psicológicos, nos
TA frequentemente deparamos com pacientes que não reconhecem que sua condição de sofrimento tem
também uma faceta psicológica (Santos, 2006). Muitos pacientes simplesmente negam sua condição
emocional e, portanto, não se veem como pessoas que necessitam de ajuda. Costumamos dizer que
esses pacientes ainda precisam ser ―apresentados‖ ao seu mundo mental, que eventualmente
desconhecem e em relação ao qual têm profundo receio de se aproximarem. Nessa vertente, as
estratégias grupais parecem facilitar o manejo dessas resistências.
TÁTICAS DE MANEJO GRUPAL
O manejo e o apoio circunscrevem um espaço permissivo e seguro para a expressão emocional,
bem como para a troca de experiências entre os membros do grupo, que compartilham situações vitais
semelhantes decorrentes do enfrentamento de uma problemática comum. O objetivo da estratégia
grupal é justamente tirar proveito de de um certo nível de heterogeneidade que existe na relativa
homogeneidade, que é supostamente assegurada pelo diagnóstico de TA. Explora-se o potencial
terapêutico do encontro das diferenças individuais (pluralidade de experiências) em um contexto de
relativa homogeneidade, garantida – mas só até certo ponto – pelo diagnóstico comum.
As táticas de intervenção utilizadas no grupo de portadores de AN e BN aproximam-se, em seus
fundamentos técnicos, das estratégias descritas no contexto das psicoterapias de apoio (ou de
esclarecimento). Assim, basicamente, as intervenções podem ser: explorativas, informativas e
integrativas (Fiorini, 1984).
Explorativas: correspondem às intervenções que buscam investigar o que o paciente conhece a
respeito do TA e de seu tratamento. Incentivamos cada membro do grupo a explanar livremente sobre
suas concepções, idéias e sentimentos, ficando atentos à maneira como cada um consegue subjetivar
suas questões.
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Informativas: visam proporcionar a disseminação de conhecimentos atualizados sobre o
transtorno, mediante uma linguagem compatível e adaptada ao nível sociocultural do paciente.
Integrativas: almejam o desenvolvimento de habilidades de elaboração das situações
vivenciadas e a aprendizagem por meio da experiência – própria e também do outro, que vivencia uma
situação semelhante em seu contexto de vida.
Outras estratégias de apoio utilizadas compreendem: a clarificação, a confrontação e a
orientação.
Clarificação: procura-se facilitar o reconhecimento dos recursos de enfrentamento que cada
paciente utiliza para fazer frente à crise vital provocada pela enfermidade ou pelas sequelas
eventualmente produzidas por sua cronicidade.
Confrontação: o grupo gera a necessidade de que os participantes coloquem à prova a sua
subjetividade e confrontem o que sentem com os dados objetivos provenientes da realidade biológica,
psicológica e social. A realidade física/concreta do corpo esquelético do anoréxico estabelece um
contraste gritante com a negação psicológica da gravidade dos seus sintomas. O mesmo ocorre com a
descrição, frequentemente neutra do ponto de vista emocional, que o bulímico faz de suas incríveis
manobras purgativas, como vomitar mais de 20 vezes em um único dia ou tomar cartelas inteiras de
comprimidos de laxantes e diuréticos.
Orientação: visa prover apoio emocional para um manejo mais adequado dos conflitos
intrapsíquicos. O psicoterapeuta apenas leva em consideração os aspectos psicodinâmicos
inconscientes, sem, contudo, interpretá-los no contexto da sessão.
Essas táticas são utilizadas também nos grupos conduzidos com os familiares dos pacientes,
com a diferença de que o enfoque é mais acentuado na orientação com finalidade educativa. Uma outra
aplicação do grupo nesse âmbito são os multiplicadores reflexivos, estratégia que objetiva oferecer um
espaço de continência e elaboração psicológica para as questões emocionais que afetam a própria
equipe de saúde.
CONCLUSÃO: UNINDO ESFORÇOS PARA POTENCIALIZAR A VIDA
Para Santos (2006), os grupos terapêuticos ou de apoio:
1. proporcionam um contexto confiável no qual o paciente pode adquirir habilidades para lidar
com seus sentimentos, fantasias e ansiedades, desenvolvendo novos recursos de enfrentamento, de
modo a obter um melhor manejo do sofrimento psíquico; nesse sentido, são encorajados novos modos
de resolução de conflitos, que se reflitam em situações vividas no dia-a-dia.
2. incentivam o exercício da ajuda mútua por meio da partilha de problemas similares.
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3. estimulam a descoberta de novas formas de lidar com o conflito gerado pela necessidade de
dependência versus temor da perda de autonomia.
4. encorajam o paciente a buscar desfechos mais satisfatórios para suas histórias de dor e
sofrimento.
5. ajudam o paciente a ter menos medo do futuro, encorajando seus movimentos no sentido do
crescimento e da gradual individuação.
Concluindo, as estratégias grupais têm se revelado como possibilidades ricas de intervenções
psicoterapêuticas no contexto do tratamento da AN e BN. O grupo, em suas diferentes configurações
(grupo de pacientes, familiares, profissionais) vem se consolidando como um espaço fecundo para
vencer os desafios cotidianos colocados pela abordagem dos TA. É, antes de mais nada, um modo de
unir esforços para potencializar as possibilidades de proteger a vida psíquica, seriamente ameaçada de
inanição de provisões vitais.
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26- UM ESTUDO SOBRE A EVOLUÇÃO DE VÍNCULOS AMOROSOS ORIGINADOS DOS
RELACIONAMENTOS PELA INTERNET
Carla Donnamaria
RESUMO
Este trabalho apresenta pesquisa realizada com casais cujos vínculos originaram-se de relacionamentos
mediados pela Internet, onde buscamos compreender o processo de escolha e de evolução dos vínculos
amorosos realizados neste contexto, através da aplicação do método psicanalítico de investigação. Os
resultados indicaram que apesar da dinâmica dos relacionamentos mediados pela Internet envolver
algumas peculiaridades, traços de personalidade das pessoas envolvidas estão preservados na evolução
dos vínculos que, apesar de virtuais, não seriam fictícios. Mas, por outro lado, revelaram-nos também
que, para a realidade dos vínculos amorosos, a presença é parte constitutiva. Concluímos que, para
estes, a Internet caracteriza-se como uma condição a partir da qual o vínculo é construído por etapas
que passam pela identificação de valores e desejos mútuos, pela confirmação dos dados de realidade, e
pela marca que faz o primeiro encontro face a face, num processo onde o bem ou o mal suceder estão
condicionados à maturidade das pessoas envolvidas tanto quanto estão em suas relações presenciais.
Palavras-chave: Relacionamento pela Internet; Escolhas Amorosas; Psicanálise de Grupo.
Un Estudio Sobre la Evolución de los Vínculos Amorosos Originados de las Relaciones Virtuales
RESUMEN
Este trabajo presenta una investigación realizada con parejas cuyos vínculos se originaran de las
relaciones mediadas por Internet, intentando comprender el proceso de elección y la evolución de los
lazos de amor en este contexto, aplicando el método psicoanalítico de investigación. Los resultados nos
permitieron darnos cuenta de que a pesar de la posibilidad de conocer los rasgos de la personalidad de
los demás a través de la relación virtual, el encuentro es parte constitutiva del vínculo amoroso.
Llegamos a la conclusión de que, para la realidad de los vínculos amorosos, la Internet se caracteriza
como una condición a partir de la cual el vínculo se construye por etapas que pasan por la
identificación de los valores y deseos mutuos, por la confirmación de los datos de la realidad, y por la
marca que hace el primer cara a cara, en caso de que el bien o el mal suceder está condicionado a la
madurez de las personas involucradas de la misma forma que en sus relaciones presénciales.
Palabras clave: Vínculos por la Internet; Elecciones de amor; Psicoanálisis
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Este trabalho tem origem em uma dissertação de mestrado que consistiu de um estudo sobre a
evolução de vínculos conjugais originados de relacionamentos mediados pela Internet.
Buscamos descrever as condições da vivência virtual, caracterizada pelo relacionamento a
distância, ―acorporal‖, favoráveis para a geração de um vínculo. Analisamos a evolução do mesmo,
contemplando os aspectos que se revelaram associados ao desejo e à decisão de transpô-lo do virtual
para a convivência face a face, visando também compreender o imaginário gerado no vínculo virtual,
bem como os aspectos de convergência e de divergência entre as expectativas e as realizações
decorrentes de sua transposição. Para tanto, aplicamos o método psicanalítico na realização de
entrevistas de tipo aberta (Bleger, 1998), a casais heterossexuais, atualmente casados, ou em união
permanente, que tiveram a experiência objeto de nosso estudo. Para a análise do material coletado,
aplicamos o método proposto por Mathieu (1967), e nos reportamos à teoria psicanalítica dos grupos
aplicada aos casais e à psicanálise das configurações vinculares para a interpretação do conteúdo assim
destacado. A importância desta pesquisa está na contribuição que traz para o devido discernimento das
implicações do uso da Internet, em relação a outros movimentos do mundo contemporâneo, para as
vicissitudes de um vínculo amoroso. Conhecer peculiaridades desta realidade servirá ao próprio
internauta que tem a Rede como uma oportunidade alternativa para encontrar-se com outras pessoas,
aos profissionais que lidam com as questões de transformações da subjetividade, assim como poderá
contribuir a outras áreas de conhecimento e pesquisa, uma vez que estamos abordando um fenômeno
com repercussões tanto psicológicas e culturais, quanto econômicas e sociais.
Sobre o Conceito de Vínculo
A psicanálise, método que se propõe a estudar e intervir sobre fenômenos da natureza humana,
com foco no inconsciente e nas formas de subjetividade que dele se originam, iniciou a compreensão
sobre os vínculos a partir da perspectiva intra-subjetiva, através da qual o outro e o mundo externo
ficam reduzidos a objetos internos, desconhecidos em sua autonomia. Estudos desta natureza
conduziram seus autores à formulação da teoria das relações objetais, uma das principais vertentes da
psicanálise.
Para a proposta de compreensão e intervenção sobre os fenômenos grupais, percebeu-se a
necessidade de investigar as repercussões do ―inter‖ no aqui - agora de um grupo. Um estudo da
dimensão intersubjetiva abarca os aspectos que dependem da bidirecionalidade sujeito/outros. Esta
vertente amplia a metapsicologia e concebe o vínculo como uma das bases para a construção da
subjetividade, a qual se dá, simultaneamente, em três espaços psíquicos: no intra-subjetivo, no
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intersubjetivo e no transubjetivo; este último definindo a relação entre o ego e o macro-contexto social
(Puget e Berenstein, 1993).
Heuristicamente, sob a perspectiva da inter-subjetividade, podemos conceber o vínculo como
uma configuração onde egos encontram-se ligados pelo que Puget e Berenstein (1993) denominaram
―conector‖, o qual diz respeito às representações do macro-contexto social e do complexo de Édipo,
vindo a definir o que também denominaram de ―espaço vincular‖ (p. 20), ou o que Spivacow (2005)
refere como ―campo relacional‖. Trata-se de uma configuração que implica e supera a mera soma das
partes de cada eu, em uma combinação que articula as constelações objetais individuais (Vidal, 1998).
Dinamicamente, o vínculo é sustentado por uma série de estipulações inconscientes tais como
acordos, pactos e regras de qualidade afetiva, de modo que se pode dizer que há vínculo a partir do
momento em que existe uma mútua representação interna, quando a existência de uma outra
determinada pessoa deixou de ser indiferente e passou a ter significado e despertar sentimentos,
incluindo o sentimento de pertinência (Puget e Berenstein, 1993; Pachuk e Friedler, 1998). Ficam
excluídas, assim, da definição deste conceito, todas as relações e contatos interpessoais capazes de
despertar algum sentimento momentâneo, que não chegar a abarcar o sentimento da pertinência.
Para Vidal (1998), o acordo inconsciente é um exercício pelo qual se busca unificar
harmonicamente diversas resoluções do narcisismo e do complexo de Édipo de cada eu, em uma
vivência de encontro que brinde o desejado e ilusório caráter de unidade. A mesma autora também
afirma que todo acordo inconsciente comporta uma ilusão de eternidade e o desejo de cada um contar
com o outro como um objeto único. Constituir-se-ia de uma apropriação mútua e compartilhada de
aspectos da vida mental de cada ego, ocorrendo uma co-Identificação, sobre uma base de motivos
comuns, o que alude ao conceito de identificação proposto por Freud (1900/1988), ao afirmar que a
identificação não corresponde a uma simples imitação, mas ao processo do ego incorporar um traço do
outro, que passa a funcionar como próprio, mediante uma transformação.
Para a manutenção do vínculo, também se criam pactos, os quais se diferenciam dos acordos
por tratar dos conteúdos não compartilhados.
Spivacow (2005) refere que, em um vínculo, o contato com o outro ativa em cada um dos
sujeitos alguns funcionamentos e conteúdos conscientes e inconscientes, enquanto outros se desativam.
Isso dialoga com o que foi exposto por Pichon-Rivière (2000) que, a partir da concepção da pessoa
como uma totalidade integrada por mente, corpo e também pelo mundo exterior, se preocupou com a
maneira particular pela qual cada indivíduo se relaciona com outro ou outros, criando estruturas
particulares em cada caso e a cada momento, concebendo o vínculo como uma estrutura dinâmica em
contínuo movimento, que engloba tanto o sujeito, quanto o objeto.
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O Vínculo Conjugal e as Motivações Psíquicas na Escolha do Cônjuge
Para a realidade do vínculo conjugal, Puget e Berenstein (1993) identificaram parâmetros
definidores (cotidianidade, projeto vital compartilhado, manutenção de relações sexuais entre si e
tendência à monogamia), os quais estão sendo modificados, como sinalizam Escárcega e Estrada
(2005), a uma velocidade vertiginosa. Como estes autores, também Vaitsman (1994), Giddens (1993) e
Rossi (2003) observaram, no cenário do mundo pós-moderno, uma atenuação das obrigações entre as
pessoas que se unem em casal, fácil dissolução de uma união marcada por imediatismo e
despreocupação com o futuro, numa relação onde o bem-estar e o desejo voluntário de estar juntos
definem sua sustentação.
A tendência de o cônjuge projetar no parceiro a relação tal como viveram seus próprios pais,
ainda bastante marcada pela configuração hierarquizada característica do modelo tradicional de casal
do mundo moderno, contrasta com a expectativa do alcance de um ideal de felicidade, imperativo da
sociedade contemporânea, resultando conflitos capazes de comprometer a sustentação do
relacionamento.
Em sua condição de unidade familiar, o vínculo conjugal reserva as funções de organizador
psíquico e social, propostos por Kaës (1997). Pode significar também uma saída ao Édipo, a partir do
momento em que o sujeito se vê aceito pelo outro do sexo oposto, aliviando a culpa pelas fantasias
incestuosas ou agressivas (Losso, 1987), embora, em algumas situações, ao invés de saída, contradições
na vida conjugal geradoras de sintomas, ambivalências e paradoxos podem levar a uma reentrada
naquele, onde buscas e fugas individuais se misturam com prazeres e sofrimentos que um impõe ao
outro (Arensburg, 1991). Estes aspectos nos levam a pensar que a instabilidade pela qual passam os
relacionamentos amorosos do mundo pós-moderno não deve ameaçar o desejo comum de encontrar um
parceiro para a realização de um vínculo duradouro. A questão é: quais são os fatores implicados nesta
escolha, uma vez que critérios como beleza, inteligência, entre outros da esfera da objetividade, não
garantem o desejo de unir-se em matrimônio?
Freud (1914/1996) identificou duas motivações que podem estar na base de um processo de
escolha objetal. Quando o investimento libidinal passa pelo conflito edípico na busca de um objeto que
ressignifique experiências anteriores de satisfação, ligadas a figuras parentais, busca-se uma relação de
objeto denominada por Freud de anaclítica. Quando a busca significa uma procura por si mesmo, ou
por aquela pessoa que gostaria de ser, define-se uma escolha de objeto narcísica. Estas motivações,
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segundo o próprio pai da psicanálise, não esgotam todas as possíveis. Ele simplesmente descreveu
aquelas que ele chegou a identificar.
Segundo Spivacow (2005), para um casal se encaminhar para uma forma de relação
institucionalizada, pesa fortemente a contribuição que o outro significa para o equilíbrio pessoal e para
a organização defensiva do eu, diferentemente do que ocorre num relacionamento transitório. O autor
afirma que a escolha do parceiro/a se apóia tanto na atração erótica e sensual pelo outro como na
segurança que este proporciona ao eu quanto a não convocar os aspectos da personalidade que a
organização defensiva necessitou excluir. Esta explanação sustenta o motivo pelo qual aspectos
objetivos, por mais interessantes e atraentes que sejam, não garantem a sustentação de um
relacionamento amoroso.

Influências Sócio-Culturais na Escolha do Parceiro
Em concomitância às motivações psíquicas envolvidas na escolha do cônjuge, as expectativas e
iniciativas atualizadas neste processo são também atravessadas por variáveis sociais, culturais e até
políticas e econômicas (Costa, 2000; Giddens, 2002; Ramalho, 2005).
A própria história acerca das escolhas de parceiros começa, paradoxalmente, pela não-escolha.
Até o século V, tratava-se exclusivamente de um negócio de família, atuada pelos nobres, com
finalidade de alianças políticas e acúmulo de riquezas. Com o tempo, sob a influência de outros fatores,
o poder de decisão foi sendo transferido para os próprios cônjuges. No entanto, o amor como motivo
explícito para a escolha de um parceiro e definição de uma vida conjugal ocorre somente no século
XVII, quando é referido o ―amor romântico‖, época em que o amor não se torna algo simplesmente
possível, mas um fim idealizado (Araújo, 2002).
Giddens (1993) observa que é a partir desta época do ―amor romântico‖ que os parceiros
passam a questionar, ao menos com maior freqüência, seus próprios sentimentos e sobre a qualidade de
seus vìnculos, fazendo indagações tais como: ―como eu me sinto em relação ao outro? Como o outro se
sente a meu respeito? Será que nossos sentimentos são profundos o bastante para suportar um
envolvimento prolongado?‖ (p. 56). Entretanto, o cenário social e cultural da época, reforçado pela
forte influência da igreja na preconização da indissolubilidade do casamento, impedia que tais
questionamentos conduzissem a rompimentos.
No século XIX, a medicina reforça a importância da sexualidade adulta e matrimonial,
indicando que a escolha de um único parceiro e a preservação da monogamia deveria ser visto como
uma conduta de preservação da saúde.
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Depois, com o crescimento da sociedade urbana e consumista, o surgimento da pílula
anticoncepcional, e a inserção da mulher no mercado de trabalho, eventos do século XX, o casamento
tradicional, regido pela dominação masculina, começa a ceder a uma nova forma de relacionamento,
onde o prazer sexual torna-se critério adicional no processo de escolha do parceiro, e segue com
reivindicações de igualdade de direitos.
Tentando ainda fugir do modelo tradicional de casamento, cônjuges contemporâneos se
entregam aos valores de consumo do momento, e ao imperativo de prazer imediato e constante. Esta
subordinação do casamento à satisfação emocional, segundo Vaistman (1994), é a condição geradora
da marca de instabilidade do vínculo conjugal que se expressa no final do século XX, e vem marcar o
inìcio deste, onde, como diz Rossi (2003), ―a liberdade de expressar a própria subjetividade, de realizar
os próprios desejos nas suas mais peculiares manifestações tornou-se um dever a ser cumprido pelos
cidadãos‖ (p. 91).
Enfim, vivemos uma época onde se revela uma suposta liberdade de escolha atravessada por
uma perspectiva social de felicidade individual e imediata (Chaves, 2004). É neste cenário que surgem
os primeiros provedores de acesso à Internet. Ou seja, a função deletar do computador surge num
mundo já marcado por relações mais instáveis.
Sobre o Espaço Virtual e Seus Recursos de Interação
A palavra virtual tem sua origem no étimo virtualis, do latim medieval que, por sua vez, é uma
deformação da palavra virtus, que significa existir em potência. Lévy (2005), um dos mais conhecidos
autores a tratar do tema, a utiliza com este sentido, posicionando o virtual em oposição ao atual e não
ao real, como se tornou de uso comum para diferenciar as relações mediadas pela Internet das relações
presenciais. Apresenta o exemplo da relação entre a semente e a árvore, cuja germinação atualiza a
primeira, portadora de toda informação necessária para esta realização. Afirma que toda entidade capaz
de gerar manifestações concretas, sem estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular,
confere uma entidade virtual. Com este sentido, utilizamos o termo em nosso trabalho para falar das
relações reais mediadas pelo computador. A realidade, sob esta perspectiva, está na existência de
pessoas que, apesar da distância, e ainda que mediadas por um computador, provocam reações umas às
outras.
Turkle (1999) registra que as pessoas com experiência de relacionamento na Internet estariam
expressando um desejo de tornar mais permeável as fronteiras do ―real‖ e do ―virtual‖. A separação
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entre dois mundos, segundo a autora, seria um esforço mais entre especialistas do que entre os usuários,
para situar certos tipos de experiência numa ou noutra dimensão.
Sobre este mesmo aspecto, Oliveira (2001) observa, no mundo on-line, a atualização de
paradigmas e estereótipos originados no mundo off-line. Ou seja, como diz Bettini (2002) ―a forma de
se vincular e de se ter atitudes na Internet pode ser um reflexo de como o homem experimenta seu diaa-dia‖ (p. 164).
Até mesmo aquele internauta que se aproveita do anonimato para tentar seduzir usando de
manipulações das informações sobre si mesmo, expõe aspectos reais de sua personalidade, pois, como
afirma Gonçalves (2002), ninguém consegue mentir nos aspectos relacionados à inteligência, humor e
visão de mundo.
Sobre o comportamento mentiroso vale registrar, também, que qualquer evidência de sua
prática, durante ou após o relacionamento virtual, pode revelar-se fatal para a evolução e sustentação de
um vínculo, especialmente para um vínculo amoroso (Nascimento, 2007).
Outros motivos, tal como na vida off-line, também podem provocar o rompimento de um
vínculo virtual. Sobre esta experiência, Birman (1997) observa uma tendência de a pessoa sentir-se
menos ofendida do que se sentiria numa relação presencial, por te sido recusada por seu discurso, e não
por sua aparência. Não apontaríamos esta condição como uma vantagem dos relacionamentos virtuais
sobre os presenciais, pois acreditamos que não deve significar uma opção de vida sob o propósito de
deixar de viver as vicissitudes da outra.
Quanto ao amor virtual, são levantadas dúvidas sobre sua veracidade, sendo considerado por
alguns autores como apenas uma fantasia. Exemplo de percepção negativa sobre este aspecto encontrase em Sampaio (2004), jornalista que reuniu, em livro, dois anos de estudos e entrevistas sobre
namoros na Internet. A autora identifica como etéreo aquele que está do outro lado da tela, pelo fato
desse alguém poder desaparecer a qualquer momento. Destaca-se a questão: como é possível amar uma
pessoa sem poder vê-la, tocá-la, sentir seu cheiro? No entanto, histórias de relacionamentos originados
na Internet revelam também experiências positivas, realidade que corrobora observação de Nicolaci-daCosta (2006) de que uma forma de pensar e viver diferente daquela a que estamos habituados pode
gerar medo e insegurança; ao que Lins (2007) acrescenta: ―ainda mais no que diz respeito aos
relacionamentos amorosos‖ (p. 395).
Evitando qualquer equivocada generalização, compartilhamos com Prestes (2005) as seguintes
questões em torno das chances de sucesso ou de fracasso dos enamoramentos virtuais:
Por que esperamos que um enamoramento on-line tenha 100% de efetividade quando a
realidade off-line assinala outra coisa? Ou, acaso todos os enamoramentos da vida real terminam em
220

bodas de prata? A relação matrimônio-divórcio tende a equiparar-se na realidade, então porque aludir o
status de efêmero ao referir-se aos enamoramentos on-line? (p. 3).
E para a compreensão das repercussões do uso da comunicação on-line

sobre os

relacionamentos, é importante também conhecermos as variações relacionadas aos recursos
disponíveis. Discorremos sobre os mesmos:
E-mail (Correio Eletrônico): ferramenta mais conhecida entre os usuários de Internet, implica
no intercâmbio assíncrono de mensagens escritas e de documentos, com opção de anexar imagens, sons
e vídeos. O aspecto assíncrono da comunicação permite, tal como permitem as cartas de papel, a
redação de textos breves ou longos. A inovação, neste sentido, se dá pelo acréscimo nas velocidades de
emissão e recepção das mensagens, favoráveis ao sentimento de pertencimento. Seu fácil arquivamento
possibilita a releitura das mensagens, o que, segundo Turkle (1999) pode favorecer a compreensão do
quanto uma relação depende do imaginário e perceber a própria contribuição na construção desse
imaginário. Schwartz (2007) registra tratar-se da ferramenta atualmente menos utilizada entre os mais
jovens, os quais estariam atribuindo seu uso aos mais velhos. Desta forma, a evidência de pesquisas
anteriores (Lins, 2007) de que seu uso marcaria uma etapa precedente ao encontro presencial, precisa
ser revista. Os costumes, na verdade, vale observar, sempre sofreram transformações concomitantes às
dos recursos disponíveis em cada contexto. É a atual velocidade implicada nas transformações que nos
dá a impressão de que o mundo e os costumes teriam sido os mesmos até poucas décadas atrás.
Fóruns: programa de acesso on-line, dentro do qual é possível redigir mensagens que
permanecem acessíveis a outros internautas, para a discussão de um tema para o qual o fórum foi
criado. A formação de vínculos pode decorrer de uma identificação mútua através da troca de opiniões,
idéias, tal como ocorre nos ambientes de discussão presenciais, embora não seja utilizado
necessariamente com tal propósito, também da mesma forma como não nos dirigimos para os diversos
ambientes de convívio presencial tendo em mente o propósito de encontrar um parceiro.
Chat (Sala de Bate-Papo): permite diálogo em tempo real entre vários internautas. Para acessar
uma sala de bate-papo virtual, basta preencher um campo reservado para o apelido (o nickname, como
é mais conhecido), o qual pode ser utilizado para simplesmente preservar a verdadeira identidade
quanto pode registrar a intenção com a qual o internauta ingressa à sala. Protegidos pelo anonimato, os
internautas sentem-se mais seguros para revelar segredos, dividir sentimentos, pensamentos e fantasias
(Ben-Ze‘ev, 2004). Sob a tentativa de compensar a ausência de tons de voz, que indicariam, por
exemplo, se um comentário foi afetuoso ou irônico, destaca-se o uso dos emoticons, expressões
iconografias representativas das expressões faciais associadas ao humor; os quais, evidentemente, não
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preservam seus usuários de qualquer mal-entendido, visto tratar-se de um recurso de característica préverbal.
MSN: Assemelha-se ao chat no aspecto de permitir comunicação em tempo real. Diferencia-se
daquele quanto à privacidade. O usuário o acessa através de uma conta de e-mail e de uma senha, e
interage com outros internautas que tenham sido convidados ou autorizados ao contato. Somente as
pessoas autorizadas têm a oportunidade de saber se aquele que o autorizou está, ou não, on-line.
Através deste, é possível manter uma foto, ou outra imagem, visível na mesma tela onde são trocadas
as mensagens. Os mesmos recursos iconográficos utilizados nos chats são aplicados também nestes.
Atualmente, também permite comunicações em videoconferência, normalmente reservadas para as
relações mais íntimas ou profissionais.
Skype: Bastante similar ao MSN, muito utilizado para videoconferência.
Site de Encontros: Alguns sites são propositadamente criados sob a proposta de ajudar a
encontrar parceiro, normalmente realizada através de um contrato de serviço pago. Entre os serviços,
são oferecidas dicas sobre correção e maneiras de escrever ao pretendido. Segundo Ramalho (2005),
algumas pessoas se encorajam para a busca de parceiro por este caminho por saber que todos estão ali,
uma vez cadastrados, receptivos frente a oportunidade de conhecer alguém.
Orkut: O site de relacionamento atualmente mais usado no país. Neste, cada usuário cadastra-se
para gerar uma página própria, onde expõe, respondendo a um questionário padrão, informações sobre
seu perfil, com opção para inclusão de fotos e vídeos. Seus amigos cadastrados também ficam expostos
em uma lista, cujo perfil pode ser acessado por um clique pelo próprio dono da página ou por seus
visitantes. Por este caminho, forma-se uma extensa rede onde se realizam reencontros, nascem novas
amizades e também novos romances, através de mensagens trocadas de forma assíncrona.
Pelo exposto, é possível afirmar que nem sempre um relacionamento virtual que culmina em
vínculo amoroso origina-se de um plano de encontrar parceiro. Portanto, nem toda vida conjugal
originada de um relacionamento virtual remete a uma alternativa contra dificuldades de
relacionamentos presenciais ou a uma busca por relações parciais e voláteis, fato que nos trouxe para
este tema de estudo.
OBJETIVOS
Objetivo Geral:
Estudar a evolução do vínculo de casais de orientação heterossexual, casados, ou em união estável,
cujos relacionamentos originaram-se de relacionamentos mediados pela Internet.
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Objetivos Específicos:
Descrever, através da experiência dos casais participantes, as condições do ambiente virtual
favoráveis à geração de um vínculo.
Analisar a evolução do mesmo, contemplando os aspectos que se revelaram associados ao desejo e
à decisão de transpô-lo para a convivência face a face.
Compreender o imaginário gerado no vínculo virtual, bem como os aspectos de convergência e de
divergência entre as expectativas e as realizações decorrentes de sua transposição.
MÉTODO
Participantes: Participaram desta pesquisa três casais de orientação heterossexual, casados, com
idades entre vinte e trinta e três anos, todos com formação escolar superior, com variações nas
experiências quanto ao programa utilizado na conexão; no tempo de relacionamento virtual (variando
de três meses a cinco anos); no intervalo de tempo entre o primeiro encontro e o casamento (de seis
meses a três anos e meio); e do tempo em que estão casados (de um ano e meio a quatro anos).
Instrumento: Utilizamos o instrumento que, como diz Bleger (1998), torna possível trazer a vida
cotidiana do ser humano para o campo do conhecimento acadêmico: a entrevista. Para a emergência do
discurso, apresentamos uma pergunta disparadora, “Que experiências emocionais marcaram a
construção do relacionamento de vocês desde o primeiro contato virtual?”, a partir da qual a entrevista
seguiu de forma aberta, para que o campo pudesse ser configurado por variáveis que dependessem dos
entrevistados, por suas manifestações verbais e não-verbais. Outras perguntas e intervenções surgiram
com o restrito propósito de melhor compreensão do material manifesto.
Procedimento: Para contatarmos os casais, realizamos convites na comunidade local, através de
folders distribuídos em clínicas, escolas e alguns outros locais de acesso público, através da
colaboração de colegas que realizaram encaminhamento de casais, e na própria Internet, em
comunidades virtuais freqüentadas por pessoas que declaram ter tido a experiência objeto de nosso
estudo. Por dificuldades de aceite na comunidade local (por indisponibilidade do casal, por recusa de
um dos parceiros, ou mesmo recusa de ambos, sem apresentação de justificativa), e obtendo o primeiro
aceite de um casal de brasileiros residentes no exterior por ocasião da pesquisa, duas das entrevistas
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foram realizadas por videoconferência. Para as entrevistas virtuais, a formalização do consentimento
antecedeu a data da entrevista, para que o casal tivesse tempo suficiente para assinar e retornar o
documento à pesquisadora, via e-mail, por arquivo de imagem.
Análise do Material: O material manifesto pelos casais nas entrevistas foi submetido à técnica de
―Análise de Conteúdo‖ proposta por Mathieu (1967), destinada ao estudo de fenômenos psìquicos, não
passíveis de mensuração, tais como fantasias, sentimentos e desejos, e que visa, a partir dos conteúdos
manifestos, desvendar o que haveria na condição latente, revelados em temas recorrentes, ligados por
laços estruturais. O trabalho de interpretação apoiou-se no referencial psicanalítico de grupo e da
psicanálise das configurações vinculares.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A começar pela motivação para se buscar um relacionamento virtual, destacamos que nem
todos os romances originados da Internet nascem de um plano de encontrar um parceiro. Diferentes
motivações para navegar no ciberespaço (como para conhecer melhor um de seus dispositivos de
comunicação, como apareceu nesta pesquisa) podem promover encontros virtuais que vêm a se
transformar em vínculos conjugais.
Quando há o objetivo de encontrar um parceiro, também há variações nas motivações para fazêlo na Rede. Em minutos, é possível acessar um dos inúmeros sites que reúnem pessoas com interesses
comuns. Estes ambientes tornam-se atraentes para quem parte do desejo de compartilhar uma
determinada ideologia.
Foi observada também a opção pela Internet como alternativa para evitar situações de disputa,
de possível rivalidade. A ilusão de um relacionamento sem terceiros é propiciada especialmente pelos
programas de comunicação virtual assíncrona. Sob este estado de ilusão, uma pessoa cujos conflitos
edípicos impedem aproximações nas relações presenciais, pode permitir-se atuar na virtualidade.
Uma vez em conexão, as primeiras experiências de relacionamento on-line revelam aspectos da
subjetividade de seus protagonistas. Neste estudo, as três esposas manifestaram o mesmo pensamento
de que o homem privilegia os aspectos físicos, a matéria. Os aspectos mais elevados, o plano das
idéias, estariam desprestigiados. Evidencia-se, assim, um imaginário relacionado ao gênero. As três
mulheres assumem a mesma proposta de evitar ou de romper as relações virtuais onde o interesse do
homem por conhecer os seus aspectos físicos fosse enunciado logo no primeiro contato. Por estes
dados, observamos a Internet com seu significado de um novo ambiente para encontros, reconhecido
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por seus usuários; oferecendo a oportunidade de um conhecer-se ―de dentro para fora‖, como já
observara Spivacow (2007); e também podendo significar uma chance de transformação no imaginário
feminino, segundo o qual para homem os traços físicos teriam privilégio sobre os aspectos
psicológicos. A partir destas experiências talvez a auto-estima da mulher possa ficar menos
condicionada à sua aparência física.
Sentimentos de insegurança marcaram o início dos relacionamentos virtuais. A angústia ante o
desconhecido gerou diferentes atuações, onde novamente anunciaram-se diferenças relacionadas ao
gênero. As mulheres colocaram-se mais cautelosas e pacientes no tempo que se mostrou necessário
para a confirmação dos dados da realidade. Ou seja, elas tiveram uma atuação predominantemente
embasada no processo secundário. Já entre os homens, as atuações estiveram especialmente embasadas
no processo primário, em condutas de hesitação e impulsividade. As hesitações foram reveladas na
diluição dos primeiros contatos, quando o homem mantinha conexão simultânea com diferentes
mulheres, e nos comportamentos que manifestaram na aproximação da oportunidade do primeiro
encontro presencial, hesitações estas que se mostraram superadas diante da confirmação de aceitação
por parte das mulheres. A impulsividade ganhou expressão nos momentos em que o homem sentia-se
rejeitado e nas repetidas experiências que um deles viveu com mulheres prontamente disponíveis para o
sexo. Pensamos que esta diferença entre os gêneros esteja relacionada a variações na força superegóica.
Complementando a observação de Romão-Dias e Nicolaci-da-Costa (2007) de que o anonimato
pode favorecer a espontaneidade, verificamos que esta também pode ser propiciada mesmo sob a
exposição da identidade, quando há uma distância geográfica que coloca o outro tanto distante de si,
quanto da própria rede de relações.
Uma das experiências de nossos participantes ilustra o fenômeno da ―descartabilidade‖ que
parece preocupar o senso comum no que diz respeito aos relacionamentos virtuais. Partindo da ilusão
de que na Internet seria mais facilmente aceito, e depois sofrendo uma série de frustrações, um dos
maridos chegou a entrar num ciclo de escolha e descarte muito expressivo, com uma voracidade
insaciável, dissociando-se defensivamente dos afetos. Essa dissociação o fez regredir a níveis mais
primários de relação, vivendo um período de relacionamento com objetos parciais. Foi a atuação da
esposa, persistente em sua escolha, e paciente para a confirmação da realidade, que pôde romper o ciclo
no qual o marido havia entrado.
Para a minimização da angústia ante o desconhecido, valores de família foram destacados. Estes
foram interpretados pelas esposas como uma evidência de bom caráter e como um indício de
perspectiva de um relacionamento estável.
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Os aspectos familiares, ideológicos, contribuìram também para a realização do ―momento
fantasmático‖ (Kaës, 1997), primeira etapa de um processo de vinculação, quando grupos internos são
externalizados para destinar a si próprio e ao outro um lugar determinado. Numa sala de bate-papo
virtual ninguém está ali para cumprir um papel social determinado, como normalmente estamos
desempenhando em nossos encontros presenciais (papel de estudante, de profissional, etc), ou os quais
poderiam ser sugeridos pela aparência, vestuário, entre outros elementos captados pela visão. Quando
não há uma tarefa a cumprir e nem mesmo um tema específico a ser discutido numa relação virtual,
ganha especial evidência aquilo que é escolhido dizer. Numa condição paradoxal, a carência dos
aspectos não-verbais permite que as impressões a respeito de outra pessoa sejam construídas
diretamente a partir dos valores e desejos enunciados por aquela, sem os enganos aos quais as
impressões visuais por vezes conduzem. Evidentemente que este favorecimento fica condicionado a um
valor de verdade na sustentação dos enunciados, sem a qual o relacionamento pode volatilizar-se de
forma mais instantânea, em comparação a relações originadas na forma presencial, como vimos
acontecer na experiência de um de nossos participantes antes de seu encontro com a esposa.
A condição de poder escolher aquilo que será dado a conhecer também dá a possibilidade de
esconder aquilo que é preterido. A descrição de informações num cadastro de perfil, a escolha do
apelido com o qual o internauta participa de uma sala de bate-papo, todos sujeitos à seleção da
consciência, e recortados de um todo, favorecem projeções, fantasias e ilusões que irão, ou rapidamente
provocar um desinteresse e rompimento do contato, ou incrementar um desejo de aproximação.
Até que os aspectos de verdade ou de mentira possam ser confirmados e complementados com
demais dados da realidade, fantasias são fomentadas. Sob o predomínio destas, uma terceira pessoa,
conhecida em comum, pode ganhar o valor de um ego auxiliar, sendo-lhe atribuído o papel daquele que
autoriza, enquanto o estado de insegurança bloqueia a própria capacidade de escolha.
As horas ininterruptas de conexão, justificadas pelo desejo de suprir a distância física, que não
pode ser suprida, conforme os próprios participantes reconheceram, teve também a função de
aproximação psíquica e foi de grande importância para a elaboração das fantasias.
A distância geográfica, nestas experiências, reservou também o significado de uma distância no
tempo. Mesmo nas relações conduzidas por dispositivo de comunicação síncrona, a distância física
permitiu o tempo de elaboração das fantasias e do exercício dos primeiros acordos frente às reais
diferenças, de forma que desencontros emocionais pudessem ser pouco a pouco superados. Como
afirma Terzis et al. (1998), a mesma tela que cumpre a função de mediadora, pode cumprir a função de
protetora, ao evitar o mal-estar que a exposição direta às vezes pode provocar.
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Dados de realidade também foram buscados através da solicitação de fotos, na confirmação de
um sobrenome em lista telefônica, e pelas vozes ao telefone, após os quais os primeiros encontros face
a face foram, então, agendados.
O primeiro encontro presencial marca uma decisiva oportunidade de confirmação a respeito dos
dados da realidade, além de caracterizar o momento em que o vínculo perde seu caráter de
relacionamento virtual. Entram na relação os aspectos não-verbais bem como as vicissitudes do
convívio presencial.
A experiência de um reconhecimento neste momento de encontro, entre pessoas que até então
nunca haviam se encontrado presencialmente, confirma o paradoxo observado por Ben-Ze‘ev (2004) de
que, num relacionamento virtual, o outro é um desconhecido, mas não um estranho, em função da
aproximação psíquica que este tipo de relacionamento, tão dependente das verbalizações, propicia. De
qualquer forma, é a presença que poderá tirar o sujeito deste paradoxo.
A maturidade para lidar com o conflito instalado entre o desejo e a insegurança, bem como a
sintonia nas expectativas e no compartilhamento de projetos, mostrou-se essencial para o sucesso do
desenvolvimento vincular destes casais, marcado pelo exercício e a manutenção do diálogo, o qual,
segundo os mesmos, encontra-se preservado na cotidianidade, marcada por novos sonhos e realizações.
CONCLUSÃO
Com referência às condições na vivência virtual favoráveis à geração de um vínculo,
destacamos o sentimento de pertencimento e a proximidade psíquica propiciados pela velocidade na
emissão e recepção de mensagens, bem como o favorecimento da espontaneidade quando o outro, além
de encontrar-se fisicamente distante, também não participa da própria rede de relações.
Nutrindo o desejo de transpor o vínculo do relacionamento virtual para a convivência face a
face, esteve a identificação dos valores pessoais e a perspectiva de fortalecimento do vínculo.
Sustentando a decisão, destacaram-se os valores de família, especialmente apreciados pelas mulheres,
como já dissemos.
Um imaginário que podemos observar ser gerado na experiência virtual ocorreu a partir da
vivência prévia de um dos maridos, que chegou a associar, equivocadamente, disponibilidade sexual
com desejo de vinculação, bem como a recusa para o sexo num primeiro encontro como rejeição.
Reconhecemos que as pessoas que constroem um vínculo sob a interface de um computador se
vêem sob o desafio de suprir a ausência física neste processo, e que, apesar de conseguirem conhecer
traços da personalidade do outro, favoráveis ao sentimento de reconhecimento no encontro face a face,
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é a presença que irá concluir a sua realização. Este momento, portanto, reserva mais do que o
significado de poder olhar, ouvir e tocar; é também parte inerente da realização vincular.
Assim, para a realidade dos vínculos amorosos, concluímos que a Internet caracteriza-se como
uma condição, como uma realidade em potencial, a partir da qual o vínculo é construído por etapas que
passam pela identificação de valores e desejos mútuos, pela confirmação dos dados de realidade, e pela
marca que faz o primeiro encontro face a face.
A insegurança que a falta ou a insuficiência de indícios da realidade desperta, pode significar
uma defesa saudável quando coloca o sujeito atento às confirmações. Desta forma, estará menos sujeito
a confundir fantasia com realidade. A insegurança será notadamente desfavorável caso as fantasias de
desconfiança ganhem valor de realidade, e, assim, impeçam o sujeito de avançar num relacionamento.
A ausência dela, por outro lado, coloca o sujeito em risco de se entregar a um relacionamento não
apenas virtual, mas também fictício.
É desejável maturidade e predominância de atuações embasadas no princípio da realidade.
Encontros entre pessoas expressivamente impulsivas ou hesitantes oferecem pouca chance de um
desenvolvimento vincular, inclusive na Internet.
A insuficiência de maturidade pode manter a pessoa imersa num estado de ilusão, e, desta
forma, mais sujeita à frustração.
Enfim, a Internet não cria, mas possibilita a reprodução de uma série das vicissitudes possíveis
na vida off-line, com alguns processamentos próprios de um relacionamento a distância, o qual
demanda tempo de elaboração demarcado por determinadas etapas, num processo onde o bem ou mal
suceder estão condicionados à maturidade das pessoas envolvidas tanto quanto estão em suas relações
presenciais.
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27- GRUPOS BREVES - UMA NOVA EXPERIÊNCIA E POSSIBILIDADE NA ATUAL
REALIDADE
Maria Amélia Andréa1
Montar grupos no consultório nunca aconteceu com facilidade, o que sempre me provocava
uma frustração; visto que me identifico muito com esta forma de trabalho e vivencio o oposto no
Centro de Saúde, onde tenho a oportunidade de trabalhar com vários grupos.
Parte da dificuldade se deve à demanda menor, e parte às pessoas, que em consultório não
aceitam facilmente a idéia de ―compartilhar sua intimidade‖ com outras pessoas, o que é uma idéia
errônea, mas que inicialmente incomoda.
Isto não acontece no atendimento no serviço publico, pois na maioria das vezes esta é a melhor
possibilidade de atendimento psicológico oferecida, já que desta forma há uma ampliação quanto a
oferta de vagas para atendimento, portanto o usuário deste serviço aceita mais facilmente esta proposta,
o que enriquece muito o atendimento.
Não podemos nos esquecer de que o ―ser humano é gregário por natureza, e somente existe ou
subsiste, em função de seus inter-relacionamentos grupais‖ .Também por isso se fala do valor da
psicoterapia de grupo, pois o ser humano passa a maior parte de sua vida convivendo e interagindo com
distintos grupos (Zimerman, 1997).
Vale a pena citar Carlos Drumond de Andrade no pequeno trecho de um poema que ressalta esta
idéia, ―O ser busca outro ser, e ao conhecê-lo acha a razão de ser, já dividido‖.
Apesar de sempre atender vários convênios, após a Lei da ANS 9656 de 01/04/08, Resolução
Normativa 167, passou a ser obrigatório todos os convênios proporcionarem 12 sessões de psicoterapia
por ano aos seus usuários, a procura pela psicoterapia cresceu muito, segundo conversas informais com
colegas de profissão. Pois também os convênios não ligados à empresas públicas (estatais, bancos)
tiveram que credenciar psicólogos e outros profissionais não médicos para realizar atendimentos aos
seus usuários, o que não acontecia anteriormente.
Para minha surpresa o numero de pessoas procurando pelo atendimento foi muito grande, o que
logo me despertou o desejo de montar mais grupos no consultório, já que a demanda não era mais o
problema.
Muitas dúvidas começaram a surgir:
- como realizar um grupo com tão poucas sessões;
- se o grupo for ―aberto‖, uma pessoa estará iniciando e outra poderá estar terminando;
- como trabalhar os vínculos desta forma;
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- quantas entrevistas:
- em que momento propor o grupo;
- como será a receptividade destes usuários.
Demorei um tempo pensando, trocando idéias com colegas e tentando amadurecer. E resolvi
iniciar propondo o grupo já no telefone para as pessoas que procuravam o atendimento. Falo
pessoalmente ao telefone, não através da secretária, confirmo a possibilidade do atendimento desde que
a pessoa se sinta disponível para vivenciar o grupo e experimentar esta forma de trabalho. Minha
justificativa ao fazer
esta proposta, é que desta forma o trabalho se intensifica, pois a troca pode ser muito rica e assim
―otimizamos‖ as 12 sessões autorizadas pelo convênio.
_____________________________________________________________
1

– Psicóloga da FAMERP – Faculdade de Medicina de Rio Preto – Membro da SPAGESP

Fiz esta opção para realmente me direcionar somente ao atendimento em grupo para esta nova
demanda. Quando a pessoa não aceita esta proposta de trabalho eu a
encaminho para outro profissional, mas não sem antes falar de todas as vantagens de passar pela
vivência do grupo.
Causou-me grande espanto que a maioria das pessoas se dispunha a ouvir minha proposta e vir
para as entrevistas individuais. Decidi fazer duas entrevistas na tentativa de iniciar um vinculo com a
pessoa para que fosse mais tranqüila para o contato com o grupo, que teria dez sessões.
Mantendo um critério pessoal que já utilizava tanto nos grupos do consultório quanto nos do
centro de saúde, resolvi montar grupos homogêneos enquanto faixa etária, com uma variação em torno
de 10 a 12 anos.
Penso que desta forma podem estar dentro de uma mesma etapa do ciclo vital, ―que na acepção
de biociclo significa o conjunto de etapas porque passa um determinado ser vivo‖ (Holanda, 1986,
apud Cerveny, 2009, p. 23). O que possibilita uma compreensão melhor entre os membros do grupo.
Além de que, ―o grupo homogêneo é útil no tratamento de pacientes para os quais educação,
identificação e apoio recíproco são os elementos importantes da terapia. Oferece, ainda, algumas
vantagens: maior coesão, menor conflito e possivelmente alívio mais rápido dos sintomas. È indicado
para tratamento com tempo predeterminado‖ (Bechelli e Santos, 2001, p.38).
Procuro dar um espaço entre a 1ª e a 2ª entrevista em torno de 10 a 12 dias, para que neste
intervalo possa ir fazendo contato com outras pessoas interessadas em participar do grupo.
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Inicio o grupo com 3 pessoas e posso ter até 5 no máximo, em função do espaço físico que
disponho.
Somente até a 2ª sessão é possivel entrar um novo participante, pois desta forma vão iniciar e
terminar juntos as 10 sessões. Sendo que a sessão tem a duração de 1 hora e com freqüência semanal.
Após as primeiras sessões, pude confirmar a proposta que faço aos pacientes quando já ao
telefone proponho o grupo, que desta forma o trabalho é muito rico, que podem trocar experiências e
intensificar as 12 sessões autorizadas pelo convênio.
Esta experiência tem me confirmado que, a interação com os demais membros do grupo
propicia que novas relações interpessoais e sociais se estabeleçam o que diminui o isolamento social,
(Peluso, Baruzzi e Blay, 2001).
Sei que nesta forma de trabalho breve, não é possível a estas pessoas realizar mudanças
estruturais, mas sem dúvida mudanças que resultam das reflexões e do aprender com a experiência do
outro, que podem ser muito ricas. E, esta também é a uma possibilidade de dividir sua experiência
pessoal. Vejo tudo isto como um trabalho de promoção em saúde mental.
Um estudo de Budman et al, 1988 (apud, Peluso, Baruzzi e Blay, 2001). mostra um aumento na
procura por atendimentos em saúde mental na rede pública após uma intervenção psicoterápica breve
de grupo. A procura por quem recebeu a intervenção de grupo foi superior a dos pacientes que
receberam terapia breve individual. Muitos desejaram dar continuidade à terapia em função de terem
sido mobilizados no grupo a desenvolver nova área de conhecimento pessoal.
A pessoa que procura pelo atendimento psicológico, na maioria das vezes, tem o desejo de ser
cuidada, amparada, contida para poder expressar sua dor, seu sofrimento (Coelho e Moreira 1997). E
esta necessidade pode ser muito bem acolhida em um grupo psicoterapêutico.
Yalom 1985, (apud Peluso, Baruzzi e Blay, 2001, p.346), diz ―A relação entre os pacientes,
fator especifico das terapias de grupo, é um recurso extremamente poderoso para promover mudanças.
E o grupo terapêutico permite a criação de uma situação interpessoal maior e potencialmente mais
poderosa que o relacionamento terapeuta/paciente na terapia individual‖.
Penso que através da psicoterapia de grupo de curta duração, é possível valorizar o
conhecimento que cada um tem acerca de si mesmo e auxiliar na busca das questões não resolvidas.
Para exprimir esta idéia citarei Campbell, 1987 (apud Coelho e Moreira, 1997,p.59), ―Cada ser humano
é um herói que tenta vencer suas batalhas e dificuldades procurando vários recursos‖.
A psicoterapia de grupo é também um recurso nesta luta pessoal que pode ampliar a visão que a
pessoa tem de si e do outro; bem como facilitar que experimente ser um agente terapêutico dos demais
membros do grupo, (Moreno ,1978 ,apud Soares e Carvalho, 2003).
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Acredito muito ser o grupo um excelente espaço de reflexão a cerca de novas possibilidades e
experiência, que possa facilitar às pessoas superar um momento difícil ou uma crise. E certamente no
grupo não irá sentir-se só em sua dor. O coordenador pode apontar para o grupo a semelhança do
sofrimento e este é um elemento aglutinador que transforma aspectos negativos em oportunidades de
apoio mutuo (Motta e Santos, 2002).
Estes mesmos autores citam Vinogadov e Yalom (1992, p.76) ao dizer que ―os terapeutas
tentam destacar a universalidade dos problemas trazidos pelos participantes no processo da interação
grupal. Com isso os integrantes do grupo podem perceber que não estão sozinhos em seus problemas‖.
Este fator pode ser tão intenso que em uma pesquisa realizada por Soares e Carvalho( 2003),
com um grupo temático de mulheres, diante da proximidade do término dos encontros do grupo as
integrantes mostraram-se desejosas de continuar se encontrando, mesmo sem a presença das terapeutas,
com o objetivo de manter a rede de ajuda mutua que estabeleceram.
Na minha experiência, percebo que buscam trocar os números de telefone para manter contato
após o termino das sessões e assim manter o contato que estabeleceram.
Por ser um grupo breve, o terapeuta pode contratransferencialmente não querer terminar o
processo, acreditando que seu trabalho não esteja concluído. Mas este formato de grupo remete à
questão da finitude e temporalidade. Assim como a vida, ele traz desde o inicio certeza do fim. De que
deve ser vivido intensamente enquanto está ―vivo‖ (Emìlio, 2003).
Para finalizar um lindo poema que reflete esta idéia sobre a importância de um grupo estar junto
mesmo que ele venha a ter um pequeno tempo de convívio.

Não Sei
”Não sei... se a vida é curta ou longa demais pra nós,
Mas sei que nada do que vivemos tem sentido,
se não tocamos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser:
Colo que acolhe,
Braço que envolve,
Palavra que conforta,
Silêncio que respeita,
Alegria que contagia,
Lágrima que corre,
Olhar que acaricia,
Desejo que sacia,
Amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais,
Mas que seja intensa, verdadeira, pura... Enquanto durar”

Cora Coralina
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28- O ESTILO CLÍNICO SER E FAZER COMO PROPOSTA PARA O CUIDADO
EMOCIONAL DE INDIVÍDUOS E COLETIVOS
Fabiana Follador e Ambrosio 77
Tânia Maria José Aiello Vaisberg 78
Resumo
O cenário de pesquisa psicanalítica brasileira conta, há alguns anos, com um grupo de pesquisadores
que, inspirados pelas concepções epistemológicas do psicanalista argentino José Bleger, juntamente
com uma interlocução com o pensamento winnicottiano, propõe um modelo de intervenção clínica
denominada estilo clínico ser e fazer. Apresentamos as características e o uso deste tipo de intervenção
na pesquisa psicanalítica e no cuidado de indivíduos e coletivos, em âmbito institucional.
Palavras-chave: José Bleger – Donald W. Winnicott – estilo clínico ser e fazer – transicionalidade psicanálise
EL ESTILO CLÍNICO SER Y HACER CÓMO PROPUESTA DE CUIDADO EMOCIONAL DE
PERSONAS Y COLECTIVOS
Resumen
El escenario de la investigación psicoanalítica brasileña cuenta con un grupo de investigadores que,
inspirados por las concepciones epistemológicas del psicoanalista argentino José Bleger,
conjuntamente con una interlocución con el pensamiento winnicottiano, propone un modelo de
intervención clínica llamada estilo clínico ser y hacer. Presentamos las características y el uso de este
tipo de intervención en la investigación psicoanalítica y en los cuidados de personas y colectivos en el
contexto institucional.
Palabras claves: José Bleger – Donald W. Winnicott – estilo clínico ser y hacer – transicionalidad psicoanálisis

O Homem Concreto, sua Conduta e a Psicanálise
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Compreendemos, com a ajuda do psicanalista argentino José Bleger, que o objeto de estudo da
psicanálise é a conduta humana (1963). Dessa forma, assumimos que nos encontramos maximamente
próximos à dramática da vida, ao homem concreto, como apontava Politzer (1928) na sua Crítica à
Psicanálise. Bleger, além de contribuir para a divulgação do pensamento do filósofo estudioso da obra
freudiana aos latino-americanos, também respondeu a esse apontamento, propondo que as ciências
humanas estudam um único fenômeno, a conduta, mantendo-se, assim, contato com uma psicanálise
verdadeiramente concreta, voltada ao acontecer humano e não a teorias que favoreçam abstrações ou
um olhar biologizante para a dramática da vida humana:
―Trabajar en psicologia con el concepto de conducta es una especie de
retorno aos hechos mismos, en la medida en que esto es factible en
cualquier ciência. (...) Nuestro estudio de la conducta se hace en función
de la personalidad y del inseparable contexto social, del cual el ser
humano es siempre integrante; estudiamos la conducta en calidad de
proceso y no como 'cosa', es decir, dinámicamente.‖ (Bleger, 2001,
p.27).
Encontramos semelhante atenção à contextualização dos fenômenos na obra winnicottiana.
Este psicanalista inglês sempre esteve atento ao ambiente onde se encontravam as pessoas, onde
acontecia a vida. Entre os estudiosos de sua obra é consenso compreender que a noção de ambiente
para Winnicott não é apenas levada em conta para proporcionar elementos explicativos acerca dos
fenômenos. Para muito além, o ambiente winnicottiano é constituinte da subjetividade. Estamos,
portanto, em outro patamar antropológico, onde o ambiente humano tem papel ativo, preponderante, no
amadurecimento emocional humano:
―Gostaria de dizer que, nestas primeiras e importantìssimas semanas de
vida do bebê, os estágios iniciais dos processos de amadurecimento têm
sua primeira oportunidade de se tornarem experiências do bebê. Onde o
ambiente de facilitação – que deve ser humano e pessoal – possuir
características suficientemente boas, as tendências hereditárias de
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crescimento que o bebê tem podem, então, alcançar seus primeiros
resultados favoráveis.‖ 79 (Winnicott, 1966, pág. 08).
Compreendendo por ―resultados favoráveis‖ a possibilidade de viver a vida a partir de um sentimento
de realidade, não submisso ou defendido, a viabilidade deste estado experiencial inclui
obrigatoriamente a participação ativa e ética do ambiente humano. Sendo assim, não apenas como
elemento contextualizador, o ambiente aparece constituindo a sensação de ser si mesmo, o self.
Postura absolutamente diversa encontramos nas teorizações metapsicológicas. No pensamento
freudiano, o indivíduo é concebido como uma mônada movida por pulsões que exigem satisfação desde
os primórdios da existência, e o contato com a realidade, com o não-eu, acontece de forma submissa
para que consiga sobreviver. (Machado e Aiello-Vaisberg, 2003).
Dentro desse panorama e adotando a concepção psicopatológica implícita na obra
winnicottiana, compreendemos que o cuidado emocional a indivíduos e coletivos não pode ser
concebido como uma técnica, ou um conjunto de procedimentos que independa do encontro interhumano e das pessoalidades envolvidas, mas sim exige uma postura existencial, ética, que facilite a
realização do potencial humano, a gestualidade espontânea pessoal e singular (Aiello-Vaisberg, 2004a).
O ambiente suficientemente bom
Ao mesmo tempo em que compreendemos o homem como concreto, ou seja, alguém que
habita um mundo que o constitui e que é constituído por ele, enfatizamos que a noção de saúde
emocional relaciona-se com a possibilidade de viver de forma não dissociada, capaz de gestualidade
espontânea transformadora do mundo.
Sabemos que essa capacidade depende da ação do ambiente humano, no sentido de favorecer
o amadurecimento emocional e sustentar o acontecer humano. Winnicott nomeia essa ―tarefa‖
ambiental por holding e apresenta-a como uma característica materna em uma situação especial, a
preocupação materna primária (Winnicott, 1945), onde a mãe sintoniza-se profundamente com as
necessidades de seu bebê, não permitindo que este conheça as agonias impensáveis (Winnicott, 1956).

79

“Quiero destacar que en estas primeras semanas de vida, tan importantes, las etapas iniciales de los
procesos madurativos tienen su primera oportunidad de convertirse em experiencias para el bebé.
Cuando el entorno facilitador es suficientemente bueno, debiendo ser éste humano y personal, lãs
tendencias heredadas del bebé hacia el crecimiento alcanzan sus primeros logros importantes.”
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Compreendemos que esse cuidado estende-se para além do relacionamento mãe-bebê, uma
vez que a tarefa de integrar as experiências vividas no self nunca cessa. Daí decorre que o ambiente
suficientemente bom deveria encontrar-nos em todas as situações e períodos da vida, não apenas na
infância.
Enfatizamos que uma mudança essencialmente importante como a concepção antropológica
ou psicopatológica, necessariamente carrega inovações no que tange à proposição de intervenções
(Aiello-Vaisberg, 2004b).
Quando se posiciona sobre quais são os objetivos do tratamento psicanalítico, Winnicott
aponta para alternativas no que concerne ao enquadre de trabalho:
―Em minha opinião, nossos objetivos ao aplicar a técnica clássica não
são alterados se acontece interpretamos mecanismos mentais que fazem
parte dos tipos de distúrbios psicóticos e dos estágios primitivos do
desenvolvimento emocional do indivíduo. Se nosso objetivo continua a
ser verbalizar a conscientização nascente em termos de transferência,
então estamos praticando análise; se não, então somos analistas
praticando outra coisa que acreditamos ser apropriada para a ocasião. E
por que não haveria de ser assim? 80‖
Este convite, compreendido por nós como uma abertura rigorosamente inserida no método
psicanalítico, visa a modificação do enquadre clínico não somente em seus termos contratuais, mas
sim, em seus objetivos psicoterapêuticos.
Para além de alterações na forma, seja da sala de atendimento, da freqüência e duração dos
encontros, das atividades realizadas, concluímos que a profunda modificação deve-se à recolocação do
papel do psicanalista, não mais compreendido como um decifrador de sentidos recalcados, mas sim
como um sustentador do potencial criativo humano.
A Criação de Mundos Transicionais

80

“En mi opinión, nuestros fines en la práctica de la técnica estándar no se modifican si interpretamos
los mecanismos mentales correspondientes a los tipos psicóticos de trastorno y a las etapas
primitivas de los estados emocionales del individuo. Si nuestro fin sigue siendo verbalizar la
conciencia naciente en términos de transferencia, estamos practicando análisis; en caso contrario,
somos analistas que practican alguna otra cosa que consideramos apropiada para la ocasión. Y,
¿por qué no?”
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Temos respondido ao convite feito por Winnicott com o estilo clínico ser e fazer81, no sentido
de que, sendo psicanalistas, busquemos sempre fazer o que é mais apropriado a cada situação de
sofrimento, cultivando uma postura de rigoroso respeito ao método psicanalítico.
As características fundamentais que compõem este estilo clínico centram-se na apresentação
do enquadre e da intervenção psicanalítica adotada. Vale a pena ressaltar que o estilo clínico ser e fazer
refere-se a uma postura do psicanalista frente às necessidades percebidas, englobando, portanto, os
enquadres grupal, individual, institucional, em âmbito psicoterapêutico ou psicoprofilático 82.
Com o propósito de realizar a criação de mundos transicionais (Aiello Vaisberg, 2004c;
Ambrosio, 2005), adotamos intervenção de tipo não interpretativo e a apresentação de materialidades
expressivas na composição desta proposta de cuidado terapêutico. Esses elementos encontram-se
concordantes às concepções antropológica e psicopatológica assumidas e constituem nossa forma
especializada de brincar83.
A partir de uma leitura paradigmática do Jogo do Rabisco (Winnicott, 1968), que ressalta a
importância da presença concreta e real do analista no encontro, bem como sugere o uso dialógico de
uma atividade, apresentamos a conceituação de materialidades-rabisco, que são peças-chave na criação
dos mundos transicionais84. Essas materialidades expressivas presentificam o ‗ser‘ do analista, tendo,
portanto, contundente importância afetiva; fazem parte de seu mundo, que será apresentado ao
paciente, seguindo o conceito winnicottiano de apresentação de objeto (Winnicott, 1964).
A criação de mundos transicionais – papeleiros, florais, entre outros - tem papel fundamental
neste estilo clínico porque favorece a criação/encontro das experiências, em termos do amadurecimento
emocional de cada paciente.
Pretendemos, por fim, sublinhar que este tipo de proposta pode alcançar os consultórios
privados e os serviços públicos de saúde, sem abrirmos mão do referencial psicanalítico, mas sim
inspiradas na concepção psicopatológica inferida na obra winnicottiana e na sua importante inovação
quanto ao conceito de transicionalidade, sermos psicanalistas fazendo algo mais apropriado à ocasião.
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Convidamos o leitor a conhecer o nosso site: www.serefazer.com.br.
É importante destacar que compreendemos que as necessidades não atendidas, reconhecidas pelo
psicanalista, são alvo de cuidado emocional. Dessa forma, a realização do objetivo terapêutico
independe da capacidade dos indivíduos em oficializarem pedido por psicoterapia, seguindo a
proposição blegeriana (Bleger, [1965?]).
83
Citando Winnicott (1971): ―Parece-me válido o princípio geral de que a psicoterapia é efetuada na
super posição de duas áreas lúdicas, a do paciente e a do terapeuta. (p. 80).
84
Ao leitor interessado, indicamos a leitura de teses e dissertações orientadas por uma de nós:
Ambrosio (2005), Camps (2004 e 2009), Granato (2002 e 2004), Mencarelli (2003), Vitali (2004).
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29- ATUAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM GRUPOS EM PSICOLOGIA DO TRABALHO
Prof. Dr. Dinael Corrêa de Campos
O estágio se configura na vida acadêmica como a oportunidade muitas vezes tão esperada pelos
acadêmicos, como a oportunidade da vivência de muitas teorias e conceitos. Por vezes também tal
prática fica comprometida e não é de toda aproveitada pelos estagiários, como deveria ser, devido a
fatores que contribuem para o não crescimento profissional do estagiário, entre os quais pelos mesmos
não terem a exata dimensão da abrangência que o mesmo pode proporcionar e atingir.
Sabemos que no mundo globalizado e globalizante em que vivemos, cabe ao estagiário estar
disposto a adaptar-se para que o seu perfil profissional possa ser preparado para o exercício de suas
habilidades e competências profissionais. Em contrapartida, cabe às organizações oferecerem
oportunidades de estágio pelo motivo de uma maior qualificação dos potenciais humanos que
adentrarão no mercado de trabalho. Nunca é demais ressaltarmos que cabe aos programas de estágio –
e os estagiários devem estar atentos a isso – oferecer atividades que promovam a aplicação prática e
cotidiana dos conhecimentos recebidos durante a formação acadêmica.
Os programas de estágios assumem então uma característica e importância pela oportunidade
que o estagiário tem de exercitar-se tendo um acompanhamento qualificado quer da/na instituição de
ensino, como na organização em que estagiará. Além do já exposto o estágio atenua as possíveis
dificuldades da passagem da vida acadêmica para a vida profissional. No último ano do curso é onde
geralmente ouvimos os alunos reclamarem de que não estão preparados para o mercado, que lhes falta
―muita coisa‖, que a instituição de ensino não os preparou para o mercado e tantos outros lamentos. O
fato é que no estágio o acadêmico se vê, pela primeira vez, ―sozinho‖ para colocar em prática os
ensinamentos recebidos.
Não adentrarei aqui sobre as novas regras/leis que regem os estágios em todo o território
nacional – Lei 11788/08 – publicada no dia 26 de setembro de 2008, mas o fato é que os estágios
colocam à disposição dos alunos situações que podem auxiliar em muito a formação de um
profissional. Especificamente falarei sobre a prática de estagiários na área a Psicologia Organizacional
e do Trabalho, área que muitas vezes é negligenciada durante a formação do aluno, e mesmo preterida
como opção de estágio, mas que oferece tão logo o acadêmico se forme um mercado para atuação
promissor.
Doutor em Psicologia como Ciência e Profissão pela PUCCamp. Docente e Supervisor de estágio em
Psicologia Organizacional e do Trabalho na Universidade São Francisco, Campus São Paulo.
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Supervisor de estágio em POT na Universidade Plesbiteriana Mackenzie/Consolação. Autor do livro
Atuando em Psicologia do Trabalho, Psicologia Organizacional e Recursos Humanos. Co-Autor dos
livros Metodologias de Pesquisa em Ciências: análises quantitativa e qualitativa e Temas Atuais em
Psicologia do Trabalho. É consultor de empresas e membro do GRESEL – Grupo de Profissionais de
Recursos Humanos da Região de Piracicaba.
É de conhecimento público que ainda nos cursos de Psicologia há o predomínio da formação
com o predomínio da clínica (de ―uma certa‖ idéia de clìnica), onde os cursos são ―recheado‖ de
disciplinas da área clínica e não é muito raro os acadêmicos optam por não realizarem o estágio na área
clínica. Contudo, após no mercado de trabalho e não conseguindo se firmar na clínica particular, ou em
outra área de sua preferência, muitos psicólogos optam por trabalhar na área organizacional e do
trabalho, não estando adequadamente preparados.
O processo que a psicologia do trabalho passou e passa merece ser apontado, e Sampaio (1998)
expõe essas três faces: psicologia industrial, organizacional e do trabalho. É comum, contudo, que os
estágios na área de POT (psicologia organizacional e do trabalho) sejam ainda realizados
predominantemente na área organizacional, baseando o aprendizado do estagiário no clássico tripé
recrutamento-seleção-treinamento, e com isso a área de recursos humanos continua a apresentar-se com
dificuldades de demonstrar resultados objetivos e práticos no que se refere à gestão de pessoas. É
preciso assumir a posição de que cabe à psicologia do trabalho entre outras atuações:
- o compromisso de re-pensar as relações entre homem e trabalho;
- pensar nas pessoas na/da organização;
- desenvolver programas à administração do estresse,
- desenvolver projetos de retenção de talentos (rotatividade/retenção de pessoas e,
- pensar no local de trabalho como espaço de significado.
A prática em POT vem se transformando ao longo dos anos pela necessidade que a própria
psicologia enfrenta em dar à sociedade resposta às demandas da mesma, mas até a própria psicologia
do trabalho terá que em breve, ―evoluir‖. Penso que caberá cada vez mais aos psicólogos que
trabalharem nas organizações, atuar na área da psicossociologia das organizações, que acredito ser o
avanço da psicologia do trabalho. Enquanto não possibilitamos essa ―evolução‖, descreverei como a
atuação de estagiários com grupos pode ser muito enriquecedora em estágios na de POT.
Como sabemos, trabalhar com e em grupo se aponta para a necessidade humana, por sermos
seres gregários etc, etc... Sabemos também que em todo e qualquer grupo é preciso que estudemos as
relações vinculares que neles se manifestam... mas é preciso lançar mão da lucidez para dizer que
muitos estagiários não sabem como trabalhar em e com grupo. Campos (2008) já nos apontou que
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―atuar em psicologia do trabalho [é] o desafio emergente‖, e acredito que a atuação em psicologia do
trabalho seja, no momento, a grande oportunidade para atuarmos com pessoas.
Incentivo enquanto supervisor de estágios para que se formem duplas de atuação em ―campo‖
para se tornar mais rica as observações e trocas entre os estagiários. É proposto aos estagiários que
realizem uma caracterização do local de estágio (o que muitos insistem e chamar de diagnóstico), para
depois propor projetos/ações que se configura como a prática do estágio. Relato uma das atuações que
os grupos fazem: projeto mães.
O projeto consiste em desenvolver uma homenagem às mães que trabalham no espaço
organizacional, para depois, em grupo focal debaterem a relação que essas mães têm com o trabalho, e
mesmo como elas vivenciam o ser mãe e trabalhadora. A definição de grupo focal que me utilizo é a
proposta por Barbour (2008), ―ele se baseia em gerar e analisar a interação entre participantes‖, ou
mesmo a definição apontada por Kitzinger e Barbour (EM Babour 2008, p. 21), que diz que ―qualquer
discussão de grupo pode ser chamada de um grupo focal, contanto que o pesquisador [estagiário] esteja
ativamente atento e encorajando às interações do grupo.‖
O desafio que se apresenta aos estagiários é justamente o de se prepararem e estarem dispostos
a permanecerem ativamente atentos às dinâmicas de interações que advém do encontro do grupo,
através do oferecimento de um estímulo, uma vez que:
―o estìmulo ativo à interação do grupo está relacionado, obviamente, a conduzir a discussão do
grupo focal e garantir que os participantes conversem entre si em vez de somente interagir com
o pesquisador ou ―moderador‖. [...] a seleção de materiais de estìmulo que incentiva a interação,
assim como as decisões feitas em relação à composição do grupo, para garantir que os
participantes tenham o suficiente em comum entre si, de modo que a discussão pareça
apropriada, mas que apresentem experiências ou perspectivas variadas o bastante para que
ocorra algum debate ou diferença de opinião.‖
O que o estágio em POT objetiva proporcionar é uma vivência grupal que possa assegurar
dentro do espaço organizacional, a realidade psíquica dos empregados e o sofrimento que nas
organizações estão submetidos. É preciso que o estágio afigure os seres de palavra que há nos espaços
organizacionais, mas que não conseguem se fazer ouvir. É preciso denunciar o ambiente fastidioso no
qual trabalhadores se transformam em empregados. É preciso por às claras as tartufices ideológicas que
ainda imperam nos espaços organizacionais.
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Das diversas experiências que orientei ressaltarei três que julgo mais significativas, e que a meu
ver, concretizam as palavras de Barbour (2008, p. 31) que diz que ―os grupos focais podem estimular
mudanças significativas e levar participantes a redefinirem seus problemas de uma forma mais
politizada [pois] verbalizar e compartilhar suas experiências pode muito bem ser catártico.‖

As faxineiras:
A primeira experiência grupal vivenciada que relato dentro do projeto mães, se deu em uma
organização de ensino superior. O estágio consistiu em realizar uma homenagem às mães através de
uma palestra às faxineiras mães da instituição de ensino. Grupo formado, palestra ministrada, as
estagiárias abrem o espaço para a palavra e uma das falas que mais chamaram a atenção do/no grupo –
e que depois gerou mobilização e mudanças – foi que uma das faxineiras disse:
-“aqui, tanto nóis não vale nada, que até a cor do nosso uniforme é da cor dos tapetes da
faculdade.”
Realmente os funcionários (exceto os professores) tinham o uniforme para usar, mas a cor do
uniforme das faxineiras era realmente da mesma cor dos tapetes. Contudo, o que julgamos mais
importante ressaltar na fala acima, era a forma, a maneira como em uma instituição de ensino superior,
essas profissionais da limpeza eram tratadas: não eram percebidas.

Os lavadores de carro:
Outra experiência grupal realizada foi em um lava-rápido em que os funcionários se situavam
na faixa etária dos dezoito aos vinte e dois anos, migrantes da região nordeste e que tinham nessa
profissão uma forma de sobrevivência. No mesmo projeto referido, embora na fossem mães, mas
tivessem mães, as estagiárias propuseram que os mesmos escrevessem cartas para suas mães
felicitando-as pelo dia. Essa carta também conteria uma foto recente do remetente (filho) para que a
saudade fosse minimizada. Em grupo ficou acordado tal intento e qual não foi a surpresa quando alguns
se manifestaram dizendo não saber escrever.
Alternativa não restou às estagiárias senão escrever por eles a carta para que o objetivo do
projeto fosse alcançado, mas a complementaridade do projeto consistiu em propor a esses funcionários
não alfabetizados, que freqüentassem a escola, levando as estagiárias a operacionalizar estratégias para
a matrícula e negociação junto ao gerente do lava rápido para que pudessem sair no horário para a
realização dos estudos. Outra atuação se deu conscientizando-os da importância dos estudos e mais
ainda, prospecção de visão de futuro.
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- “acho que o melhor presente pra minha mãe vai ce ela sabe que eu vo vortá a estudá e vo
aprende a le e a escreve.”
Também resultou desse trabalho grupal, mudanças na higiene pessoal e do local de trabalho,
que exigiu que todo o grupo – estagiárias e lavadores – fizesse um mutirão para tornar o local mais
limpo e frequentável, com boas condições de trabalho.

As guardas do município
A terceira experiência que do projeto mães atingiu às profissionais femininas do corpo de
guarda de um município. Na tarde da homenagem às mesmas aconteceu que o grupo se reuniu para
participar de algo que nunca havia acontecido na corporação. As estagiárias argumentaram que mesmo
sendo guardas municipais eram, antes, mães, e o espaço da palavra foi ocupado com choros,
agradecimentos e reconhecimento que nunca haviam se reunido em grupo antes e nem sabiam que na
corporação havia tantas policiais-mães. Dividiram também algumas falas significativas como:
- “a gente ta na rua fazendo patrulhamento e quando a gente vê essas crianças, adolescentes
fumando, cheirando cola, perdido mesmo, dá um aperto no nosso coração de vê que, graças a
Deus, o nosso [filho] tá em outro caminho... ao mesmo tempo fico pensando que como eu
passo muito tempo fora de casa, não tem perigo ele se torná um marginal?”
As mães dividem suas angústias e duvidas da profissão e do exercício da maternalidade,
encontrando no próprio grupo eco para seus dissabores.
Acredito que os estágios em POT, em grupo, podem vivenciar e proporcionar experiências
vivenciais e acesso a conteúdos que são negligenciados no cotidiano das organizações; se sabemos da
afirmação de Enriquez (1992, p.21) de que ―a renúncia às pulsões e o desenvolvimento do sentimento
de culpa podem terminar aumentando as tensões a um nível intolerável‖, daì a necessidade urgente de
os estágios acontecerem em grupos e possibilitar que na prática de campo, mais trabalhos sejam
realizados em/com grupos.
O trabalho em grupo de estagiários em POT visa o exercício da psicossociologia das
organizações, pois também ela, a organização, precisa ser re-vista no que se refere ao resgate da
subjetividade, promoção e prevenção da saúde mental, analise da cultura e do clima organizacional,
desenvolvimento de competências e qualidades, além de uma constante análise organizacional.
Pro fim, acredito nas palavras de Block (2002, p.6) que afirma:
―o desafio no que diz respeito aos valores não é o de negociar qual deles é mais importante, mas
agir de acordo com eles. A sensação de estar vivo surge quando agimos de acordo com nossos
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valores e encontramos uma maneira de aplicar, no mundo, o nosso modelo ou estratégia para
criar melhores organizações e comunidade.‖
Creio que as mudanças advêm do processo de pensar, sentir e agir e que a atuação da psicologia
organizacional e do trabalho na implementação de estratégias para a criação de organizações e
comunidades melhores, passa pelo trabalho de/em grupo.
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30- SUBJETIVIDADE E ALTERIDADE: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS FUNDAMENTOS
DE UMA CLÍNICA GRUPAL NA PERSPECTIVA WINNICOTTIANA
Tânia Maria José Aiello Vaisberg
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

RESUMO: As condições de possibilidade de proposição de uma clínica grupal, que permita a
abordagem de problemáticas psicopatológicas que emergem no campo da pré-subjetividade, são
consideradas a partir das mudanças paradigmáticas que, no interior do discurso psicanalítico,
possibilitaram a percepção de um nexo essencial entre a constituição da subjetividade, no plano
individual, e uma natureza humana que assume, no registro ontológico, um caráter fundamentalmente
co-existencial e intersubjetivo. Sofrimentos existenciais ligados aos processos iniciais de constituição
do self requerem a adoção de uma concepção de cura como superação de dissociações e incremento da
integração pessoal, que aproximam o indivíduo da possibilidade de se sentir vivo, real e capaz de
gestualidade espontânea, transformadora de si mesmo e do mundo, como pessoa entre pessoas.
As décadas que separam o momento em que vivemos daquele no qual Freud inaugurou o campo
psicanalítico tem sido marcadas por um movimento intelectual a que muitos se referem como
―mudança paradigmática‖ ( Greenberg e Mitchel, 1994).

Tal movimento estaria profundamente

enraizado na duplicidade do discurso freudiano, bastante apropriadamente apontada por Politzer
(1928), em cuja interioridade vigorariam dois tipos bastante diversos de teorização: uma, de caráter
abstrato e fisicalista, baseada na visão do psiquismo como aparelho percorrido por energias impessoais,
e outra, de caráter concreto, eminentemente dramático e interpessoal. Na América Latina, a tese
politzeriana foi bastante difundida pela psicanalista argentino, José Bleger (1958,1963,1966), cujo
pensamento metodológico e epistemológico tem servido de base para nosso percurso de pesquisa, que
tem como objetivo principal a busca de enquadres clínicos diferenciados, mediante os quais benefícios
oriundos da produção de conhecimento psicanalítico possam ser estendidos a camadas cada vez mais
amplas de pacientes.
Assim, dois diferentes paradigmas foram identificados no campo psicanalítico:
“ A tensão mais significativa na historia das idéias psicanalíticas tem sido a dialética entre o modelo
freudiano original, que toma como ponto de partida as pulsões instintivas, e um amplo modelo
alternativo iniciado no trabalho de Fairbain e Sullivan, que desenvolve estrutura somente a partir das
relações do individuo com outras pessoas. De acordo com isto, designamos o modelo original de
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modelo estrutural-pulsional e a perspectiva alternativa de modelo estrutural-relacional. Escolhemos
estes termos como um meio de iluminar as diferenças entre os modelos nos seus compromissos
metafísicos quanto ao subjacente conteúdo da mente. Todas as teorias psicanalíticas pressupõem
padrões e funções duradouras, alem de características, que tipificam a personalidade individual. Tais
padrões e funções organizam a experiência e a resposta comportamental subseqüente. A maioria dos
teóricos denomina-os de “estrutura psíquica” para enfatizar sua consistência e continuidade
temporal. Sullivan (1953), com receio do perigo de reificação inerente ao uso de conceitos como
“estrutura”, substitui por “dinamismo”. Mantemos o termo estrutura, cientes de que tal emprego
implica numa metáfora de “espacialização” que não deve ser tomada literalmente. Estamos
empregando-o no sentido sugerido por Rapapport, que designa “estruturas” dentro da psicanálise
como configurações “que tem um baixo índice de mudança” e Lawrence Friedman, que caracteriza
estruturas em termos de uma “estabilidade relativa” ( Greenberg e Mitchell,1994, p. 13).
No que diz respeito ao tema desta comunicação, que tem na articulação entre subjetividade e alteridade
seu ponto de partida, a compreensão da diferença fundamental existente estes dois paradigmas merece
um exame cuidadoso. Vale a pena, para levá-lo a cabo, retomar algumas colocações, que consideramos
bastante didática, de Greenberg e Mitchel (1994):
“ A psicanálise é, por sua própria natureza, uma disciplina interpretativa. A teorização psicanalítica
opera dentro de uma dialética de continua fertilização cruzada com dados clínicos. Freud desenvolveu
sua teoria a partir do material clínico fornecido por seus pacientes; a teoria, por sua vez,
continuamente forma e ilumina os recém-emergentes dados clínicos. Embora o psicanalista praticante
tente suspender seus preconceitos teóricos enquanto escuta seus pacientes a fim de permanecer tão fiel
quanto possível à fenomenologia da experiência do paciente, a teoria deve entrar em algum ponto. A
própria natureza da prática psicanalítica como uma investigação cooperativa da vida do pacientes
pressupõe que algo está faltando na experiência do paciente sobre ele mesmo. Se isto é
conceitualizado como sendo o resultado de uma repressão (Freud), da falta de cuidados (Sullivan),
ação negada ou repudiada (Shcafer), auto-engano (Formm) ou má-fé (Sartre), a suposição é de que
alguns aspectos salientes da realidade do pacientes, alguma dimensão crucial de significado, estão
ausentes do seu relato da própria experiência, esteja ou não o paciente consciente disto
(Ricoeur,1970)” (Greenberg e Mitchell, 1994,p.9).
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A partir daì, cabe entender porque, para estes autores, a função da teoria seja fornecer ―possibilidades
interpretativas‖ que viabilizem o suprimento daquilo que falta no relato do paciente sobre si mesmo.
Assim, todas as teorias psicanalíticas trabalhariam com áreas selecionadas da experiência humana, de
modo a organizar conjuntos de significados que permitiriam esta ou aquela apreensão compreensiva do
material clínico. O modo complexo e sofisticado como se dá o ir e vir entre o momento
fenomenológico do encontro clínico inicial e a compreensão interpretativa é descrito do seguinte modo:

“ Os conceitos básicos em cada teoria psicanalítica tornam-se a urdidura e a trama das quais é tecida
a complexa tapeçaria da experiência humana. No próprio processo psicanalítico, se o trabalho está se
seguindo de uma maneira rica e viva, os amplos princípios teóricos subjacentes são quase invisíveis. O
analista, uma vez passado o seu primeiro aprendizado, não conserva a sua teoria na mente para
empregar ativamente como um dicionário de significados. Ele não vai continuamente da frente para
trás entre os comunicados do seu paciente e sua teoria, decifrando detalhes. Ele escuta o relato do
paciente sobre sua experiência e sua atenção é chamada ora para um lado ora par outro. Certos temas
sobressaem, certos pedaços não combinam. Gradualmente seus pensamentos sobre o paciente se
cristalizam. Alguns processos subjacentes na vida do paciente e a comunicação de sua experiência
emergem. O analista começa a ter uma idéia do que foi omitido e esta consciência forma os seus
pensamentos com relação a possíveis intervenções interpretativas (...) Durante todo este processo, os
conceitos teóricos como tais podem estar ausentes dos pensamentos do analista. No entanto, fornecem
o cenário invisível, a estrutura não-vista, dentro da qual o analista ouve a história do paciente. Assim,
os conceitos básicos dentro da teoria psicanalítica fornecem possibilidades interpretativas para
orientar o clinico em direção a dimensões cruciais e ocultas de significados, informando as
sensibilidades do analista. (Greenberg e Mitchell,1994, p.10).

Assim, justamente porque a relação entre teoria e clínica, no campo psicanalítico, é bastante mais
sofisticada do que seria uma aplicação direta que decifraria significados, torna-se crucial o exame do
paradigma sob o qual se desenvolve o trabalho. As visões sobre subjetividade e alteridade
correspondem a diferenças fundamentais entre o modelo pulsional e os modelos relacionais,
justificando sua consideração atenta. Veremos a seguir que uma vez superado o uso do paradigma
pulsional, do que pode resultar a constituição de uma psicanálise concreta, segundo moldes
preconizados por Politzer (1928), será preciso lidar com questões relativas ao uso de enquadres
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clínicos grupais, nos quais indivíduos, em diferentes estágios no processo maturacional de constituição
da subjetividade, podem ser psicoterapeuticamente beneficiados.

A Pulsão e o Drama

Não persiste nenhuma dúvida, entre psicanalistas, quanto ao fato de seu método, ponto de partida de
toda teorização (Herrmann, 1979), operar sobre um campo essencialmente relacional, que pode ser bem
designada como ―acontecer clìnico‖ (Bleger, 1963). Diferentes posições surgem, contudo, quando tem
início o trabalho de construção da teoria o que, como vimos, explica a duplicidade do discurso
freudiano e justifica a existência de dois diferentes tipos de paradigmas. Assim, alguns vão considerar
como fundamental a adoção de um tipo de teorização que toma a física moderna como referência, no
entendimento de que tal opção favoreceria a conquista de respeitabilidade científica, enquanto outros
advogarão, como Politzer (1928) e Bleger (1963) que o afastamento da dramática do viver terá efeito
nocivo sobre a produção do conhecimento da psicanálise, concebida como ciência humana.
Ora, a adoção do modelo fisicalista da metapsicologia clássica, no âmbito da qual a intersubjetividade é
considerada como dimensão que tem caráter derivado, vale dizer, não originário, na constituição da
pessoalidade humana,

tem implicações decisivas nos pressupostos antropológicos subjacentes às

práticas clínicas. Complementarmente, visões segundo as quais toda subjetividade é, em ultima
instancia e essencialmente, produção intersubjetiva, demandarão posturas clínicas afins.
No trecho de sua Metapsicologia dedicado às pulsões e seus destinos, Freud (1915) adota, com muita
clareza e rigor, uma perspectiva teorizante que não se quer psicológica e dramática:
“Si consideramos la vida anímica desde el punto de vista biológico, se nos muestra „el instinto‟ como
um concepto limite entre o anímico y lo somático, como um representante psíquico de los estímulos
procedentes del interior del cuerpo, que arriban al alma, y como una magnitude de la exigencia de
trabajo impuesta a lo anímico a consecuencia de su conexion con lo somático” (Freud, 1915,p.1049).
Como sabemos, este trecho é conhecido por todo e qualquer psicanalista. Entretanto, o que muitos não
levam em conta é o fato de estar aí claramente assinalado que o conceito de pulsão faz sentido teórico,
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adquirindo poder explicativo no contexto da perspectiva de uma certa biologia, que opera por meio de
abstrações que permitem a concepção do corpo vivo como máquina sofisticada –o que, diga-se de
passagem, tem rendido avanços tecnológicos não desprezíveis. Dito em outros termos, talvez seja
importante considerar que não é porque surgiu na escrita de Freud que o conceito de pulsão teria
caráter estritamente psicanalítico e não biológico.
Não ignoramos que os teóricos que ainda hoje defendem o uso do conceito de pulsão, fazem-no
buscando um aggiornameto. Deste modo, ao examinar as teorias da pulsão de autores como Jean
Laplanche, André Green ou, em nosso meio, de Joel Birman, pôde Souza (2001a) perceber uma
tendência a definir a pulsionalidade como
“... pólo de intensidade expressiva que se contrapõe , em uma dialética produtiva, ao aparelho
psíquico, concebido fundamentalmente como organização representacional (Souza, 2001a,p.285)”.
A seu ver, estes autores estariam tentando manter uma certa fidelidade à concepção freudiana original,
mas dela se afastariam na medida em que consideram que a tensão pulsional não pede descarga e sim
expressão. Deste modo, seria correto dizer que a pulsão, sendo quantidade, excesso,

buscaria

inscrever-se como representação, num movimento de deslocamento de sentidos dados que se
transformaria em novos sentidos.
Considero bastante discutível o quanto esta modificação introduzida pelos adeptos do modelo
estrutural-pulsional se constitui num avanço realmente valioso, que represente incremento real de
conhecimento que permita um melhor manejo das práticas clínicas. Aliás, não sei mesmo se vale a
pena considerar a ênfase dada à busca de representação como uma mudança, pois este caminho já foi
claramente considerado por Freud, no arcabouço de suas concepções pulsionais. De fato, tendo a ver,
em movimentos deste tipo, sinais de uma resistência generalizada a admitir que o conceito de pulsão
possa ser pré-psicanalítico ou até ante-psicológico (Aiello-Vaisberg, 1999), o que incentiva a
persistência em seu uso. Esta questão merece muita reflexão, na medida em que uma visão pulsional
do ser humano implica posicionamentos em relação à subjetividade e alteridade marcadamente diversos
daqueles adotados por uma psicanálise dramática e concreta.
Como o paradigma estrutural-pulsional, em seu caráter objetivante e fisicalista, formula-se sobre bases
claramente energéticas e econômicas, o outro tende a ficar, em seu bojo, absolutamente diluído e
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destituído de importância do outro no processo de constituição da subjetividade. Na verdade, o ponto
de vista que Freud (1915) enuncia como biológico, prevê um organismo que funciona como mônada
isolada nos primórdios da vida psíquica, o que não só permite, mas, ao contrário, demanda
verdadeiramente que se coloque entre parênteses aquilo que, no plano concreto das vivências, é
absolutamente evidente: que o bebê humano não sobrevive sem cuidados maternais (Freud, 1911).
Concordamos com Souza (2001a), quando lembra que Freud demonstrou ―grande sensibilidade‖ com
relação ao valor da alteridade na constituição subjetiva em obras dedicadas ao complexo de Édipo e ao
superego, entre outras. Entretanto, é importante lembrar que este seria o autor celebrado por Politzer
(1928), o Freud dramático, criador de uma nova disciplina do campo das ciências humanas, a
psicologia concreta. A pesada e trabalhosa tarefa que se impôs, ao elaborar a metapsicologia não pode,
por outro lado, ser ignorada, pois é aí que são lançadas bases que fortalecem concepções da
subjetividade como dimensão originariamente dada à qual o outro se acrescenta apenas
secundariamente85.

A Constituição do Self como Produção Interhumana

A questão da alteridade ganhou espaço significativo, na obra freudiana, no contexto das teorias sobre o
complexo de Édipo e da constituição do superego. Antes disso, o outro seria tão-somente o objeto da
pulsão, ocupando uma posição de importância bastante secundária, como podemos perceber claramente
quando estudamos a sistematização do desenvolvimento pulsional elaborada por Abraham (1923). Este
quadro evidentemente não contribuía para um aprofundamento de novas idéias e visões sobre a
alteridade, como bem resume Souza (2001a) :
“ De todo o modo, quaisquer que fossem as concepções de Freud sobre a importância do outro na
constituição do sujeito, a verdade é que o desenvolvimento de uma teorização mais conseqüente da
função da alteridade no psiquismo esbarrava na aridez das formulações econômicas da pulsão e nas
dificuldades dos conceitos de representação e de processo associativo ordenador do conjunto das
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De todo o modo, talvez seja prudente deixar claro que não se trata, aqui, de julgar os méritos de Freud, cujo
reconhecimento está absolutamente fora de questão. Ocupamo-nos, de fato, com um exame das teorizações freudianas
tendo em vista prosseguir naquela que consideramos a principal via que seu trabalho inovador descortinou: a constituição e
fortalecimento de uma psicologia concreta e dramática, que reconhece no homem uma essência intersubjetiva.
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representações. Em relação a este ultimo, supunha-se que se constituía a partir da conjugação de
traços mnemônicos dos processos perceptivos rudimentares do pequeno sujeito e das sensações de
prazer e desprazer originadas nos contatos fundamentalmente fisiológicos com o interior do próprio
corpo e com o mundo externo, independentemente de qualquer mediação efetiva da subjetividade do
outro como tal” (Souza, 2001a,p. 289).

Como se vê, há necessidade de pressupor a existência de um ―pequeno sujeito‖ como mônada já
constituída por si mesma, para que todo o processo faça algum sentido. Tal postulação, perfeitamente
cabível desde um ponto de vista especulativo, não faz sentido quando levamos em conta aquilo que
vivenciamos no plano da dramática concreta. Esta discrepância, aliás, pode ser considerada como
ponto de partida de teorizações como a winnicottiana que, enunciadas como tentativa de compreensão
psicanalítica da psicopatologia das psicoses (Winnicott, 1945), articulam-se precisamente na pesquisa
sobre a função do outro na constituição da subjetividade. Inauguram, deste modo, novos campos de
conhecimento e de prática, que exigem, por seu turno, que aquilo que os antecedeu seja reposicionado
– para seguir sendo útil. Em outros termos, a teorização winnicottiana não anula teorias que podem
supor um sujeito psicanalítico já constituìdo, por si mesmo, existente ―desde sempre‖ – se os
fenômenos clínicos em pauta forem absolutamente bem especificados como neuróticos 86. Por outro
lado, joga, de fato, por terra construções que, lidando com questões existenciais fundantes, que se
encontram em jogo tanto na psicose como no viver inautêntico, ignoram o percurso desenvolvimental
que antecede a constituição da subjetividade.
Vale, portanto, lembrar, que o pensamento winnicottiano pertence ao tipo de teorização que prospera,
de acordo com Greenberg e Mitchell (1994), sob o paradigma estrutural relacional, aquele que se
ampliou na vertente inglesa da teoria das relações objetais, introduzindo de modo franco a noção
segundo a qual o processo de constituição da subjetividade só poderia ser compreendido à luz da
consideração da alteridade. Autores como Fairbain (1942), que enfatizaram que a libido não buscaria a
descarga e sim o objeto, ou como Klein (Hinshelwood,1992) , que, para quem o objeto não é jamais
―coisa‖ e sim um ―outro‖ vivenciado sob tonalidades dramático-afetiva de bondade ou maldade, foram
histórica e conceitualmente fundamentais na superação de um pensamento pulsional econômicoenergético, que não tinha condições de problematizar os processos iniciais da pessoalização individual.
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Se bem seja oportuno lembrar que, segundo Winnicott (1963), os pacientes neuróticos pareciam destinados a se tornar
cada vez mais raros na Inglaterra...
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Parece importante frisar que certas propostas teóricas, que podem ser hoje consideradas como termos
de passagem entre os dois paradigmas psicanalíticos, tentam conciliar a admissão da importância das
primeiras experiências interpessoais do lactente, com a manutenção de uma visão fundamentalmente
fiel ao modelo estrutural-pulsional. Caso exemplar é a teorização kleiniana, no contexto da qual as
primeiras relações se dariam como experiências de voracidade que se fazem tingir por afetos de amor e
ódio. Na verdade, trata-se de posicionamento que não implicou uma crítica radical e abandono decisivo
da especulação metapsicológica, como pregara Fairbain (1942). Tal fato explica porque ao mesmo
tempo em que concede importância à alteridade, a teoria kleiniana mantém uma visão da subjetividade
humana como algo que se dá de modo pronto e acabado e não como produto final de um processo de
desenvolvimento que se faz no interjogo de experiências interhumanas. Modalidades de relação podem
ser, assim, interpretadas, mas o sujeito é considerado como existente e atuante desde sempre, o
psiquismo não emerge a partir do viver, mas é dado.

Por outro lado, devem ser lembrados, pela sua radicalidade, posicionamentos teóricos que,
provavelmente em função da capacidade de ―olhar‖ de modo próximo e concreto a experiência do
bebê, cotejando-a com a experiência analítica com pacientes que enfrentam angústias psicóticas,
chegam à conclusão de que a exclusão da consideração do cuidado maternal, como aspecto
fundamental do viver do lactente, conduz a concepções sobre a constituição da subjetividade humana
que se revelam clinicamente insustentáveis. Nesta âmbito opera-se não apenas restringindo o alcance
da metapsicologia, colorindo afetivamente as descargas pulsionais, mas concebendo a vigência de uma
dimensão não pulsional na experiência do bebê, que antecederia o complexo processo de constituição
da pessoalidade individual. Neste contexto, adquirem especial importância clínica e teórica
contribuições que atribuem importância fundamental às experiências de quietude e bem estar de caráter
originário, que não se relacionam ao apaziguamento pulsional (Balint, 1968; Winnicott,1945).
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Entende-se, assim, que um percurso bastante interessante é realizado desde a teoria da libido até a
emergência de concepções que colocam a alteridade no âmago dos processos de subjetivação, passando
por formulações que se mantém pulsionais ao trabalhar com a idéia de uma subjetividade pronta,
acabada e desde sempre existente, que opera descargas energéticas afetivamente matizadas como
experiências de amor e ódio. Considerando a teoria kleinina como pulsional, Souza (2001a) pronunciase do seguinte modo:
“ A respeito da reação à frustração pulsional no início da vida, é bastante notável a diferença entre as
teorias da pulsão e as da relação de objeto: enquanto para as primeiras a frustração da pulsão,
independentemente de sua grandeza, gera necessariamente um objeto privador, voraz e perseguidor,
para as segundas, dependendo de sua grandeza, ela pode gerar uma falha na estruturação do sujeito,
uma experiência de desagregação subjetiva, mas não de perseguição, uma vez que o início da
experiência subjetiva é marcado não pela separação e sim pela identificação identificatória entre
sujeito e outro. A reação passional que expressa uma angústia persecutória e a que expressa o horror
da desintegração subjetiva exigem do analista respostas distintas. Ao passo que a primeira pede uma
triangulação interpretativa que opere a mediação entre o sujeito e seu perseguidor, a segunda impõe a
permanência de uma presença asseguradora. (Souza,2001a,p.295)”.
Assim, se entendemos que a subjetividade é produto que emerge a partir de experiências entre um
cuidador que, nos melhores casos, alcançou maturidade emocional que lhe permite ―ser‖ como self
constituìdo, e um bebê, que ― não existe desde seu próprio ponto de vista‖, (Winnicott, 1945),
concluiremos que será sempre fundamental diagnosticar se estamos diante de um individuo que já
existe ou ainda não existe como unidade pessoalizada, o que o colocará em uma de duas diferentes
dramáticas do viver, a da necessidade ou a do desejo (Winnicott,1956). Por dizerem respeito ao
processo de constituição da subjetividade, devem as necessidades serem atendidas, na medida em que
só deste modo não se interrompe a continuidade de ser que antecede e subjaz à possibilidade de
existência pessoalizada. O mesmo não se aplica ao desejo, que corresponde a experiência daquele que
atingiu um grau de amadurecimento que lhe permite ―ser‖ de modo integrado e autêntico.
Haveria, no início do existir do lactente, não propriamente um sujeito, e sim algo da ordem de um
―campo experiencial‖, que sendo constituìdo pela dìade bebê-cuidador maternal, bem pode ser
designado como ―campo pré-subjetivo‖, quando o observamos a partir do lugar ocupado pelo lactente.
Este campo deve ser considerado como requisito básico da instalação de um ser cuja separatividade e
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unicidade é conquistada ao longo do tempo (Souza,2001b). Trata-se de um campo ativamente
sustentado por um cuidador devotado que ―é‖ o mundo do qual o bebê ainda não se diferencia.

Existir Pré-Subjetivo e Psicoterapia de Grupo

Os desenvolvimentos que permitiram descobertas e teorizações psicanalíticas relativas ao que podemos
designar como existir pré-subjetivo tem permitido que condições clínicas não neuróticas, que envolvem
problemáticas da constituição da subjetividade, sejam iluminadas. Surge então um quadro, diante do
qual cabe indagar até que ponto as abordagens grupais, que em grande parte foram concebidas para
lidar com indivíduos pensados como subjetividades já constituídas, que viveriam conflitos interpessoais
ou intergrupais, seriam apropriadas quando nos encontramos diante de formas radicais de sofrimento
existencial. Inaugura-se assim um campo promissor de pesquisa, que poderá, eventualmente, ampliar
de modo significativo o alcance da clínica psicanalítica de grupo (Aiello-Vaisberg,2004).
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31- CURSO VIVENCIAL DE PSICOTERAPIA DE GRUPO
Dra.Lilian Klein-Bicas Stern87

INTRODUCCION
En estos momentos de Conflicto y Crisis la Facultad de Psicología de la U.N.A.M. Universidad
Nacional Autónoma de Mexico, dentro de su Departamento de el Postgrado, con el fin de optimizar El
Programa Académico ofrece ahora a sus estudiantes, la oportunidad de elegir en forma voluntaria, un
espacio de estudio al que denomina Formación en la Práctica es decir: el estudiar a través de la
experiencia y la practica misma., Ya que la mayoría de los cursos que han tomado los alumnos en su
vida académica son de tipo teórico y de supervisión.
Este curso al que me refiero le ofrece al estudiante la oportunidad de obtener una introducción básica
de enseñanza aprendizaje de la Psicoterapia de Grupos y de sus Principios Éticos.
Los estudiantes aprenden dentro de un método experiencia vivencial el cómo trabajar con grupos, así
como aprenden una forma de entender el proceso psicoterapéutico grupal, tanto a nivel consciente
como inconsciente.
El marco teórico referencial en el que nos basamos es el de S,H. Foulkes y el de W.Bion.

El método técnico como imparto el curso, es el del Pequeño Grupo Experiencial.
Compuesto por 9 alumnos, durante 16 horas al mes, impartido en un horario intensivo, metodología
que más adelante explicare, durante un semestre escolar.
El Trabajo Grupal se basa en la comunicación verbal. El estudiante miembro del grupo es el objetivo
del tratamiento así como el grupo en sí mismo, siendo este mismo, el grupo, el principal agente
psicoterapéutico.
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El Rol de el Analista Grupal –Profesor de el Curso, tiene como meta desde la primera sesión el
establecer

una atmosfera de seguridad

y confianza en la cual los estudiantes , miembros y

componentes del Grupo Psicoterapéutico, tengan y sientan la libertad de comunicar y trabajar su
situación personal con el propósito

de profundizar su

comprensión a niveles personales,

interpersonales e intrapsiquicos.

OBJETIVOS

El adquirir los conocimientos teórico prácticos de La Psicodinámica Grupal y del Proceso Grupal a
través de una Experiencia-Vivencial, Breve e Intensa, dentro del Pequeño Grupo Psicoterapéutico, con
el fin de Hacer Consciente el Inconsciente, personal y Grupal.
Partimos desde el punto de vista de que la teoría no es suficiente por sí misma, y que los estudiantes la
deben complementar con la Experiencia-Vivencial y la Práctica.
Los estudiantes, se enriquecen

con la oportunidad única de aprender, observar y experimentar

vivencialmente el Rol de el Psicoterapeuta Grupal Experto, en la vida real.
Aprendizaje que les es de gran utilidad para su vida Laboral y de su Práctica Profesional. El
aprendizaje de dicho rol, es mucho menos eficiente a través de la literatura únicamente. Otra razón por
la cual decidimos ofrecer que lo aprendan desde la Vivencia con un Psicoterapeuta Experto.

METODOLOGIA
El curso sigue el marco teorico de La Escuela Inglesa de Psicoterapia Analítica de Grupos cuyo
fundador principal es S.H.Foulkes y de W.Bion quien trabaja sobre El Inconsciente Grupal.
La bibliografía que se les a los alumnos para estudiar durante el curso, esta integrada por S.H. Foulkes.
y W. Bion, esencialmente, pues tomo en cuenta que es un tiempo breve la duración del curso, por lo
que prefiero que el alumno obtenga la profundidad teórica, versus la amplitud teórica que podría
ofrecerles.
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La selección de los estudiantes que se inscriben a este curso la hago a traves de una entrevista
individual, donde evaluo su situación emocional, edad, interes clinico y profesional, asi como practica
y conocimentos teoricos sobre el tema.
El compromiso de el alumnado es el de respetar la Ética y las Normas que conforman La Psicoterapia
de Grupo. Asi como la asistencia,la puntualidad y la libre participación, dentro de una atmosfera de
confianza y calidez . Facilitandole al grupo un ambiente en el cual no se enjuicia a nadie, razon por la
cual la cohesión grupal se da facilmente. Idealmente este proceso incrementa la capacidad de insight,
de introspeccion y la habilidad de la comunicacion verbal, la sublimacion y el hacer conscientes los
conflictos inconscientes.
La modalidad de este Curso Experiencial-Vivencial de Formación en la Practica se caracteriza por ser
intensiva, pues se imparte una semana al mes, por 16 horas. Siempre la segunda semana de cada mes.
Este modelo lo he aplicado los ultimos dos semestres, con gran éxito.
Anteriormente este mismo curso lo impartia yo una vez por semana, cuatro veces al mes dando a los
alumnos las mismas 80 horas, de horas enseñanza, que ahora doy en el Curso Intensivo, durante un
semestre escolar. Y lo que encontramos tanto alumnos como Profesor del curso que impartido en este
horario, No Intensivo es que los resultados Psicoterapeuticos y de Aprendizaje que si obtienen los
alumnos, es menor en calidad, profundidad e intensidad comparativamente con los resultados que
enriquecen a los estudiantes durante el curso intensivo en horario, al que nos referimos en el presente
trabajo.
El Curso Intensivo Vivencial Experiencial al que el presente trabajo se refiere se organiza en la
siguiente forma:
Primero
El pequeño grupo de estudiantes tiene la oportunidad de vivenciar el Proceso Grupal dentro de un
Grupo de Psicoterapia de Orientación Psicoanalítica, no estructurado, el cual tiene una duracion de
dos horas.
Seguido de un pequeño intermedio.
Segundo:
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A continuación se da La Discusión Clínica con una duración de una hora y cuarenta y cinco minutos.
La Discusión Clínica está basada en las observaciones, vivencias y reflexiones de los integrantes del
grupo .Estas se originan de su propia experiencia de su proceso grupal e individual vivido en la sesión
psicoterapéutica recientemente vivida.
La Discusión Clinica tambien incluye la integración de su experiencia grupal con la teoria estudiada,
basada en la bibliografía que se les da al anunciar el Curso.
Este curso no es obligatorio en El Currículum Academico. Es un curso complementario de selección
voluntaria para los alumnos. El cupo de el Grupo es de 9 alumnos maximo, y como tenemos mayor
numero de solicitudes, la entrevista de selección es muy importante pues es en beneficio de el proceso
grupal y de los alumnos mismos, asi como de su experiencia-vivencial y de aprendizaje.
La frecuencia de las sesiones le da a los miembros de el grupo un beneficio muy especial, originado y
caracterizado por la intensidad del trabajo psicoterapéutico.
Seguido de tres semanas para elaborar su proceso psicoterapeutico interno .Asi como para seguir
estudiando e integrando su bibliografía con su experiencia Psicoteraputica Grupal.
Los alumnos se presentan a la proxima sesión con gran deseo de seguir su proceso Grupo-Analitico., y
el de aprender más de la técnica de la Psicoterapia de Grupo y de el Rol de el Psicoterapeuta.

TECNICA
La experiencia de el Grupo Terapeutico no es estructurada , la tematica a trabajar nace de la necesidad
de sus miembros, habiendo ocasiones en las cuales el grupo se orquestaba como Un Todo. Como si el
proceso grupal se originara de un proceso individual el cual era complementado por los demas
miembros del grupo.
Dentro de el trabajo analitico los suenos tambien tomaron parte importante del trabajo analitico grupal.
El trabajo grupal tiene entre sus objetivos decodificar la comunicación verbal y la no-verbal, tomando
en cuenta el analisis vertical y horizontal, según el proceso lo ameritaba.
Durante el proceso grupal se entrteje y trabaja la interaccion entre sus miembros, sus conductas y
experiencias.
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Idealmente el proceso grupal incrementa la capacidad de insight, de introspección, y la habilidad de
simbolizar y de comunicar verbalmente los conflictos existentes.
Como Foulkes dice (pagina 211) ―La meta es liberar al paciente de las fuerzas que obstaculizan el
desarrollo de su personalidad .Es por eso que la psicoterapia tiene como objetivo la liberación de la
vida psiquica interna del paciente que le impide el cambio, debido a sus bloqueos internos, en un
sentido es un proceso de ―desaprendizaje‖.
Estas ideas de S.H.Foulkes son ratificadas en esta experiencia grupal por los alumnos.

RESULTADOS
Los estudiantes de ambos grupos han reportado gran interes en esta metodología de enseñanzaaprendizaje en forma Experiencial –Vivencial de la Psicoterapia analítica de Grupos, por los buenos
resultados obtenidos tanto en su vida personal como en su vida laboral, recomiendan que esta
Metodologia Intensiva del Curso Vivencial-Experiencial de Psicoterapia de Grupos sea incluida dentro
de el El Programa Academico de el Postgrado.
Así como proponen que un mayor número de Profesores incluyan en sus cursos tecnicas vivenciales,
donde el alumno aprenda desde la práctica y de la experiencia misma. Es decir la Formación en La
Práctica, pues la mayor parte de los cursos son teoricos y o de supervisión.
Por los importantes beneficios obtenidos por el alumno en el area Personal- Terapeutica como en el
area Laboral, derivados de esta Metodología Intensiva de enseñanza ,tanto los estudiantes como el
profesor sugerimos el que la duracion de este Curso sea impartida en forma anual y no semestral.

COMENTARIOS DE LOS ALUMNOS
Este trabajo

psicoterapeutico grupal intesivo ha permitido que sus miembros

mejoren en sus

relaciones interpersonales, asi como en su capacidad de comunicación y de escucha. El grupo les
provee de un espacio de pertenencia

y de un grupo de referencia , en el cual han compartido

experiencias nunca antes dichas, pues han encontrado un ambiente de respeto ,confianza y honestidad,
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― Donde lo que se dice ―alli se queda,‖Es decir ser respetan las Normas y la Etica en y fuera de el
Grupo‖ .
Los miembros de el grupo tambien se dan cuenta que no estan solos y que no son los Unicos que
pasan por ciertas vivencias. –―No soy el unico al que le pasa esto…‖ Se da un espacio de Contencion,
de Respeto, de Comprensión y de Confianza.
Sus experiencias, descubrimientos e Insights se han reflejado en un mayor conocimiento
de si mismos, lo cual ha incrementado su comprensión hacia y acerca del ―otro‖

Algunos alumnos que no han estado en Psicoterapia anteriormente,

han hecho consciencia del

beneficio terapeutico obtenido durante el presente Curso y de su necesidad de continuar en
Psicoterapia., y planean

ahora continuar el Proceso y entrar a Psicoterapia, Pues dicen haberse

percatado y/o hecho conscientes de sus conflictos y de sus carencias y bloqueos emocioanales. Y como,
esto les afecta negativamente en su vida personal y en casos en su vida laboral.
Acerca de el Rol del Psicoterapeuta Experto en Grupos los estudiantes opinan que:
Que es de gran ayuda aprender este rol desde la vivencia, en la accion misma dentro de el Grupo
Psicoterapeutico ,en la vida real. Lo cual es muy difrente,

pero si es complementario con los

conocimientos obtenidos a traves de la lectura.
El rol del psicoterapeuta fue activo, en ocasiones hacia observaciones e interpretaciones tanto grupales
como individuales. , Siempre ayudo a que El Grupo se sintiera libre y con confianza para continuar con
su proceso grupal e individual de trabajo analitico dentro de en una atmosfera que incrementaba la
cohesión grupal, con el fin de que se diera la ―libre comunicación flotante‖, esto sucedió desde la
primera sesion..
OTROS COMENTARIOS DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A SU AREA LABORAL
―Esta experiencia viencial me ha dado herramientas y conocimientos para mi Trabajo de Tesis que
estoy haciendo con reclusos‖.
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―Yo trabajo en un Hospital Psiquiatrico con adolescentes y a través de este curso y vivenciando el Rol
de el Psicoterapeuta, he descubierto que he estado Desaprendiendo muchos conceptos

que he

estudiado en el pasado. He aprendido y experimentado ahora diferentes y nuevas formas de entender y
trabajar mejor con mis pacientes‖.
----------------------------------------Bibliografía para los Alumnos
Bion.W.R.‘ Experiencia en Grupos ― Editorial Paidos 1980
Foulkes, S.H. ―Psicoterapia Grupal Analìtica‖ 1981, Barcelona España.
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32- PRÁCTICA INSTITUCIONAL E IR A LA CONTRA
Isidoro Berenstein88
(APDEBA – Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires)
1. Introducción. Estar y hablar en los distintos lugares de Brasil, como me viene ocurriendo, va
asociado a diversión, a encuentro, a generar algo un poco diferente, para ambos, para ustedes y para
mí. Observo que casi siempre que se da un plus no buscado, queda un excedente. Se produce mas de lo
que estaba marcado por el encuadre del encuentro. ¿Un encuentro se puede enmarcar? ¿Se puede
encuadrar? Se puede establecer una hora en un día en una semana de un mes y con quien, y el resto
consiste en disponernos a jugar, para los que saben puede ser tocar música, para otros hacer el amor y
para nosotros ver lo que pasa en este diálogo esta vez ahora, que no será como las otras veces. El resto
es lo que queda en el medio del pasado y del futuro, es el ahora, el resto como tiempo (Agamben,
1999)89. Esperar que suceda lo de antes, lo de las veces anteriores conspira para dar lugar a lo que
pueda surgir aquí. Tratemos de ver que surge hoy.
2. Relato cotidiano. El otro día un amigo nuestro tuvo la enorme gentileza de invitarnos a una
reunión de amigos. Pintaba bien, gente que lo elegía a uno así como uno los hubiera elegido.
Conversaciones: se hablaba de lo que se podía y no se hablaba de lo que no era posible: no se podía
hablar de lo que se llama ―polìtica‖, que en realidad es comentar acerca de lo que hace o no hace el
gobierno. Mejor dicho, es hablar de lo que se sabe desde lo que se lee en los diarios, que ocultan o
cuentan tendenciosamente las políticas de gobierno. Sea como fuere, como en todas partes, algunos
están a favor y otros están en contra. Lo curioso, si se quiere ver así, es que la conversación es
principalmente para estar en contacto, en sí carece de sentido informativo, es para ligarse
subjetivamente. Lo que supuestamente son argumentos a favor o en contra no lo son, sino se expresan
convicciones que evocan otras convicciones que evocan otras convicciones. Se trata de un ejercicio
identitario entre varios amigos aquí en esta reunión, por lo tanto, presupone no hacer lugar a las
opiniones de los otros, es un diálogo con otros que no sería diálogo sino monólogos sucesivos ni
tampoco con otros, pues ello supondría hacerles un lugar. Hay otras personas, pero el juego entre
varios es a ser uno. Alguien sugirió ver una película allí mismo. El dueño de casa presentó varias
88
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opciones: Elegía, la de Penélope Cruz y Ben Kingley que yo, uno de los otros, había visto y otros
también, pero la hubiera visto otra vez. Pero no parecía una opción colectiva ver dos veces la misma
película. La ola, sugirió mi amigo. Aclamación por mayoría. Yo no quería verla, no había ido a verla
por meses en que habíamos planteado esa opción con Sara. Puedo explicar por qué yo no quería verla:
sé de que trata, tiene una trama previsible, calma las buenas conciencias burguesa, se horroriza ante el
hecho de eso pueda pasar: que un grupo con un liderazgo adecuado a ese fin y pasos que ya se saben
cuáles son se convierta en una organización fascista. Pero no dije nada. ¿Por qué no dije nada? Por no
disentir, quizá para no quedar aislado. No deshice la impresión identitaria de la que parecía ser una
decisión uniforme. La película trata de eso y eso se había dado allí mismo, pero esto hubiera sido muy
difícil de reconocerlo. Es difícil reconocer los sucesos mientras están ocurriendo.
Habría dos opciones no opcionales sino disyuntivas: o son todos uno, una institución homogénea o se
da lugar a la presencia del otro, de los otros, en cuyo caso el uno no puede seguir sosteniéndose y
aparecen varios fantasmas: la disolución del grupo o del país, peleas entre sus habitantes, lo que mal se
llama ―peleas entre hermanos‖, porque no somos hermanos, riesgo de darle cabida a ―un extranjero, a
una viuda o a un huérfano‖, como dice la Biblia y como dice Lévinas para caracterizar al otro.
Siempre es un riesgo potencial darle un lugar al otro, por ello se recurre a la beneficiencia, un estado
de bondad pública donde los que dan, dan pero no cambian de posición subjetiva y los que reciben, los
que necesitan, reciben sin poder abandonar su posición subjetiva de necesitados. La bondad, dice
Hanna Arendt es una cualidad privada o íntima, tanto que no es percibida ni por el agente ni por quien
la recibe. Al pasar a un estado público cambia de sentido y se encubre por un cierto riesgo, que creo es
a tomar conciencia o vivenciar que si alguien carece de medios de subsistencia, alguien lo despojó.
3. Con el otro. Desde hace varios, muchos años venimos trabajando, teorizando, argumentando sobre
la vincularidad en instituciones que se ocupan de vincularidad e instituciones que se ocupan de lo
invidivual. Lo que caracteriza la vincularidad es el lazo con el otro, entre los otros, lo que implica la
caída del yo como centro de la relación. Se puede decir de varias maneras. Como dice Nelson90 que
dice Rancière, Política implica hacer con otro, en un espacio común, donde las personas hacen y a
partir de este hacer, uno es. No obstante el pensamiento de lo uno es un enemigo muy poderoso y tiene
hondas raíces en la subjetividad, en la educación, en la formación. Esta dificultad a veces se organiza
entre nosotros mediante una escisión: se enuncia un discurso vincular sostenido por la subjetividad
individual. En una supervisión un colega va a presentar una situación clínica de familia. Pero, como es
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la costumbre, antes viene la pareja de padres a hablar del problema de los hijos. Y hablan con todos los
detalles de uno de los hijos en particular: malo, defectuoso, con dificultades en el colegio, enuresis,
encopresis. Mientras hablan, la pareja de padres va mostrando algunas peculiaridades: discuten entre
ellos, se agreden, se dicen calificativos no fáciles de oír. A veces el terapeuta recurre a su posición
genérica de padre o de madre y surge la ternura en su corazón y hace una generalización acerca del
desamparo los chicos y la arbitrariedad de los padres. Y se sigue hablando del hijo presente en el
discurso y ausente como sujeto, por lo tanto sin disponer de una palabra. Se está comenzando a dejar
de observar que se tiene ante si a una pareja, que es poco pero es todo lo que se tiene, a la pareja y al
terapeuta, en la situación donde forman un conjunto. En la pareja, allí, ocurren cosas de pareja.
¿Cómo hacer para instalar una cabeza-dispositivo-pensamiento vincular? Una cabeza–dispositivopensamiento individual producirá observaciones y conclusiones individuales, acerca de lo pasado que
explica lo presente, acerca de cada uno de ellos, de influencia del mundo infantil, de esa conducta de
cada padre que se explica por la relación con los propios padres. Una cabeza-dispositivo-pensamiento
vincular producirá pensamiento vincular, esto es, acerca de lo que se está produciendo ahí, entre
nosotros y con nosotros. Entre ambos planos que pueden y deberán coexistir no hay pasaje, tienen dos
lógicas distintas y superpuestas pero no hay pasaje ni articulación, son diferentes.
4. La universidad. Hace varios años damos una Maestría de Familia y Pareja en el

Instituto

Universitario de APdeBA, veamos pues la práctica en la universidad: es una institución estrechamente
ligada a una sociedad que a través de ella ha de decidir qué pertenece a una formulación científica y
qué no. La universidad comenzó en el siglo XII, cuando comenzó a reemplazar las escuelas
monásticas y catedralicias que se ocupaban de la lectura y comentarios de los textos sagrados.
Sagrado es dedicado a Dios y al cuerpo divino. Pero también ―Un texto no tiene valor porque fuese
sagrado, sino que era sagrado si abrìa a la universalidad‖ 91. Fue una novedad y no obstante retuvo
(creo que no puede ser de otra manera) algún rasgo de los dispositivos precedentes: la recitación y el
papel de las ―autoridades‖ en las materias, lo cual tendìa a estabilizarse en el tiempo (Bonnasie P.,
1981)92. La creación de la universidad se produjo como consecuencia de la apertura de Occidente a
otros mundos mediante la traducción del griego y del árabe. No hay apertura sin otros, sin extranjeros.
Al principio era un hervidero de ideas, dice Bonnasie, de escuelas y de estudiantes. Luego vinieron
otras universidades, creadas ahora por disposición real, por decreto, a los efectos de la normalización
ideológica como ocurrió con la Universidad de Toulouse impuesta por Raimundo VII en el país cátaro.
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En la determinación de los dispositivos se juegan la imposición de un poder fuerte como
frecuentemente silencioso acerca de qué se debe transmitir, qué se debe estudiar, qué carreras y qué
orientaciones han de tener. Son decisiones y lo que las hace decidir se basa en las relaciones
ideológicas así como en las líneas políticas de ellas derivadas.
Universidad viene de Universitas, expresión que denominaba a la propia colectividad urbana,
semejante a comunitas, aunque con un tinte institucional para referirse a la pertenencia que los
conglomerados locales, los burgos, fueron adquiriendo junto con un matiz jurídico-político dotado de
autonomía, lo que querría decir auto-nomía: propietarias de si mismas. (Espósito R., 1998) 93
Por su relación con communitas, y aplicado a la universidad, se aproxima a dos formas de dar que
caracteriza el don y hay dos términos para describirlas: el donus: que describe esa reciprocidad del dar
para recibir o porque se recibe, se da, y el munus: difícil para nosotros, la obligación de dar, no la
obligación de recibir. En el primer sentido doy un conocimiento a un alumno que me debe alguna
forma de reciprocidad, estudiar, hacer lo que decimos, etc. En el otro sentido doy porque no soy yo el
dueño del conocimiento, alguien me lo otorgó sin pedirme algo a cambio, que doy a un alumno y este
tiene también la obligación de dar, pero no como una contraprestación. Se puede aplicar esto a la vida
de pareja, a la vida familiar y social.
Una contradicción sigue siendo de difícil resolución o, mejor diría que no deben resolverse sino
asumir que tienen un acercamiento asintótico: es entre libertad y coerción.
Voy creyendo que la coerción viene del requerimiento por lo semejante y la libertad por la exigencia
de lo ajeno a tener un lugar posible. La oposición a las ideas sobre vincularidad hizo que se las
considerara como no psicoanálisis, modo de excluirlas de la pertenencia ciudadana y de esa manera se
intentaba eliminar lo ineliminable, que como de costumbre no pertenece al centro y habita en la
periferia y desde allí va penetrando, a veces insensiblemente y otras veces haciéndose notar.
5. Ir a la contra. El psicoanálisis e instituciones afines cuenta con los dispositivos de las instituciones,
los institutos, que son lugares de transmisión que dan cabida a los seres humanos que buscarán
formarse y de una manera menos explícita, subjetivarse como psicoanalistas. Tengo la idea de que los
múltiples dispositivos hacen a las múltiples caras de la subjetividad. Reviven a su manera el conflicto
indecidible entre libertad y coerción. Diría que libertad es tomarse y darle lugar a la ajenidad del otro,
es decir, a su otredad. Coerción es imponer la identidad al otro, es decir, despojarlo de su otredad.
Entre las modalidades que cada ser humano puede dar a su forma de ser psicoanalista, de pensar y de
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producir, dispone de dos mecanismos: I) la identificación como ―deseo de la institución de que el
sujeto cumpla con ese modelo instituido o deseo del sujeto de ser un modelo de esa institución.‖ II) la
imposición (del latín, poner encima) tanto de las instituciones para poner su forma de ser sobre la
subjetividad, o que el sujeto imponga su alteridad respecto de la aceptación de lo instituido. Les pido
que no se alarmen ya que vengo diciendo desde hace algún tiempo que la imposición así como la
identificación son mecanismos instituyentes del sujeto que se mueve entre lo semejante, ya que es
imposible lo idéntico, y lo ajeno. Y voy creyendo que la coerción viene del requerimiento por lo
semejante y la libertad, y viene de la posibilidad de lo ajeno para tener un lugar posible. La oposición a
las nuevas ideas psicoanalíticas sistemáticamente hizo que se las considerara como no-psicoanálisis,
modo de excluirlas de la pertenencia ciudadana (desde Glover respecto de Melanie Klein hasta
nuestros días) y de esa manera se intentó eliminar lo ineliminable, aquello que desde la periferia va
creciendo y ampliando su campo, no sin resistencias y oposiciones. Algo semejante ocurre ahora con
el cuerpo de teoría de lo vincular.
6. La investigación y su movimiento. Cuando se investiga se realiza un movimiento que es ir en
contra de lo ya conocido, de lo ya establecido. Investigar un conflicto infantil es ir en contra de la
represión y eso parecería ser un buen modelo. Si la representación contiene alguna forma de
reproducción y ésta a su vez una forma de repetición, de volver a presentar lo que alguna vez tuvo
lugar, la presentación es de lo no conocido hasta ese momento. Como cuando nos encontramos en una
reunión y nos presentan a alguien que no conocemos, nos dicen: ―Te presento a…‖. El movimiento de
ir en contra es el opuesto y a la vez debiera acompañar el movimiento de identificar que busca, como
dije recién, tornar al otro en idéntico o semejante. En nuestra actividad docente frecuentemente se oye
que el alumno debería identificarse con el maestro, con el sistema de relaciones que establece en su
forma de ligar los conocimientos. Por extensión identificarse con el analista y su capacidad de
contención, de no responder igual por igual. Ese es uno de los movimientos. Pero va acompañado de
otro movimiento. Sería como señalan Ladjalí y Steiner 94 : ―ir a la contra‖, trabajar a favor de la
alteridad del otro como expresión de la ajenidad, en contra de aquello del yo y del otro que tiende a
repetirse. Allí tendrá lugar la investigación. Pero la universidad y el psicoanálisis se basan también en
la transmisión, y ésta debiera ir a la contra, ¿contra qué? Contra la repetición.
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33- LA ALTERACIÓN DEL SUJETO Y DEL OTRO
Isidoro Berenstein 95(APDEBA – Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires)
1. Introducción y dificultades que nos llevaron a este tema. La intersubjetividad surge con la
cuestión de la existencia, de la subjetividad del otro y básicamente se plantea alrededor de una cuestión
ética: el otro existe por derecho propio, tiene ideas y formas de hacer propias y no son reducibles a
nuestro pensamiento. (Crossley, 1996 96) 97. Sin embargo cuando decimos: ―…la existencia del otro‖, o
―Incluir al otro‖, resulta claro que está dicho desde la posición del ―yo‖. Para acentuar el
descentramiento del yo sugiero pensarlo como ―otro‖ entre ―otros‖ y a la relación por lo tanto como una
relación entre otros. Decir ―nosotros‖ obliga a decir los otros. El plural no anula el centramiento. Estoy
hablando en un congreso de terapeutas analíticos y seguramente mis interlocutores pueden pensar que
esto no es ninguna novedad. Acaso: ―¿la transferencia no es una relación (del paciente) con el otro (el
analista) y acaso éste no responde con la contratransferencia?‖. ¿No es eso una relación con el otro?
En tanto psicoanalistas que somos de pacientes llamados ―individuales‖ y de pacientes que son
―conjuntos‖ como parejas, familias o grupos nos vemos llevados al problema de I) pensar al conjunto
desde una clínica y teoría individual aplicada al hecho que son mas de uno (uno mas uno mas uno, etc.)
o II) dar lugar, pensar, en otras formulaciones clínicas-teóricas que nos permita dar cuenta de las
relaciones en esos conjuntos pluripersonales o intersubjetivos, lo cual incluye usar otros términos para
nominar otros conceptos. Quizá su puedan pensar de las dos maneras pero a condición que se las declare
heterogéneas, que aunque superpuestas, se acepte que tienen lógicas diferentes y constituyen dos áreas
diferenciadas pero convivientes, el de lo individual y el de lo vincular.
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2. La alteración del sujeto y del otro. Alteridad así como alteración deriva de alter: el otro entre dos.
Es que en una relación el otro produce una perturbación, un trastorno, provoca una inquietud al proponer
un cambio de la esencia o forma de una cosa (Alterar. Diccionario de la Lengua Española. Espasa calpe.
Madrid. 1956), para nosotros el sentido de la identidad del yo.
La necesidad de volver a la noción de otro en psicoanálisis está determinada por el agotamiento del uso
de las nociones de yo, self, y su relación de y con el objeto.

―no se puede ser consciente de sì y tener conocimiento de si sin estar enterado del otro‖ (Crossley
citando a Husserl) 98
La pertenencia a un conjunto humano, no lo hay sin un mínimo de dos y puede ser de más, como la
familia o el conjunto social, acota el vasto reino de la identidad y la hace menos idéntica a si misma. Es
poco lo que se dice de un integrante de un conjunto en un documento de identidad.
Entrambos, el sujeto y el otro hay asimetría, no son parte de una unidad y es eso que se expresa con la
noción de Dos. Es una experiencia subjetiva. Veamos la experiencia del dolor muestra que la
observación del dolor físico del otro no duele físicamente, trae pena, lástima, conmiseración pero no
dolor físico. Sin embargo la afectación asimétrica y el hacer algo con esa situación hace a la experiencia
de estar vinculados.
Recuerdo que en una oportunidad hablaba por teléfono con un amigo de Israel, en la época de la
incursión israelí en el sur del Líbano y arreciaban los combates y las acciones con Hetzbollah. Los
cohetes se anunciaban en Israel con una sirena que avisaba que en un breve tiempo acotado caería un
misil. Hablábamos de esto y mi amigo desde allí y yo desde mi habitación hablábamos de esa
experiencia. Pero me dí cuenta que en mi habitación, en Buenos Aires, podía identificarme con la alarma
y la inquietud de mi amigo pero no con la vivencia de riesgo, peligro e inmediatez de caída de un misil,
de tener que abandonar lo que hacía para correr hasta un refugio subterráneo, con el olor a miedo. Lo
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que hacíamos era bordar sobre el hiato de la diferencia un puente de palabras, no de explicaciones,
donde era posible hablar con el otro a pesar de la diferencia, donde ser extranjero no anulaba, y ayudaba
a construir ese puente. ―Puente‖ es una metáfora del ―entre‖ que permite transitar el intervalo que separa
los dos espacios/momentos que caracterizan a cada uno de los sujetos.
Es importante ampliar la distinción entre objeto, aunque se use como denominación objeto externo, y
otro, que tiene otras caracterìsticas además de ser ‗externo‘ al yo y a su interioridad. El yo está movido
desde una carga pulsional y una inscripción representacional y en el vínculo con el otro, podrá
incorporar y se modificará desde lo proveniente del otro99 (Berenstein, 2001). Un filósofo infaltable para
la consideración del otro es Levinas (1971; 57,60)100.
―Cada hablante se llama ‖yo‖ a si mismo en el acto del habla y está relacionado con otro reversible,
recíproco y complementario a quien habla, un ―tu‖, pero en relación a éste es otro, tienen un aspecto que
se puede conocer, identificar, poner ilusoriamente en semejanza mediante la identificación. Otro aspecto
sin embargo permanecerá por fuera, no podrá identificarse con él, aparece como perteneciente
específicamente a la persona y a la vez, producto de la relación, es lo ajeno. Solo es posible ser
presentado, no puede ser representado, no tiene lugar preestablecido ni se lo puede esperar. Siempre nos
sorprende, por lo que nuestra tarea es hacerle lugar, inscribirlo, aceptarlo. Resulta de una imposición
99
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Ningún viaje, ningún cambio de clima y de ambiente podrían satisfacer el deseo que aspira hacia él. Lo Otro
metafísicamente deseado no es “otro” como el pan que como, o como el país en que habito, como el paisaje
que contemplo, como a veces yo mismo a mi mismo, ese “yo”, ese “otro”. De esas realidades, “puedo
nutrirme” y, en gran medida, satisfacerme, como si me hubiese faltado. Por ello mismo, su alteridad se
reabsorbe en mi identidad de pensante o de poseedor. El deseo metafísico tiende a lo totalmente otro,
hacia lo absolutamente otro. El análisis habitual del deseo no podría dar razón de su singular pretensión. En
el fondo del deseo comúnmente interpretado, se encontraría la necesidad; el deseo señalaría un ser
indigente e incompleto o despojado de su grandeza pasada. Coincidiría con la conciencia de lo perdido. Sería
esencialmente nostalgia, añoranza. Pero de este modo no sospecharía aún lo que es verdaderamente otro.
El deseo metafísico no aspira al retorno, puesto que es deseo de un país en el que no nacimos. De un país
completamente extraño, que no ha sido nuestra patria y al que no iremos nunca. El deseo metafísico no
reposa en ningún parentesco previo.”
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inherente al hecho de estar vinculado. Serìa lo que Levinas describe como ―ese paìs completamente
extraño, que no ha sido nuestra patria y al que no iremos nunca… no reposa en ningún parentesco
previo‖.

3. La intersubjetividad vista desde la teoría del vínculo. Le llamamos vínculo a la conexión o al
enlace, al lazo, al ligamen que liga a dos o más personas (sujetos) de una manera fluida y estable (lo
que sea estable lo decide cada cual), ligadura que les permite hacer y ser diferentes de lo que serían
individualmente o si estuvieran en una relación con otra persona. Que sea una ligadura estable quiere
decir que lo que se da entre, lo que se da en ―el medio” es una serie de acciones cambiantes y variadas
que transcurridas dejan huellas en la memoria como algo hecho conjuntamente. Pero las huellas no son
las acciones que son evanescentes y se consuman a el hacer. Por ejemplo si un conjunto de personas
―hacen una acción‖ por ejemplo hablar, ésta fluye, pasa y luego queda el recuerdo no coincidente de
aquella ―conversación que tuvimos‖, si se movieron para cumplir con una relación sexual luego queda la
memoria de ―esa relación sexual‖ de la que se puede hablar. De esa acción que se llama ―hacer‖ quedan
registros que se llaman ―los hechos‖ y se borran detalles del hacer, del acontecer quedan los
―acontecimientos‖ y se las peculiaridades dadas durante el acontecer. Como ustedes notarán, en esta
definición se excluyen del término ―vìnculo‖ otras relaciones: entre representaciones, entre una palabra
y su significado, entre objetos internos y el yo. Desde aquí me gustaría introducir más aclaraciones
todavía. a) El término ―vìnculo‖, asì como ―link‖ en inglés y ―lien‖ en francés, puede pensarse y en
general se lo piensa con una firmeza, rigidez o solidez que los hechos clínicos no confirman. Así mismo
ocurre con la noción de lugares (del padre, de la madre, del hijo, etc.) estables, cómo se piensa la
familia donde esas personas suponen un deber hacer o no hacer, cumplir funciones que hacen a ese
lugar. Sin embargo nuestra observación clìnica de lo que ―hacen‖ o ―suceden‖ en las sesiones no
responde a esas descripciones. A su vez no es sencillo hablar y moverse en una relación caracterizada
por la fluidez. Quizá debamos poder encontrar otros términos para describir esa relación entre los sujetos
y que transmita una idea de fluidez y movilidad que se asocia a la debilidad de las certezas. Y a su vez
las incertezas no debieran desaparecer sino debiéramos hacerles un lugar y dejarlas trabajar. No es una
falla, es un componente actual de la vida que vivimos y debiera formar parte de nuestras formulaciones.

El vínculo como expresión de intersubjetividad y puesta en juego de la alteridad tiene dos
requerimientos: I) la vivencia y el conocimiento de la ajenidad y II) el reconocimiento de la búsqueda
275

de semejanza en la diferencia. El primero tiene como efecto la sorpresa ante una perspectiva que no es la
propia. La vivencia es de imprevisión, no es posible el cálculo anticipado, actúa en dirección al
descentramiento. El reconocimiento se liga con el deseo como lo expresa Hegel: el deseo de ser
deseado. Se liga secundariamente a una presencia porque en la base hay una falta que solo puede ser
suplida desde el exterior como la que se requiere para las necesidades corporales. La presencia del otro
produce una imposición, un conocimiento, y se relaciona con el deseo secundariamente: después es
investido por él. La presencia del otro da lugar y sentido a la presencia del propio sujeto y es lo que lleva
a conocerse. Se aprende que el deseo no lo cubre y sería el máximo de descentramiento. Hay una
disparidad, el deseo del otro tiende a la unicidad. Si el conocimiento del otro produce una brecha y una
separación inicial, debe llevar a un hacer para habitar esa relación. Por su parte, el reconocimiento y el
deseo de ser deseado produce una identificación, tiende a una unidad.
Difícil contener un sentimiento dentro de uno solo: la autoestima tiene su reconocimiento en la estima
del otro, no cualquier otro sino otro calificado por el sujeto; el orgullo está hecho en base a la relación
con el otro que le exalta sus cualidades desde una posición vincular, difícil responder con agresión si no
se es agredido, la vergüenza del niño con enuresis está ligada con hacer visible ante el otro (padre,
madre, maestra, colegio) lo que se le requiere que sea invisible, se hace vincular un hecho que se
reclama individual o se hace público lo que se le reclama ser privatizado; la envidia responde a la
posesión que el otro no puede dejar de mostrar y el sujeto no tiene y no puede dejar de ver; se establece
la competencia entre dos o mas que van a demostrar quien es mejor o quien rinde mejor ante un juez,
padre, madre, jurado. De todos modos esto es posible entre aquellos que conllevan la marca de
pertenencia al vínculo y son reconocidos como sus habitantes, algo así como sus ciudadanos. De esta
especie de ciudadanía son expulsados por la agudeza y acritud del conflicto cuya máxima expresión es
declarar la no pertenencia a ese vìnculo. Hay varios indicios previos que marcan la salida del ―territorio‖
vincular: en la pareja cambiar de cama y de habitación, cambiar de casa, tres de los elementos que
sostienen esa pertenencia.
Lo uno se exacerba cuando predomina lo biológico la relación de pareja o familia adopta la forma de
―estar al servicio del otro‖, ya que la necesidad corporal genera situaciones de desamparo. Se verá que
en una pareja cuando uno de los sujetos se enferma corporalmente el otro se pone a su servicio,
suspende el conflicto, cesan los reproches que podían marcar la relación y en general se dispone
asimétricamente a cuidarlo, asistirlo y ampararlo. Sienten entonces un ―renacer del amor‖ lo que, en
realidad, es una relación de amparo-desamparo. Se anula la situación que genera la ajenidad, se pone en
suspenso el reconocimiento como sujetos deseantes y se exacerba la relación de necesidad. Siguiendo
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con la diferencia entre el Dos y el uno, esta disparidad aplicada al concepto de comunidad es explicitada
por Espósito101:
―…esas culturas de la intersubjetividad proclives siempre a buscar la alteridad en un alter ego
semejante en todo y para todo al ipse que querrían refutar, y que en cambio reproducen
duplicado. Lo que en verdad une todas estas concepciones es el presupuesto no meditado de que
la comunidad es una ―propiedad‖de los sujetos que une: un atributo, una determinación, un
predicado que los califica como pertenecientes al mismo conjunto. O inclusive una
―sustancia‖producida por su unión (Página 22).
Pero Esposito desea proponer otro sentido. El de separación entre uno y otro. Común –dice- es lo que no
es propio:
―…no es lo propio, sino lo impropio —o más drásticamente, lo otro— lo que caracteriza a lo
común. Un vaciamiento, parcial o integral, de la propiedad en su contrario. Una desapropiación
que inviste y descentra al sujeto propietario, y lo fuerza a salir de sí mismo. A alterarse. En la
comunidad, los sujetos no hallan un principio de identificación, ni tampoco un recinto aséptico
en cuyo interior se establezca una comunicación transparente o cuando menos el contenido a
comunicar. No encuentran sino ese vacío, esa distancia, ese «donantes a», en tanto ellos mismos
«donados por» un circuito de donación recíproca cuya peculiaridad reside justamente en su
oblicuidad respecto de la frontalidad de la relación sujeto-objeto, y por comparación con la
plenitud ontológica de la persona (si no en la formidable duplicidad semántica del término
francés personne: «persona» y «nadie»).
―No sujetos. O sujetos de su propia ausencia.‖102
La relación está atravesada por un conflicto entre lo no conocido por conocer y lo conocido por
reconocer, entre lo ajeno y lo semejante y puede adquirir la forma de i) dar lugar a lo ajeno del otro
que no tiene registro representacional en el sujeto. Se arriesga a una desestructuración de su identidad y
surgimiento de una subjetividad del vínculo distinta a la previa y dependiente del vínculo con el otro; ii)
dar pertenencia al vínculo ligada a la autorización a incluirse en una zona de azar, incertidumbre, de no
conocimiento previo y correr el riesgo de modificarse y modificar al otro. Autorizarse es agregar una
cualidad al permiso de los padres internos o externos y de los hábitos sociales vigentes. Desde el
comienzo hasta el final el vínculo conlleva un conflicto interminable entre lo individual y lo
intersubjetivo, entre la identidad y la pertenencia.

101
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Espósito R (1998). Communitas. Origen y destino de la comunidad, pág. 22. Amorrortu editores. 2003
Op cit. pág. 31.
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B- RESUMOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS NAS MESAS REDONDAS
1- FORO DE IDIOMAS
Coordinado por Marina Ravenna Selvatici y Pablo Godoy Castanho
Este encuentro se inserta por un lado en una secuencia que se viene sucediendo desde la experiencia de
Maastrich, en 1985, organizada por Jaak LeRoy, J.C. Rouchy y René Kaës, entre otros. Pero también
proviene de un trabajo conjunto realizado en el XVIIº Congreso de FLAPAG (Santos, 2007) para
trabajar la comunicación de los colegas brasileros con los demás colegas latinoamericanos hispano
parlantes, dando lugar a la problemática del reconocimiento de una América Latina no monolingüe.
El encuentro de estos dos orígenes se conjuga en una propuesta nueva, que pretendemos sea
integradora y dé lugar a una diversidad creadora.
El tema del idioma y de las diferentes lenguas sobrevuela todo encuentro intercultural y no puede dejar
de tener efectos en este Congreso frente a la pluralidad y a la diversidad de proveniencias de sus
integrantes.
Este foro busca dar cabida a estos efectos, a veces negados, a veces difíciles de tolerar y poder
trabajarlos en un espacio sin traducción, sin una lengua única.
Es indudable que, además de un instrumento comunicativo, la lengua es un instrumento de poder.
Tensión entre lo transcultural y lo intercultural.
Reconocimiento de encuentros, desencuentros y no encuentros que permitan a la vez borrar fronteras y
reconocer diferencias. Dar un lugar a lo extranjero, símbolo de lo ajeno y de lo diferente.
¿Lograremos estar abiertos a interpretaciones alternativas, a tolerar cierta ambigüedad?
¿Podremos poner palabras a la Hospitalidad, en los dos sentidos de las raíces del término, hospitalidad
propiamente dicha pero también hostilidad?
Será todo un desafío, en este Congreso, ir al encuentro de lo que Kaës denomina 'la tercera diferencia',
la de la cultura y su manifestación a través del lenguaje.
Este grupo será coordinado por Pablo Godoy Castanho de Brasil y Marina Ravenna Selvatici de
Argentina.
Nosotros mismos intentamos poner en juego esta problemática en nuestro equipo.
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FORUM DE IDIOMAS
Coordenado por Marina Ravenna Selvatici e Pablo Godoy Castanho
Este encontro se insere, por um lado, em uma seqüência de vem se sucedendo desde a experiência de
Maastrich em 1985, organizada por Jaak Leroy, J. C. Rouchy e René Kaës, entre outros. Mas também
vem de um trabalho conjunto realizado no XVII Congresso da FLAPAG (Santos, 2007) para trabalhar
a comunicação entre os colegas estrangeiros falantes de espanhol e os brasileiros dando lugar ao
conhecimento de uma América Latina não monolingue. O encontro destas duas origens se conjuga em
uma proposta nova, que pretendemos que seja integradora e de lugar à uma diversidade criadora.
O tema do idioma e das diferenças de língua sobrevoa todo encontro intercultural e não pode deixar de
ter efeitos neste congresso frente a pluralidade e a diversidade de proveninência de seus integrantes.
Este fórum busca dar lugar a estes efeitos, as vezes negados, as vezes difíceis de tolerar e poder
trabalhá-los em um espaço sem tradução, sem uma língua única. É inquestionável que além de um
instrumento comunicativo, a língua seja também um instrumento de poder. Tensão entre o transcultural
e o intercultural . Reconheciemnto de encontros e desencontros e não encontros que permitam apagar
fronteiras e reconhecer diferenças ao mesmo tempo. Conseguimos estar abertos à interpretações
alternativas, a tolerar certa ambigüidade? Podemos colocar em palavras a hospitalidade, nos dois
sentidos das raízes do termo, hospitalidade propriamente dita, mas também hostilidade?
Será um desafio nesse congresso ir ao encontro do que Kaës denomina ―a terceira diferença‖, a da
cultura e sua manifestação através da linguagem.
Este grupo será coordenado por Pablo Godoy Castanho do Brasil e Marina Ravenna Selvatici da
Argentina. Nós mesmos tentamos colocar em jogo esta problemáticas em nossa equipe.
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2- DIVERSIDADES SEXUAIS: IMPLICAÇÕES NAS NOVAS CONJUNTURAS FAMILIARES
María Cristina Rojas103
En 2002, una ley aprobó en Buenos Aires la apertura de un registro público para uniones civiles,
formadas "libremente por dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual". Las
mismas gozan de algunos de los beneficios propios del matrimonio, pero no otorgan la potestad de
adopción, como postula la Comunidad Homosexual Argentina.
Las polémicas en relación con la constitución de ―familias homoparentales‖ se asocian con el rechazo
a la aceptación de la homosexualidad como otra orientación sexual. Por otro lado, aparece una ya
conocida resistencia a formas familiares no convencionales, antes planteadas, por ejemplo, en relación
con las familias conformadas a partir del divorcio (en Argentina, ―familias ensambladas‖)
Una lógica de lo diverso conlleva multiplicidad: en la diferencia enmarcada en la diversidad no se
interponen jerarquías productoras de desigualdad y se hace posible pensar en diversidades tanto
sexuales como familiares.
La composición observable de la familia, así como los singulares métodos utilizados para producir la
descendencia –adopción, fertilización asistida, otros- no se conectan de modo directo con patología
alguna. Se ponen en juego, en cambio, el modo en que operan los movimientos constitutivos, la
circulación de los afectos y la modalidad de las vinculaciones.
La cuestión de la homosexualidad de la pareja parental es sólo un eje en el entretejido familiar.
Distintas problemáticas, muchas de ellas compartidas con otras diversidades familiares, la atraviesan
con simultaneidad: los trabajos de la filiación, propios de cualquier familia, en éstas se conjugan con
temas de adopción y/o inseminación, alquiler de vientres, etc. Además, se definen peculiares caminos
identificatorios, para pensar los cuales tendremos en cuenta que la oferta identificatoria excede en
mucho la propuesta del grupo nuclear. Se trata de un terreno que, más allá de debates y diferencias, se
halla abierto a la investigación; donde consideraremos en todos los casos las problemáticas
relacionadas con la pertenencia a una organización familiar no aceptada por el consenso, así como los
modos específicos que asume la conformación del psiquismo de los hijos, para todo ello contamos
todavía con una experiencia clínica que habilita escasas conclusiones.
Para finalizar mi presentación me referiré a algunas temáticas que surgen en el trabajo terapéutico con
grupos homoparentales.
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3- MUDANÇAS DE PARADIGMA NA SEXUALIDADE HUMANA E SUAS REPERCUSSÕES
NA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA
Luiz Carlos Osorio
== Resumo ==
A partir da noção de paradigma apresentam-se as principais mudanças de paradigma na sexualidade
humana ao longo dos tempos, assim sumariadas:
Do coito a tergo ao coito vis à vis (Pré-história)
O adveto do cristianismo: sexualidade e pecado
A descoberta da sexualidade infantil e o que está mais além da genitalidade (Freud,
1905 – Três Ensaios sobre a Sexualidade)
A aceitação das diversidades sexuais (Stonewall Inn, 1969)
O declínio do ato sexual como via reprodutora (em curso no século atual)
A seguir são analisados os principais fatores que desencadearam a mudança no comportamento sexual
humano na contemporaneidade:
crescente segurança dos métodos anti-concepcionais
aperfeiçoamento da fecundação ‗in vitro‘
dissociação do coito e da função reprodutiva
surgimento da ―pìlula da ereção‖
progressos da cirurgia reconstrutiva, permitindo a consumação do transexualismo
superação dos tabus e preconceitos pelo maior conhecimento da fisiologia sexual e dos
psicodinamismos da sexualidade humana.
A discussão sobre as diversidades sexuais na contemporaneidade trouxe à tona a questão das fronteiras
entre o normal e o patológico (o que difere da norma).
O que seria patológico no comportamento sexual humano?
A grosso modo, poderíamos dizer que tudo aquilo que causa sofrimento físico ou psíquico(incluindo
aqui o constrangimento moral) ao indivíduo ou a outrem com quem se relaciona sexualmente.
Aborda-se, então, a questão homossexual e sua gradativa inserção como orientação sexual, em
decorrência da mudança paradigmática assinalada. Consideram-se outras questões polêmicas
relacionadas com tal mudança, cogitando-se da repercussão na estrutura famíliar com o advento da
clonagem de seres humanos.
Enfatizando-se que as transformações do comportamento sexual humano não ocorreram à margem da
família, mas sim com sua participação, apresentam-se algumas novas configurações familiares
decorrentes dessas mudanças no paradigma da sexualidade humana.
Palavras chaves: paradigma, sexualidade, família

281

CAMBIOS DE PARADIGMA EN LA SEXUALIDAD HUMANA Y SUS REPERCUSIONES
EN A FAMÍLIA DE HOY
Luiz Carlos Osorio
== Resumen ==
A partir de la noción de paradigma presentamos los cambios principales del paradigma de la sexualidad
humana a través de los tiempos, que así ocurrieron:
Del coito a tergo al coito vis-à-vis
El adviento del cristianismo: sexualidad y pecado
La descubierta de la sexualidad infantil y lo que está mas allá de la genitalidad
(Freud, 1905 – Tres ensayos sobre la sexualidad)
La aceptación de las diversidades sexuales (Stonewall Inn, 1969)
Declinación del acto sexual como via de reproducción en el siglo actual)
En seguida son analizados los principales factores que desencadenaran el cambio en el comportamiento
sexual humano en la contemporaneidad:
Creciente seguridad de los métodos anti-concepcionales
Perfeccionamiento de la fecundación ‗in vitro‘
Disociación del coito y de la función reproductiva
Adviento de la ‗pìldora de la erección‘
Progresos de la cirugía reconstructiva permitiendo la consumación del transexualismo
Superación de tabus y prejuicios por un mayor conocimiento de la fisiología y de los
psicodinamismos de la sexualidad humana
La discusión actual sobre las diversidades sexuales pone en tela la cuestión de las fronteras entre
normal y el patológico (lo que es distinto de la norma).
¿ Que sería patológico en el comportamiento sexual humano?
Grosso modo, podríamos decir que todo qué causa sufrimiento físico o psíquico (incluyendo acá lo
que causa danos morales) al propio individuo o con quién el se relaciona sexualmente.
Se discute, entonces, la cuestión homosexual y su inserción gradual como orientación sexual, en
consecuencia del cambio paradigmático señalado. Son referidas otras cuestiones polémicas
relacionadas con ese cambio, como por ejemplo, la repercusión en la estructura familiar del futuro
advenimiento de la clonaje de seres humanos.
Hay que enfatizarse que las transformaciones del comportamiento sexual humano no habían ocurrido al
borde de la familia, pero sí con su participación, presentándose algunas nuevas configuraciones
familiares que han surgido a la raíz de estos cambios en el paradigma de la sexualidad humana.
.
Palabras llaves: paradigma, sexualidad, familia
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4- LATINOAMÉRICA NOS COMPETE (FALA DE NÓS, CRUZES A NÓS)
Diana Singer
Latinoamérica nos compete, nos atraviesa .Honduras, nos atañe. Destinos cruzados y necesidades
mutuas que hablan de nosotros como grupo en un contexto que no deja de estar signado por modos que
recuerdan amenazas imperiales. Habla de nosotros. Como Argentina habla de Bolivia. Y Bolivia de
Venezuela. Y Venezuela de Ecuador. Ecuador del verde Brasil y hoy en Brasil Latinoamérica nos
atañe también.
Todos buscamos de una u otra manera poder explicar operaciones diferentes para generar reacciones
en cadena en la escena social que si bien adoptan formas singulares, podrían condensarse como
diferentes respuestas de lucha frente a la fatalidad que encierra el significante exclusión.
Y como grupalistas debemos desplegar nuestros esfuerzo en la investigación de esos fenómenos que en
nuestra especialidad llamamos identitarios. Se trata de algunos aspectos (a veces centrales) de la
imagen y la valoración de sí mismos que adquieren los miembros de cualquier agrupamiento humano
por el hecho de reconocerse como pertenecientes a él, por ejemplo a nuestras naciones. Esas
identidades toman como pretexto distinciones que van desde las más genéricas hasta las más
particulares y minúsculas, generando reacciones, a veces solidarias, otras indeseables.
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5- A OFICINA PSICOTERAPÊUTICA DE CARTAS, FOTOGRAFIAS E LEMBRANÇAS:
UMA EXPERIÊNCIA INCLUSIVA
Claudia Aranha Gil104
Tânia Aiello-Vaisberg105
Leila Cury Tardivo106
A Oficina Psicoterapêutica focalizada neste estudo é baseada em um modo de intervenção psicanalítica
que utiliza enquadres diferenciados à luz da teoria Winnicottiana. Partindo de uma perspectiva
inclusiva, apresentamos neste estudo as reflexões sobre o atendimento psicoterápico por meio da
Oficina de Cartas, Fotografias e Lembranças de um grupo com participantes de idades diversas. A
Oficina foi dirigida a um grupo que manteve a configuração atual por um ano e era composta por uma
adolescente de 16 anos, uma mulher de 40 anos e três idosos com idade entre 70 e 73 anos. Este
trabalho vem sendo desenvolvido no Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e ocorre nas dependências do Centro de
Atendimento Psicológico. Neste enquadre, os participantes são convidados a trazer para a sessão cartas,
fotografias e objetos, que são fixados ou apoiados em um quadro magnético e durante uma hora e meia
falam sobre as recordações despertadas. Como ilustração clínica, apresentamos uma sessão onde os
participantes trouxeram questões existenciais e mesmo estando em momentos distintos da vida
beneficiaram-se com a troca de experiências. Os participantes são pessoas que independentemente da
idade, inserem-se em uma dramática do viver, com manifestações portadoras de sentido e que devem
ser compreendidas levando-se em conta o seu aspecto singular e unitário, e é dessa forma que a oficina
vem sendo conduzida. A partir desta experiência temos observado também que os objetos apresentados
possibilitaram o lembrar e o compartilhar as lembranças em um ambiente sustentador, favorecendo
uma resignificação do passado no presente e a criação de perspectivas futuras. Concluímos que esta
forma de enquadre clínico diferenciado favoreceu o encontro terapêutico entre pessoas que a despeito
da idade puderam se sentir mais integradas e próximas de si mesmas.
Palavras Chave: Psicanálise, Winnicottt e Enquadres Clínicos Diferenciados
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Professora Livre Docente do Instituto de psicologia da Universidade de São Paulo. Professora da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
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Professora Livre Docente do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo.
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6- A MINHA EXPERIÊNCIA PESSOAL COM GRUPOS DE REFLEXÃO
David Zimerman

O autor inicia o presente trabalho traçando um breve histórico em que enfoca e enaltece a figura do
já falecido e consagrado psicanalista argentino Pichon Rivière que desde 1945 criou a concepção do
que ele denominou de ECRO, ou seja, o seu "Esquema Conceitual Referencial Operativo".
De forma muito resumida podemos afirmar que, a partir dessa concepção, Pichon R. aprofundou o
estudo dos fenômenos que surgem na dinâmica dos campos grupais que são instituídos para a
finalidade, não de resultados terapêuticos propriamente ditos. Antes disso, o próprio termo "operativo"
já esclarece que esses grupos têm por objetivo "operarmos" numa determinada tarefa que tenha um
objetivo específico como, por exemplo, sejam enfocados e praticados em grupos de ensinoaprendizagem, entre tantas outras aplicações práticas.
Essas últimas abrem um vaso leque de atividades operativas que, com algumas variações técnicas,
também são conhecidas com outros nomes, como: Grupo F (de free, e de formation);Grupo T (de
training; treinamento); Grupo de Discussão; Grupo de Reflexão, entre outros mais.
Pichon R. deixou um importante legado de contribuições referentes aos grupos operativos -portanto
também aos grupos de reflexão, os quais também são de várias modalidades e finalidades. No presente
trabalho, o autor visa fazer uma resenha da sua longa prática nas múltiplas e diversificadas formas de
aplicação de grupos de reflexão (em instituição de ensino e atendimento psiquiátrico; junto a estudantes
de medicina; médicos residentes; equipes com médicos da cúpula diretiva de instituiçõs de ensino; com
juízes de direito; em escolas, com alunos, professores e diretores, etc,).
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7- NOVAS CONJUGALIDADES: QUESTÕES DE GÊNERO NA SOCIEDADE
HETERONORMATIVA
Patricia Porchat
Palavras-chave: gênero; Judith Butler; ética
Resumo: A diversidade sexual e de gênero em nossa sociedade altera radicalmente os papéis
tradicionalmente encontrados nos vínculos conjugais. A noção de gênero de Judith Butler permite uma
compreensão desses papéis, bem como, uma postura ética adequada ao psicanalista que lida com as
novas conjugalidades numa sociedade ainda regulada por normas heterossexuais.
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8- PANEL SOBRE DOCENCIA
Lic Liliana Bracchi- directora de docencia de AAPPG
Resumen
Los conocimientos se construyen y se producen desde una práctica que parte de un colectivo y se
legitiman a través de un colectivo. La palabra que confiere una función es subjetivada, desde ahí lo
transmitido es producto de la propia singularidad.
La AAPPG es un colectivo, una de cuyas producciones teóricas es la Perspectiva Vincular en
Psicoanálisis, aquélla que da nombre al Instituto Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares. El
psicoanálisis es una obra de invención y de transmisión permanente.
El psicoanálisis devela historias y produce subjetividades en su práctica. Abordaremos específicamente
la transmisión de la perspectiva vincular desde el dispositivo grupal y en torno a una práctica, en
relación a la cual nos interrogaremos sobre
Qué requiere esta formación
Cómo se efectúa la transmisión de conocimientos, cuando entendemos que el conocimiento, en
parte, se produce en situación
Cómo reconocemos nuestra implicación y trasmitimos una ética
Cómo legitimamos nuestra propuesta y cómo la acreditamos,
Nota: esta presentación se acompañará de un power point
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9- GRANDE GRUPO
Atividade Vivencial
Coordenação: Carla Penna, Luiz Carlos Osório e Teresa Von Sommaruga Howard
Português
Os grandes grupos reúnem um grande número de participantes com o objetivo de investigar fenômenos
grupais que não podem ser observados nos pequenos grupos. Eles oferecem a oportunidade aos
participantes de expressarem suas preocupações pessoais, coletivas e culturais em um grande fórum de
discussão. Vale ressaltar que são práticas correntes em todos os Congressos de Grupo que se realizam
na Europa e nos Estados Unidos.
Como um microcosmo da sociedade, o grande grupo possibilita a aquisição do que Patrick De Maré
chamava de ―outsight‖ em nossa história, cultura e nas forças escondidas que restringem nosso
pensamento e comportamento. Ser membro de uma sociedade significa termos a enorme
responsabilidade de assegurar o crescimento e a sobrevivência de nosso mundo. A dificuldade é que
nossa educação não nos preparou para pensarmos e conversarmos com os outros em grandes grupos.
Normalmente nos sentimos intimidados pela inevitável ansiedade.
Como numa verdadeira democracia, onde cada um tem a oportunidade de falar, o grande grupo
possibilita ir além da tirania de votar sim ou não que acontece quando estamos em tempos eleitorais.
Votar é uma palavra proveniente do mundo grego e significa ter voz. Poucos de nós temos um fórum
onde sentimos que nossa voz conta. Às vezes não sabemos o que pensar ou o que dizer e nos sentimos
constrangidos de admitir isso em público. Esperamos ter uma opinião e expressá-la, mas muitos se
rendem autisticamente em face de complexas alternativas. O Grande Grupo possibilita que possamos
escutar e encontrar nossos próprios pensamentos e que possamos expressá-los em voz alta pela
primeira vez.
English
As a microcosm of society, the large group enables us to acquire, what Patrick de Maré called,
‗outsight‘ into our history, culture and the hidden forces that constrain our thinking and behaviour.
Being a member of society means that we have an awesome responsibility to ensure the growth and
survival of our world. The difficulty is that for most of us our upbringing has not prepared us to think
and talk to each other in large group settings. We usually feel daunted by the inevitable anxiety.
As a true democracy, where everyone has the opportunity to speak, the large group enables us to move
beyond the tyranny of voting yes or no at election time. To vote comes from a Greek word meaning to
have a voice and few of us have a forum where we feel that our voice counts. Often we don‘t know
what to think or say and feel constrained to admit that in public. We expect ourselves, to have an
opinion and to be able to express it but most of us are rendered autistic in the face of complex
alternatives. The large group enables us to listen, to find our own thoughts and to begin to speak them
out loud often for the first time.
Espanól
Como un microcosmos de la sociedad el gran grupo nos permite adquirir lo que Patrick de Maré llama
'outsight' en nuestra historia, la cultura y las fuerzas ocultas que limitan nuestro pensamiento y
comportamiento. Ser miembro de la sociedad significa que tenemos una enorme responsabilidad para
asegurar el crecimiento y la supervivencia de nuestro mundo. La dificultad es que para la mayoría de
nosotros nuestra educación no nos ha preparado para pensar y hablar unos con otros en grupos grandes.
Por lo general, nos sentimos intimidados por la ansiedad inevitable. Como una verdadera democracia,
donde todos tengan la oportunidad de hablar, el gran grupo nos permite ir más allá de la tiranía de votar
sí o no en época de elecciones. Votar proviene de una palabra griega que significa tener una voz y
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pocos de nosotros tenemos un foro en el que sentimos que nuestra voz cuenta. A menudo no sabemos
lo qué pensar ni qué decir y nos sentimos avergonzados de admitir en público. Esperamos de nosotros
mismos tener una opinión y ser capaz de expresarla, pero la mayoría de nosotros se vuelven autistas
frente a alternativas complejas. El gran grupo nos permite escuchar, encontrar nuestros propios
pensamientos y empezar a hablar en voz alta a menudo por primera vez.

10- WHY HAVE A LARGE GROUP, WHEN SO MANY PEOPLE HATE IT?
Teresa von Sommaruga Howard
I will talk about why I think the Large Group is so important especially now in the current world
recession. I will draw on Patrick de Maré‘s theory, which understands the large group as place that
can change the world. The difficulty is that thinking, in the face of the intense frustration that is
generated, is a social skill that takes time to learn.
Key words: Dialogue, Thinking, Hatred.

POR QUE FAZER UM GRANDE GRUPO, SE TANTAS PESSOAS O ODEIAM?
Exporei meu pensamento sobre a importância do Grande Grupo, especialmente no contexto da atual
recessão mundial. Introduzirei a teoria de Patrick de Maré, que entende o grande grupo como um
espaço que podem mudar o mundo. A dificuldade esta em que pensar, frente à intensa frustração
que o grupo gera, é uma habilidade social que toma tempo para aprender
Palavras-chave: Diálogo – Pensamento – Ódio.
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11- QUOI DE NEUF EN TEMPS DE CRISE DANS LES PRATIQUES GROUPALES
ORIENTÉES PAR LA PSYCHANALYSE ?
André Sirota
Quelles que soient les différences d‘un pays à l‘autre, c‘est l‘état de crise que nous vivons qui est l‘état
normal de notre société hypermoderne.
Les conditions d‘existence dans la société hypermoderne et l‘idéologie éclatée et dissimulatrice qui la
raconte font croire au sujet individuel que son destin ne dépend que de son mérite personnel. Cette
surestimation de ce qui dépend de l‘individu, excite l‘omnipotence infantile, l‘égocentrisme et le
narcissisme destructeur.
Cette idéologie éclatée induit une conception subjective de soi et de son rapport aux autres où prévaut
l‘idée, qu‘en définitive, on ne doit rien à personne, que nos qualités et notre devenir ne sont pas liées à
celles des autres, alors qu‘à notre époque, nous sommes beaucoup plus interdépendants, et
intrinsèquement sujets de groupe et sujets sociaux et politiques.
Les évènements du monde, par ce qui en circule et en parvient aux oreilles de chacun, au delà de ce que
nous en percevons consciemment, affectent et saturent en nous à notre insu le sujet psychique et le sujet
social et entravent le développement de notre équipement psychique ou appareil à penser. En effet, au
fil des jours, nous nous chargeons de mille tensions énigmatiques issues de la vie familiale et de la vie
sociale. Or, on ne se délivre pas aisément de ces tensions (Winnicott). Elles proviennent des résonances
en nous entre les réalités des mondes ou groupes internes et les réalités des mondes ou groupes
externes (Pichon-Rivière, Kaës). L‘accumulation de ces tensions peut nous intoxiquer lorsqu‘elles
restent en suspension, non pensées, non liées dans notre espace psychique.
Notre expérience des approches groupales orientées par la psychanalyse nous a donné l‘occasion de
vérifier combien l‘expérience du groupe (groupe thérapeutique, groupe de formation, instance
d‘analyse en équipe des situations professionnelles) est propice au travail psychique, au travail culturel
et peut permettre au sujet de parvenir à métaboliser psychiquement ce qui l‘affecte et se concevoir en
tant que sujet de groupe, en tant que sujet social. C‘est peut-être une expérience incontournable dans
un monde où la tendance des instances qui sont censées assurer la garantie des liens sociaux prônent la
désinstitutionalisation du sujet.
Des extraits de séquences de travail groupal seront présentés permettant de saisir ce que la situation
d‘analyse de groupe peut rendre possible.
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¿ QUÉ HAY DE NUEVO EN EL TIEMPO DE CRISIS
EN LAS PRÁCTICAS GRUPALES ORIENTADAS POR EL PSICOANÁLISIS ?
André Sirota
Cualesquiera que sean las diferencias de un país al otro, es el estado de crisis que vivimos quién es el
estado normal de nuestra sociedad hypermoderna.
Las condiciones de existencia en la sociedad hypermoderna y la ideología estallada y disimuladora que
lo cuenta hacen creer en el sujeto individual que su destino depende sólo de su mérito personal. Esta
sobrestimación del que depende del individuo, excita la omnipotencia infantil, el egocentrismo y el
narcisismo destructor.
Esta ideología estallada induce una concepción subjectiva de sí y de su informe a otros donde prevale
la idea, donde en definitiva, no se debe nada a nadie, donde nuestras calidades y nuestro devenir no
fueran vinculados a las otras, mientras que en nuestra época, somos mucho más interdependientes, e
intrínsecamente sujetos de grupo y sujetos sociales y políticos.
Los acontecimientos del mundo, por lo que circula de allí y alcanza (llega) de allí las orejas de cada
uno, más allá de lo que percibimos conscientemente, afectan y saturan en nosotros sin saberlo nosotros
el sujeto psíquico y el sujeto social y traban el desarrollo de nuestro equipo psíquico o aparato en que
hay que pensar. En efecto, en el curso de los días, nos encargamos de mil tensiones enigmáticas nacidas
de la vida familiar y de la vida social. Entonces, no nos libramos fácilmente estas tensiones
(Winnicott). Provienen de resonancias en nosotros entre las realidades de los mundos o los grupos
internos y las realidades de los mundos o los grupos externos (Pichon-Rivière, Kaës). La acumulación
de estas tensiones puede intoxicarnos cuando se quedan en suspensión, no pensadas, no vinculadas en
nuestro espacio psíquico.
Nuestra experiencia de los enfoques groupales orientados por el psicoanálisis nos dio la ocasión de
verificar cuánto la experiencia del grupo (grupo terapéutico, grupo de formación, instancia de análisis
en equipo de las situaciones profesionales) es propicia al trabajo psíquico, al trabajo cultural y puede
permitir llegar a metabolizar psíquicamente lo que lo destina y a concebirse como sujeto de grupo,
como sujeto social. Es posiblemente una experiencia ineludible en un mundo donde la tendencia de las
instancias que son consideradas asegurar la garantía de los lazos sociales preconizan el
désinstitutionalisation del sujeto.
Extractos de secuencias de trabajo groupal serán presentados permitiendo coger lo que la situación de
análisis de grupo puede hacer posiblemente.
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12- O TRABALHO SUFICIENTEMENTE BOM NA INSTITUIÇÃO
Maria Cecília Fernandes Silva 107
Considerar a importância do meio ambiente como condição para o surgimento do sujeito é uma das
mais importantes contribuições de Winnicott (1945/1973) em toda sua obra. O autor parte do
pressuposto de que um indivíduo só se constitui pela presença de alguém que reconheça e, portanto
humanize sua existência. Para que esse encontro aconteça, tem que haver um entorno constituído
principalmente pela confiabilidade e continuidade dessa relação.
Partindo desse pressuposto pode-se questionar até que ponto é possível, dentro de uma Instituição,
propiciar ao indivíduo com intenso sofrimento psíquico, um espaço suficientemente bom para que ele
possa através dessa relação, descongelar situações de fracasso e adquirir uma abordagem mais criativa
da vida.
Essa comunicação pretende então discorrer sobre as possíveis articulações entre o campo dos
transtornos mentais, da Instituição e do referencial psicanalítico. Objetiva-se problematizar questões
pertinentes ao trabalho institucional, possibilitando simultaneamente novos questionamentos sobre a
atuação do profissional dentro desse espaço, levando-se em conta diferentes formações do enquadre
terapêutico assim como alguns conceitos de Winnicott como operadores dessa prática.
Palavras chave: hospital-dia, holding, espaço potencial.
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Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP e Psicóloga Supervisora do Serviço de Psicologia e Coordenadora do
Ambulatório de Família do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo - HCFMUSP.
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13- I FEEL LIKE TRHOWING A BOMB!
Teresa Von Sommaruga Howard
I will use illustrated slides in Portuguese to describe my experience of working with the Mutual
Acknowledgement Project for Israelis and Palestinians, in the presence of a third group of
Internationals. New York psychoanalyst Jessica Benjamin set up the project jointly with Israeli
psychotherapists Yitzhak Mendelssohn and Uri Hadar, and the Head of the Gaza Community
Mental Health Centre, Eyad El Sarraj. I was initially invited to conduct the large group but then at
the last moment was not given that role. The decision was made without me on the basis that a
group-analytic approach would be re-traumatising. This presentation will reflect on my continued
participation and the resonance between my role in this group and the actual experience in this part
of the Middle East and ask some tentative questions about a possible way forward.
Key words: Israeli, Palestinian, Acknowledgement.

ME DÁ VONTADADE DE LANÇAR UMA BOMBA!
Usarei slides ilustrados em português para descrever minhas experiências de trabalho com o Projeto
para Israelenses e Palestinos de Mútuo Reconhecimento, na presença de um terceiro grupo de
participantes internacionais. A psicanalista de Nova York, Jessica Benjamin, implantou o projeto
juntamente com os psicoterapeutas israelenses Yitzhak Mendelssohn, Uri Hadar e o Chefe do
Centro de Saúde Mental da Comunidade de Gaza, Eyad El Sarraj. Inicialmente fui convidada para
conduzir um grande grupo, mas no último momento não me deram esse papel. A decisão foi tomada
sem a minha participação, considerando-se que uma abordagem grupo analítica poderia ser retraumatizante. Minha apresentação refletirá sobre esta participação e sua ressonância entre meu
papel neste grupo e a experiência real nesta parte do Oriente Médio, além de fazer perguntas
instigantes sobre um possível caminho a seguir.
Palavras-chave: Israelenses – Palestinos – Reconhecimento.
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14- ORIENTAÇÃO DE PAIS: POTENCIALIZANDO O EDUCAR E O CUIDAR EM CASA
Angela Hiluey108
Nesta apresentação a autora se propõe a mostrar as possibilidades do atendimento psicológico, na
modalidade Orientação de Pais, como um possível potencializador do educar e cuidar em casa, a partir
de algumas considerações feitas sobre a implicação do contexto familiar no desenvolvimento infantojuvenil, e considerando-se ainda a própria definição de educar e cuidar.
Para atingir tal propósito, além de tecer considerações teóricas e técnicas concernentes ao
desenvolvimento infanto-juvenil no contexto familiar na atualidade, agrega aquelas relativas à própria
orientação de pais.
Associa a tais considerações tanto sua experiência como coordenadora de grupos nesta modalidade de
atendimento, como sua experiência enquanto orientadora de pais focando apenas a dupla parental, ou
mesmo apenas um dos integrantes de tal dupla e então, mostra qual a natureza do trabalho que favorece
a potencialização proposta.
Dar-se-á especial ênfase aos aspectos: formação do profissional e escolha do referencial teóricotécnico, mostrando que os modelos que proporcionam novas percepções podem vir a gerar
mudanças, as quais poderão potencializar o educar e cuidar.
O vértice da interdisciplinaridade se evidenciará no transcorrer desta apresentação.
Palavras chave: orientação de pais; educar; cuidar.
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Psicóloga, Pós-Doutora em Terapia Familiar pela Escola de Terapia Familiar da Universidade Autônoma de Barcelona –
Espanha; Doutora em Educação na área Psicologia e Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo –
USP; Membro da EFTA – European Family Therapy Association; Pesquisadora do LIDE – Laboratório Interunidades de
Estudos sobre as Deficiências do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo – USP; Docente e supervisora dos
cursos de especialização IPPIA, FETUS, NESME e CEFAS; Coordenadora da disciplina Casal e Família no CEFAS
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15- QUEM QUERO SER? JOVENS EM PROCESSO DE ESCOLHA PROFISSIONAL E A
CLÍNICA WINNICOTTIANA
Christiane I. C. M. Camps e Tânia M. J. Aiello Vaisberg
Este estudo teve como objetivo investigar psicanaliticamente a potencialidade mutativa de oficinas de
teatro espontâneo no atendimento a adolescentes em fase de escolha profissional, que concebemos,
winnicottianamente, como gesto espontâneo quando pode se dar de modo emocionalmente
amadurecido e integrado. O trabalho foi realizado com sete estudantes de escola particular, durante
duas semanas, em cinco sessões grupais de até três horas de duração. O acontecer clínico seguiu a
configuração das oficinas "Ser e Fazer", que se caracterizam pelo uso de materialidades mediadoras,
pela adoção do holding como intervenção essencial e pela prática de contínuo diálogo com o
pensamento winnicottiano. Foram então elaboradas narrativas psicanalíticas, consideradas à luz do
método psicanalítico, no sentido da busca de evidências de transformações dos campos psicológicosvivenciais. A partir das análises, foi possível constatar a ocorrência de transformações significativas na
experiência emocional relativa à escolha profissional, que podem ser atribuídas ao fato de os jovens
terem podido utilizar transicionalmente um ambiente fundamentalmente sustentador.
Palavras Chave: Adolescentes, Escolha profissional, D.W.Winnicott
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16- EMPRESAS EM CRISE – GRUPOS COM REFERENCIAL PSICANALÍTICO SUAS
POTENCIALIDADES E LIMITES
Sebastião Molina Sanches109

Apresentar algumas considerações sobre o potencial com trabalho de grupo em empresas e seus
desafios em tempo de crise, como a elaboração de critérios objetivos da melhora operacional de uma
equipe e o que é possível elaborar. Discorrer sobre algumas características da inserção das empresas na
economia e suas conseqüências ao se propor um trabalho de grupo com referencial da Psicoterapia
Analítica de Grupo. Discorrer sobre um trabalho realizado numa empresa com um grupo de Help-desk
onde se observou um Incremento das competências relacionais e da capacidade de elaboração dos
conflitos presentes, provocando uma melhora na produtividade da equipe que foi reconhecida também
pela empresa onde o grupo está inserido.
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Grupoterapeuta com ênfase em Gestão de Pessoas-SPAG-CAMP, Graduação: Análise de Sistemas,
PUCCAMP.
ENDEREÇO: Manoel Soares da Rocha 321, Residencial Barão do Café CEP 130855-055, Campinas-SP. E-MAIL:
smsanches1@yahoo.com.br
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17- TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDADES
Lic. Virginia Gómez110, Ps. Nancy Peláez111 & Ps. Soledad Próspero112

Resumen
El Proyecto Ceibal, iniciativa de Presidencia de la República Oriental del Uruguay pretende que cada
maestro y alumno de escuelas públicas y privadas disponga de una computadora portátil. El nombre
«Ceibal» fue elegido por el sentido simbólico que tiene para los uruguayos el árbol del ceibo, su flor
nacional. Fue transformado en una sigla, "Conectividad Educativa de Informática Básica para el
Aprendizaje en Línea".
El proyecto es parte del plan de inclusión y acceso a la sociedad de la información y el conocimiento.
Los principios estratégicos del Plan Ceibal son la igualdad de oportunidades en el acceso a la
tecnología, la democratización del conocimiento y la potenciación de los aprendizajes en el ámbito
escolar y en el contexto vivencial de los alumnos. Se generan intercambios más allá del espacio
cibernético, se potencializa el trabajo en grupos donde la conectividad genera vínculos entre sujetos
dando la posibilidad de nuevas subjetividades. Al hablar de Subjetividad intentamos pensar la relación
del sujeto con su cultura.
Estas computadoras portátiles habilitan el trabajo en ambientes diversos y diferentes al salón de clase.
Este proyecto pretende tener un importante impacto social en cuanto a la relación escuela - familia,
promoción de habilidades para la sociedad del siglo XXI.
Este plan no jerarquiza solamente el aprendizaje del recurso tecnológico, sino que habilita a pensar
cómo su integración al aula potencia los aprendizajes, valorando también el desarrollo de actitudes,
destrezas, nuevas formas de vincularse con otros y de ser y estar en los grupos.

Palabras Claves: Inclusión- Conectividad – Subjetividad
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Psicoterapeuta individual y vincular. Miembro de la Asociación Uruguaya de las Configuraciones Vinculares (AUPCV)
Integrante del Equipo de Psicoterapia vincular del Hospital Universitario de Clínicas del Uruguay. Educadora Vocacional
111
Psicoterapeuta individual y vincular. Educadora de la Sexualidad – Orientadora Vocacional- Psicóloga Educacional.
Secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Uruguaya de las Configuraciones Vinculares (AUPCV)
112
Psicoterapeuta individual y vincular. Miembro fundador de la Asociación Uruguaya de las Configuraciones Vinculares
(AUPCV) – Coordinadora del Equipo de psicoterapia vincular en el Hospital Universitario de Clínicas del Uruguay.
Supervisora Institucional de AUPCV.
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C- RESUMOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS EM TEMAS LIVRES

Autores: - Débora Ortolan Oliveira
- Dr. Antonios Terzis
Instituição: PUC-Campinas
Mini- Currículo: Débora Ortolan Oliveira - aluna do quinto ano de graduação em Psicologia – PUCCampinas. Bolsista de Iniciação cientifica CNPq.
Antonios Terzis - professor Doutor da Pós-graduação em Psicologia pela PUCCampinas.
Contato: deby_ortolan@yahoo.com.br
Título do trabalho: O vínculo nas instituições: um estudo psicanalítico
Resumo:
A psicanálise aplicada ao estudo do grupo, das instituições, da comunidade abriu seu espaço. Ela
distingue dos fenômenos psíquicos humanos e se refere à utilização de conceitos psicanalíticos fora do
setting tradicional. Os mecanismos sociais possuem sua dinâmica própria, não redutível na dinâmica
individual ou nas somas das dinâmicas individuais. Com este projeto desenvolvemos conceitos
psicanalíticos específicos para processos mentais que se dão coletivamente. A importância de tais
conceitos reside não só no fato de se referirem a representações, fantasias, ansiedades, mas
principalmente no fato de enfatizarem a produção coletiva dessas. A instituição passa a constituir,
portanto, um objeto de estudo autônomo, com leis e mecanismos de funcionamento próprios. Não
parece possível, hoje, avançar no conhecimento do homem, da sociedade ou da instituição, enquanto a
construção teórica da ponte indivíduo-sociedade não for investida de grandes e renovados esforços. A
psicanálise, desde muito cedo, confrontou-se com o inconsciente no espaço institucional. Freud, apesar
de não ter se dedicado a essa prática, alertou para os caminhos, os riscos e as dificuldades nos seus
trabalhos culturais, que não foi teorizada, talvez por ter sido desacreditada como ―psicanálise aplicada‖.
Hoje, ainda, psicanalistas trabalham de maneira permanente em instituições, nas quais tratam, ensinam,
dirigem, clinicam, fundam instituições e nelas exercem funções diversas. Este projeto centra-se na
análise do vínculo e da realidade psíquica das instituições, principalmente formações psíquicas
bifaciais engajadas no vínculo institucional e alguns aspectos da psicopatologia destes contextos
coletivos.
Palavras-chave: vínculo, psicanálise e instituições.
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Autores: - Enidio Ilario
- Maria Naves
- Dr. Antonios Terzis
Instituição: não informado
Mini- Currículo: Enidio Ilario é médico, mestre em filosofial e doutorando em psicologia pela
PUCAMP e professor colaborador no curso de Bioética da FCM-UNICAMP.
Maria Naves é psicóloga e coordenadora do Centro de Referência em Reabilitação
de Campinas.
Antonios Terzis é psicólogo, professor doutor do Curso de Psicologia da
PUCCAMP.
Contato: enidioilario@uol.com.br
Título do trabalho: MONITOR E COMPANHEIRO DE DESTINO – RELATO DE UMA
EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO A PORTADORES DE TRAUMA RAQUIMEDULAR EM UM
SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DO SUS.
Resumo:
Quem vive a dor tem muito a dizer e muito a ensinar aos profissionais da saúde. Nada sobre nós
sem nós! Esse lema, palavras de ordem, quase um grito de guerra, que clamam as pessoas com
deficiência, deve provocar a reflexão sobre os limites de uma intervenção meramente técnica. Deve
alertar a todos os profissionais da saúde e em particular, aos que atuam com reabilitação, que o sujeito
do processo é o reabilitando, um cidadão, cada vez mais cônscio de seus direitos e cada vez menos
paciente com atitudes paternalistas. A experiência do CRR com grupos iniciou-se com espaços
coletivos focados na transmissão de informações e orientações técnicas dentro dos programas de
tratamento divididos por diagnóstico. Houve necessidade de uma revalorização do conceito de
grupalidade, perceber a vitalidade criativa e curativa que os grupos detêm, o valor das trocas
horizontais entre pessoas que compartilham dificuldades comuns. É exigida uma compreensão
ampliada do profissional sobre seu próprio papel e a radicalização da noção de que o usuário é o
principal protagonista do processo terapêutico. O CRR de Campinas firmou uma parceria institucional
com o CVI local e, dessa forma, permitiu a emergência de um novo e importante personagem na
equipe de saúde do programa de lesados medulares, o ―monitor‖. Uma pessoa com lesão medular, que
após ter enfrentado com êxito a difícil fase da elaboração da perda e o processo de reabilitação, na
condição de companheiro de destino, encontra-se melhor preparado e legitimado para penetrar mais
profundamente no universo dessas pessoas. Esta experiência vem apresentando resultados favoráveis ―a
olhos vistos‖.
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Autores: - Maria Cristina Zago
- Dr. Antonios Terzis
Instituição: PUC - Campinas
Mini- Currículo: Maria Cristina Zago - mestranda em Psicologia: PUC – Campinas. Bolsista: CNPq
Antonios Terzis é psicólogo, professor doutor do Curso de Psicologia da
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Título do trabalho: Atividade física em um grupo de pacientes psiquiátricos: um estudo psicanalítico.
Resumo:
O presente estudo tem por objetivo compreender os processos psíquicos inconscientes que se
produzem em um grupo de pacientes psiquiátricos inseridos em um Serviço de Saúde Mental Público.
A técnica utilizada foi a prática de atividades físicas e as experiências resultantes foram analisadas
segundo os conceitos da psicanálise aplicada. Foi observado durante o processo que a atividade em
grupo promoveu o exercício das relações intersubjetivas, o que contribuiu para a diminuição de
sentimentos de isolamento e exclusão. O grupo propiciou um espaço para emergência de conteúdos
psíquicos inconscientes, funcionando como um envoltório que conteve a angústia de fragmentação. Há
evidências da emergência da fantasia de um grupo idealizado que se produz como superfície de
proteção contra a angústia de perseguição. O grupo deu notícias de um momento regressivo se
apresentando como um bebê, que buscou ser sustentado pelos braços da terapeuta, que,
transferencialmente, se colocou como uma mãe. Assim, a terapeuta estabeleceu uma comunicação com
o ―grupo bebê‖ estando atenta a seus movimentos no espaço lúdico da atividade fìsica proposta. Dessa
forma, pareceu existir uma identificação projetiva entre o ―grupo bebê‖ e ―terapeuta mãe‖. Finalmente,
a possibilidade de se trabalhar a clìnica em um ―setting‖ não convencional traz um novo olhar sobre as
práticas em Saúde Mental. Entende-se que a atividade física em grupo contribuiu para a melhoria da
qualidade de vida do paciente psicótico figurando como um importante aliado à clínica Institucional.
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Título do trabalho: O ATENDIMENTO A CASAIS COM DIAGNÓSTICO DE INVIABILIDADE
FETAL APÓS O NASCIMENTO
Resumo:
O desenvolvimento tecnológico tem permitido que os pais sejam informados a respeito de
problemas fetais desde as primeiras semanas de gestação, na medida em que a ultra-sonografia e outros
exames detectam anomalias que podem comprometer a saúde e até mesmo a sobrevivência da criança.
Quando o casal recebe a notícia de que seu bebê não terá chances de sobreviver após o nascimento,
vive um momento de grande sofrimento. O diagnóstico será inevitavelmente vivido, pelo menos no
primeiro momento, como uma invasão ambiental, uma quebra na continuidade de ser. Diante disso,
cada um dos pais vai reagir à invasão de modo a proteger o self, o que muitas vezes ocorre através de
certo isolamento. Nesse momento precisam tomar uma decisão muito difícil e que precisa ser
compartilhada de continuar a gestação ou entrar com um pedido judicial que permita sua interrupção.
Em muitos casos, os envolvidos não conseguem nem mesmo reconhecer ou aceitar a forma de
expressão de dor do parceiro, o que configura uma dificuldade no reconhecimento amadurecido da
alteridade. Em nossa experiência, a atenção psicológica clínica baseada no holding tem-se revelado
uma alternativa promissora que pode ajudá-los a viver esta experiência emocional de modo mais
integrado e saudável.
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Título do trabalho: Oficina de Saúde e Expressão: a experiência de grupo aberto e intergeracional em
um Centro de Convivência.
Resumo:
A Reforma Psiquiátrica implicou na desinstitucionalização das pessoas com transtornos mentais
e implemento dos serviços extra-hospitalares no âmbito da saúde mental. Entre estes pode-se citar os
Centros de Convivência (CECOs) que se configuram como espaços abertos, com a missão de promover
a convivência e troca de saberes, em atividades grupais e prática pautada na intersetorialidade.
Objetiva-se, então, apresentar a experiência da Oficina de Saúde e Expressão, desenvolvida
semanalmente no Centro Cultural Cândido/FUMEC, CECO criado em 1997 e gerenciado pelo Serviço
de Saúde Dr. Cândido Ferreira em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e
Fundação Municipal da Educação Comunitária. Esta oficina baseia-se nas concepções da Arteterapia e
visa propiciar, por meio de atividades expressivas, reflexão acerca de temáticas diversas e convivência
entre gerações. Configura-se como um grupo aberto, com entrada e saída de participantes a cada
encontro. Iniciou-se com a participação de crianças e posterior entrada de adolescentes e adultos.
Percebeu-se, por meio da experiência, que as atividades expressivas propostas facilitavam o contato
entre as gerações e o estabelecimento de outro tipo de relação entre os participantes, que aponta para a
importância de ampliação da oferta nestes espaços como uma estratégia para promoção de saúde junto
à comunidade.
Palavras-chave: saúde mental, arteterapia e centros de convivência
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Título do trabalho: Oficina Calendário da Vida
Resumo:
A Reforma Psiquiátrica implicou na criação de novos equipamentos e, dentre eles, os Centros
de Convivência (CECOs). Nestes espaços observa-se uma prática intersetorial, que contempla
educação, esporte, cultura, dentre outras. Pretende-se, neste trabalho, apresentar e discutir a Oficina
Calendário da Vida realizada no CECO Centro Cultural Cândido/FUMEC. Esta atividade, semanal,
iniciou com o objetivo de inserir o usuário da saúde mental na sociedade, proporcionando consciência
acerca dos acontecimentos sociais e culturais. É composta por três diferentes grupos de alunos do
programa de alfabetização de jovens e adultos. Em dois grupos tem-se uma presença prioritariamente
de moradores dos SRTs, enquanto que no terceiro grupo há uma mescla de usuários da saúde mental e
demais pessoas da comunidade. Apesar da similaridade entre o público dos dois primeiros grupos,
pôde-se notar diferenças quanto à vinculação e participação das propostas. Observou-se que o grupo
com maior facilidade para vinculação foi aquele que também pôde participar com maior intensidade
dos temas trazidos nos encontros. O terceiro grupo não apresentou dificuldades na expressão verbal de
seus pensamentos e cada tema pareceu remeter a uma experiência passada, que ao ser trazida despertou
emoções, compartilhadas por todos os participantes. A grupalidade configura-se de maneira diversa,
com um contrato informal de sigilo que perpassa o vivido nos encontros, diferente dos dois primeiros
grupos, onde a psicose se faz presente. Considera-se esta uma experiência enriquecedora tanto para os
participantes quanto para os profissionais envolvidos, que podem contemplar as distinções e
similaridades entre cada turma.
Palavras-chave: grupo, saúde mental e centros de convivência
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Título do trabalho: Estado e Psicanálise: Guerra e política na América Latina
Resumo:
A segunda metade do século vinte na América Latina foi recheada de conflitos: muitos
governos populistas foram derrubados por golpes de estado militares, que posteriormente instauraram
ditaduras nos governos dos Estados. Dessa forma, houve uma série de mobilizações civis que, através
da luta armada, combateu as ditaduras instituídas, obtendo diferentes resultados, como: a intensa
Violência de Estado exercida sobre tais movimentos, o assassinato de milhares de militantes sociais, a
Guerra Civil na Guatemala e no Peru, as vitórias da Revolução Cubana em 1959 e da Revolução
Sandinista na Nicarágua em 1979, etc.
Dessa forma, nosso objetivo neste trabalho é o de realizar análise destes acontecimentos
políticos da luta entre guerrilhas armadas contra Estados ditatoriais na América Latina, a partir de
referencial teórico da psicanálise de grupos e instituições. Realizamos uma leitura do Estado a partir da
obra social de S. Freud e de E. Enriquez (1990) entendendo-o como um Aparelho de Violência, que
atualiza o poder e a brutalidade do ―Pai Primevo‖ e da ―Horda Primeva‖. Não só há uma atualização
dessas figuras nos conflitos polìticos, como também há um desejo de ―incorporação‖ do poder do
Estado pelos grupos políticos que anseiam dominá-lo, um desejo de incorporação que resulta numa
simbiose (BLEGER, 1975) entre líder político e Instituição-Estado, que pode explicar a fixação e o
desejo de perpetuação de determinados atores sociais nas estruturas de poder. Hipotetizamos que se
estabelece um pacto denegativo de obrigatoriedade (KAËS, 2005) que sustenta os discursos e as
práticas de tentativa de perpetuação no poder.
Palavras-Chaves: Ditadura militar, luta armada e psicanálise de grupos
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Título do trabalho: Grupos de adesão com pessoas que vivem com HIV/aids: um olhar analítico.
Resumo:
Este estudo teve como objetivo tecer reflexões sobre o olhar analítico de grupo de adesão com
pessoas que vivem com HIV/aids em ambulatórios de serviços de saúde especializados na cidade de
Ribeirão Preto. O cenário do HIV/aids no mundo se expande consideravelmente, assim como a
sobrevida do paciente portador da patologia com o advento dos antiretrovirais. Mudanças significativas
ocorreram na área da saúde, e o desenvolvimento da epidemia de aids evidencia um novo
posicionamento da sociedade e do poder público nos diferentes níveis como prevenção e atendimento
médico/psicossocial às pessoas doentes de aids. O trabalho da psicologia caminha paralelamente ao
enfoque clínico da epidemia, e as práticas grupais têm contribuído para o cuidado da pessoa portadora
de HIV/aids trabalhando aspectos positivos das relações humanas e apoio que aumentam as
disponibilidades sociais na vida destas pessoas, além de minimizar os efeitos patogênicos no organismo
contribuindo para o sucesso do tratamento. O trabalho em grupo auxilia os pacientes a desenvolverem
capacidades que criam condições para a diminuição do nível de angústia, e consequentemente,
ampliam as possibilidades de emancipação social no contexto coletivo. Durante as reflexões analíticas
sobre o grupo exploram-se temas como aspectos determinantes para a constituição grupal, função
continente, metacomunicação, e relações afetivas. O trabalho desenvolvido por nove anos com esta
população ancorada pela teoria analítica possibilita a ressignificação desta experiência.
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Título do trabalho: GRUPOS: A INSCRIÇÃO DA METÁFORA DO INCONSCIENTE
Resumo:
Este trabalho faz uma reflexão sobre a ligação intrínseca entre a psicologia individual e
psicologia grupal que em psicanálise estão imbricadas. Parte de uma visão antropológica procurando
ver através da inserção simbólica expressa na experiência grupal a dimensão do inconsciente, que surge
como uma metáfora, manifestação onde repousa toda a estrutura da psicanálise.A teoria da repressão
criada por Freud nos permite compreender a formação da subjetividade, levando em conta os aspectos
sociais que perpassam a vida do sujeito. Nos aproxima da complexidade da constituição do
funcionamento do aparelho psíquico, onde o primeiro grupo humano foi estabelecido e mantido pelo
domìnio imposto de um indivìduo sobre os outros, narrado no mito da ―Horda Primitiva‖. Nesse
modelo, esboça-se a condição de que desde o início dos tempos, uma transmissão inconsciente se faz
presente e se repete nas histórias de sucessivas gerações. Aquilo que é transmitido assume o caráter de
uma escritura, na forma de um traço mnemônico que está sempre presente. Este modelo se aproxima
das considerações sobre o inconsciente individual apresentadas na carta 52 de Freud onde se pode
perceber a passagem do neurológico ao psíquico. O inconsciente compõe uma memória que não está
presente uma única e simples vez, mas que se repete e é consignada em diferentes espécies de signos.
Tanto no indivíduo como no grupo o acesso que se tem dessa memória é através de metáforas
compostas por dizeres individuais e coletivos que representam o inconsciente individual e do próprio
grupo.
Palavras-chave: psicanálise, grupos e inconsciente
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Título do trabalho: VOLUNTARIADO: Reflexões psicanalìticas sobre esse ―Fazer o Bem‖
Resumo:
As ações voluntárias têm sido referidas como um importante recurso para superar os variados
problemas da contemporaneidade, tais como exclusão social, violência, desamparo, etc.
O presente trabalho pretende questionar esse idealizado ―fazer o bem‖, valendo-se do conceito
psicanalítico de ambivalência de sentimentos e discutir os possíveis efeitos que podem advir das
relações entre o voluntário e o sujeito que recebe seus cuidados, com especial atenção aos destinos que
se extraviam de seu propósito original.
Proponho que uma vez que o mundo pulsional funciona numa base ambígua e que a transformação das
pulsões egoístas em altruístas não predominam na atualidade, há sempre um risco de muitas ações
socialmente valorizadas como benevolentes serem na verdade devastadoras para quem as recebe.
Minha experiência como psicanalista, desenvolvendo trabalhos com grupos, num Programa de
Voluntariado tem me feito ver que a psicanálise se revela operante e competente como um saber
referencial para o entendimento dos fenômenos presentes no voluntariado e pode muito contribuir
nesse campo.
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Título do trabalho: MANUAL PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM ANOREXIA E
BULIMIA: CANALIZANDO RECURSOS DO GRUPO PARA A ELABORAÇÃO DE UMA
PRODUÇÃO COLETIVA.
Resumo:
Atualmente tem sido valorizada a utilização de intervenções grupais com finalidade
psicoeducativa em serviços de saúde. Este estudo tem por objetivo relatar a experiência de produção de
um manual de orientação para acompanhantes de pacientes com transtornos alimentares (TA) atendidos
no contexto do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares (GRATA-FMRP-USP). Para tanto,
adotou-se uma estratégia de grupo focal para a elaboração coletiva do material. Foram convidados 12
familiares (mães, pais e uma irmã) que já se encontravam engajados no tratamento e que compareceram
a pelo menos um dos três encontros semanais do Grupo de Apoio Psicológico reservados para tal
objetivo. As discussões sobre os conteúdos que o manual deveria contemplar foram coordenadas por
três moderadoras, psicólogas do grupo. Os resultados indicaram que o manual deveria conter
esclarecimentos sobre questões relativas: (1) ao diagnóstico e tratamento dos TA; (2) ao papel que a
família desempenha no tratamento; (3) à importância central da participação do acompanhante no
grupo e (4) sua contribuição para a melhora da condição da pessoa acometida. Esses resultados foram
compilados pelas moderadoras e utilizados na elaboração de um texto, cuja redação final foi submetida
à aprovação dos participantes dos encontros subseqüentes. Esse material resultou em um dos capítulos
do Manual do GRATA, especialmente dedicado aos familiares/acompanhantes. Esse manual
atualmente se encontra em fase de editoração.
Palavras-chave: transtornos de alimentação, relações profissional-família e educação em saúde.
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Título do trabalho: Grupos Operativos: a teoria e a prática - O início de uma reflexão
Resumo:
Este trabalho visa relatar uma experiência vivenciada durante o ano de 2008, com um grupo de
funcionários de uma Instituição Asilar na cidade de Franca, coordenado por duas psicólogas, sob o
referencial teórico do processo grupal de Enrique Pichon-Rivière.
um instrumento de trabalho, um método de investigação e cumpre alem disso, uma
função terapêutica. ―Todo grupo que tiver uma tarefa a realizar e que puder, através
deste trabalho operativo, esclarecer suas dificuldades individuais. ―Romper com os
estereótipos e possibilitar a identificação dos obstáculos que impedem o
desenvolvimento do individuo e que, além disso, o auxilie a encontrar suas próprias
condições de resolver ou se enfrentar com os seus problemas é terapêutico‖. (OSORIO,
1999, p. 95).
A citada experiência teve início com a solicitação da direção dessa Instituição à psicóloga, que é
voluntária, para que desenvolvesse um trabalho junto aos funcionários a fim de facilitar problemas de
relacionamentos entre os mesmos. A proposta inicial foi à formação de um grupo onde se pudessem
discutir tais problemas. Ficou concordado que trabalharíamos em dupla. Um coordenador ou
―coopensor‖ e um observador silente que segundo a perspectiva técnica do grupo operativo, o
observador fica atento e registra as falas, os silêncios e os gestos ocorridos no grupo, para uma
posterior (re) significação, do processo grupal. O observador faz parte da equipe de coordenação, tendo
também formação para coordenador de grupo operativo, desse modo procura manter uma distância
emocional do processo que se desenrola. Nessa perspectiva, convém lembrar que o observador não é
neutro.
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Título do trabalho: O Velho e o Envelhecer
Resumo:
Habitualmente se diz que ―Envelhecer criativamente é uma verdadeira arte‖, essa afirmação
mais o trabalho de observação em uma Instituição para idosos, nos fez perceber a necessidade de
desenvolver junto aquela Instituição um trabalho que pudesse colaborar para que aqueles ―velhos‖
pudessem envelhecer com ―arte‖. Sabendo que o envelhecimento criativo pressupõe a manutenção de
uma identidade psicológica para que o indivíduo tenha uma autonomia funcional e que a pessoa idosa
necessita manter um bom nível de saúde física e mental, passamos a desenvolver nosso trabalho junto
aos grupos tanto de idosos quanto de funcionários.
Essa oportunidade criou a necessidade de se aprofundar no estudo da gerontologia. Aí começa
um interesse pela velhice, pelo estudo do envelhecer e suas conseqüências.
Começamos a aliar o estudo com o que vivíamos dentro da Instituição asilar. Observávamos
que cada idoso encarava a velhice de uma forma particular e com atitudes diversas, sendo observado
um processo de autodesvalorização que era geral e fomos entendendo que teríamos que ter uma visão
interdisciplinar estudando os idosos sob as óticas da biologia, psicologia e sociologia.
Embora soubéssemos que existem componentes biológicos do envelhecer que independem da
atitude do indivíduo, como por exemplo, a redução do metabolismo que permite a troca de energia mais
lenta do qual resulta o envelhecimento, passamos a observar também a atitude das cuidadoras para com
os idosos.
Através desses itens percebemos que o idoso é muito carente de atenção e tem grande
dificuldade em lidar com suas perdas e ao mesmo tempo uma grande resistência a situações novas.
Queríamos através do grupo, valorizar experiências que cada um trazia ao longo de tantos anos.
Pretendíamos com essa troca, torná-los útil, pois a maior tristeza que demonstravam era o fato de
sentirem-se inúteis para a sociedade, uma vez que obrigatoriamente tiveram que abandonar o papel de
cidadãos que o trabalho lhes concedia. Esse sentimento os levava a uma solidão cada vez maior.
Guite Zimerman afirma que a psicoterapia é fundamental para o velho, pois ele sabe que pode
contar com alguém, que tem uma pessoa que o escuta atentamente, que está interessado nele, que o
respeita e que, sobretudo gosta dele. Diante disso, decidimos inicialmente por trabalhar com uma
terapia de apoio para que pudéssemos junto com o grupo, resgatar suas capacidades positivas muitas
vezes adormecidas, fazendo com que cada um reexperimentasse suas capacidades mentais, emocionais
que estavam à espera de serem despertadas.
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Título do trabalho: Grupo de Pais
Resumo
A realização deste trabalho tem como objetivo mostrar como é possível, através de um Grupo
Operativo com Pais, trabalhar a relação entre eles e seus filhos, buscando compreender os motivos
psicológicos que dão origem as dificuldades.
Para tanto, utilizo a teoria de Bion, segundo a qual o terapeuta deve se preocupar em desvendar
aquilo que é trazido em algo cogniscível para que a partir de então, possa vir a ser transformado.
Cabe aqui ressaltar que tanto na minha prática quanto neste estudo, procurei perceber e analisar
o entrejogo das relações familiares e seu significado, pois a criança, assim como os pais e a família,
tem uma história e creio que a compreensão dessa história deve ser considerada para auxiliar na
compreensão do sintoma ou angústia emergente.
No final, conclui a importância do trabalho com pais na perspectiva psicanalítica, pois integra a
experiência que eles vivem com a terapeuta com a possibilidade de viverem também a elaboração de
suas emoções nas relações com seus filhos.
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Título do trabalho: O grupo Intermediário: trajetória de um grupo em CAPS-ad.
Resumo:
O presente trabalho descreve e analisa uma experiência grupal em um centro de atenção
psicossocial para álcool e drogas (CAPS-ad) da cidade de Ribeirão Preto-SP. O CAPS-ad caracteriza-se
por oferecer prontamente assistência às pessoas que sofrem transtornos causados pelo uso abusivo de
álcool e drogas. Para tanto existem grupos de acolhimento abertos para participação das pessoas adultas
logo no seu 1º contato com o serviço. Neste trabalho analisa-se o Grupo Intermediário (GI) que visa
atender pacientes que já tenham vínculo com o serviço, seja através de outros grupos ou da freqüência
no programa CAPS-ad (oficinas). Trata-se então, de um grupo de usuários de substâncias psicoativas
com o número de 8 a 10 integrantes. As sessões do GI têm duração de uma hora, com um encontro
semanal. A abordagem teórica e técnica é psicanalítica. Desde o surgimento do grupo ocorreram
algumas mudanças no enquadro terapêutico em decorrência de mudanças que ocorreram no próprio
grupo. Houve uma estabilização no número de participantes o que possibilitou um aprofundamento no
trabalho analítico. Essa mudança fez com que os coordenadores buscassem referenciais teóricos e
técnicos, através de supervisões e cursos, que contribuíram também para modificações no setting. O
trabalho recebe uma avaliação constante por conta dos usuários e dos profissionais da instituição com o
objetivo de aprimorar o enquadre e a integração do GI com os outros grupos terapêuticos.
Palavras-chave: psicoterapia de grupo, álcool, drogas e apoio psicossocial
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Autores: - Cristiana Del Guerra Prota Crippa
- Gisela Pires Oliveira Marchini
- Bruna Fontanelli Grigolli Pérsico
- Uiara Guimarães Leoni
Instituição: SPAGESP - Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do Estado de São Paulo.
Mini-Currículo: - Psicóloga, formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
– USP, especialista em psicologia clínica de orientação dinâmica e problemas de
aprendizagem pelo HC da FMRP – USP, formação em psicanálise pela Sociedade
Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, Diretora da Clinica Social da SPAGESP;
- Psicóloga formada pela Unesp-Assis, especialista em psicologia clínica, especialista
em álcool e droga pelo PROAD, curso de extensão em álcool e droga pela USP,
assessora da Clinica Social da SPAGESP;
- Psicóloga formada pela UNAERP, mestre em psicologia pela USP, Diretora do NUF
da SPAGESP;
- Psicóloga, formada pela UFSCar, aprimoramento multiprofisssional em hipertensão
arterial e diabetes mellitus pela SMS de Ribeirão Preto, especializanda da SPAGESP.
Contato: spagesp2003@ig.com.br
Título do trabalho: A importância da clínica social na formação de grupoterapeutas: a experiência na
Spagesp.
Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo descrever como o trabalho em uma clínica social dentro de
uma instituição de formação de grupoterapeutas pode auxiliar no processo de construção dessa
identidade. A referida instituição, Spagesp (Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do Estado de
São Paulo), na qual é oferecido o curso de formação em psicoterapia analítica de grupo e coordenação
de grupo. Essa formação é fundamentada no tripé: curso teórico, análise pessoal em grupo e
atendimento supervisionado. Observa-se que a clínica social possibilita ao aluno a integração de seus
conhecimentos teórico-técnicos com a prática supervisionada, promovendo amadurecimento e
crescimento profissional. O aprendizado teórico associado à experiência clínica produz construções de
conhecimento diferenciadas que proporcionam ao aluno o desenvolvimento de habilidades das técnicas
grupais no próprio grupo. A clínica social tem um papel relevante na comunidade por proporcionar um
serviço específico de atendimento em grupo, gratuito, atendendo demandas de vários serviços da
cidade como Unidades Básicas de Saúde e escolas. Além disso, o fato de o aluno pertencer à clínica
social promove maior vínculo deste com a Instituição, possibilitando um entendimento não somente
dos trabalhos grupais, mas também do contexto institucional. Esse cenário propicia também a vivência
do que é ser um grupoterapeuta dentro de uma instituição e as vicissitudes próprias desse contexto.
Palavras-Chave: Clínica Social, Formação de Grupoterapeuta e Psicanálise
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Contato: spagesp2003@ig.com.br
Título do trabalho: A Função Continente do Grupo: uma experiência de grupoterapia infantil
Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo descrever como se dá o funcionamento da função
continente, tal com descrita por Bion em 1962, em um grupo terapêutico de crianças entre seis e oito
anos de idade, realizado na clínica social da Spagesp em Ribeirão Preto/SP. Para Bion, o modelo
continente-contido é a base do aparelho para aprender com a experiência. Pode-se notar que as
crianças, ao perceberem que a terapeuta e o grupo são capazes de conter suas angústias, sentem-se
compreendidas e são capazes de experimentar outros afetos em relação a seus objetos, aprendendo com
suas próprias experiências emocionais. A capacidade do grupo em nomear as emoções vivenciadas,
tornando-as suportáveis, promove um espaço de aprendizado e crescimento. Na medida em que o grupo
se torna um continente apropriado, sendo capaz de exercer eficazmente a função alfa, ou seja, ―digerir‖
os elementos beta (elementos brutos, sensoriais e afetivos) e torná-los passíveis de serem pensados,
propicia uma relação criativamente transformadora.
Palavras-Chave: Função Alfa, Função Continente e Grupoterapia Infantil
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Mini-Currículo: Não informado
Contato: spagesp2003@ig.com.br
Título do trabalho: Os Quatro Pilares para o Desenvolvimento da criança e do Adolescente:
Conhecer, Ser, Fazer e Conviver.
Resumo:
O respectivo trabalho busca enfatizar formas de trabalhar com alunos do Ensino Fundamental e Médio,
pertencentes a famìlias de baixa renda, que apresentam diversos distúrbios emocionais ― agressividade,
apatia e dificuldade no ensino aprendizagem‖, visando despertar nesta criança ou adolescente o prazer
e o interesse em estar na sala de aula e pertencer ao grupo, como também despertar vontade de se
conhecer dentro da sua realidade, se socializar, através de técnicas adequadas e ser inserido novamente
ao meio em que vive
Levar os pais a tomarem consciência de que a escola não é uma entidade estranha, desconhecida e que
sua participação ativa nesta, é de fundamental importância para o crescimento e mudança de
comportamento dos seus filhos.
As crianças são ao mesmo tempo, filhos e estudantes. A família e a escola são ambas as mais
importantes instituições da sociedade contemporânea. Sendo assim devem unir esforços em busca de
objetivos comuns, tendo o mesmo olhar.
Educar é uma difícil tarefa em uma sociedade com certas tendências sociais de forte influencia, pela
desigualdade financeira, status social, cultural entre outras, que não ajudam a melhorar a consciência
moral, individual e coletiva. É necessário exercer a autoridade que legitima a educação.
O que também significa respeitar a personalidade dos filhos e dos alunos, que devem ter direito de
expor sua opinião.
A educação precisa de autoridade e liderança, não de autoritarismo.
O psicólogo trabalha, não para consertar uma escola, mas para ser um dos agentes na produção de uma
Instituição bem consertada e atuante na comunidade, buscando o bem comum através do individuo se
conhecer,par poder ser , fazer e conquistar seu espaço, neste mundo globalizado .
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Afetividade e grupalidade no contexto escolar
Vera Lucia Trevisan de Souza – Psicóloga. Mestre e Doutora em Psicologia da Educação pela PUC
São Paulo. Docente pesquisadora do programa de Pós-graduação em Psicologia da PUC Campinas.
Ana Paula Petroni – Psicóloga. Mestre e Doutoranda em Psicologia como Profissão e Ciência pela PUC
Campinas, bolsista CAPES.
Este trabalho teve por objetivo discutir e refletir com professores do Ensino Fundamental de uma
escola da rede pública do município de Campinas, sobre a afetividade presente nas relações
estabelecidas nesse contexto. A proposta foi desenvolvida tomando-se por base uma avaliação
diagnóstica partindo de observações em salas de aula e nas reuniões semanais dos professores (TDC –
Trabalho Docente Coletivo), o que permitiu que fossem estabelecidas relações com os sujeitos (alunos,
professores e equipe gestora). Os encontros com os professores ocorreram quinzenalmente ao longo do
ano letivo, quando articulamos estudo teórico, reflexões e vivências, mediados por textos, filmes,
leituras de imagem e depoimentos. Encontramos professores que apresentavam extremo cansaço,
desânimo, solidão, assim como queixas de falta de orientação e apoio para lidar com as demandas que
se apresentam à escola atualmente. As ações desenvolvidas no projeto constituíram-se, segundo os
professores, como espaço para a expressão de suas angústias e reflexão sobre as formas de lidar com as
emoções próprias e dos alunos, assim como sobre o papel da escola em relação aos aspectos afetivos.
Como resultado, constatamos a construção de vínculo com os professores e a abertura da escola –
direção e orientação pedagógica – para a atuação de estagiários de psicologia e dos mestrandos e
doutorandos com seus projetos de pesquisa e intervenção.
Palavras-chave: afetividade; Wallon; contexto escolar.
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Revelação diagnóstica e integração do self na soropositividade de crianças e jovens
Vera Lúcia Mencarelli: Mestre em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de
São Paulo, doutoranda pelo mesmo Instituto, psicóloga do Ambulatório de Moléstias Infecciosas e
Programa DST/Aids de Santo André.
Tania Maria José Aiello Vaisberg: Prof.a Livre Docente pelo Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo, Orientadora Colaboradora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo,
Orientadora Permanente da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
A sobrevida de pacientes soropositivos para o HIV é um ganho conquistado pelo avanço da pesquisa
que se desdobra em tratamentos cada vez mais eficazes. A boa nova alcança as crianças contaminadas
por transmissão vertical, decorrente da soropositividade materna. As políticas públicas no Brasil
garantem o acesso universal às medicações antiretrovirais, beneficiando esta jovem população que têm
conseguido evoluir em seu desenvolvimento físico. Inseridos no contexto do cuidado total à saúde, os
aspectos emocionais de tais pacientes também recebem atenção da pesquisa e da prática clínica. Dentro
deste espírito o presente trabalho apresenta a criação de um dispositivo clínico forjado para o
acolhimento das necessidades afetivas e emocionais de meninas pré-adolescentes soropositivas em um
serviço público de referência para tratamento de aids e investiga sua potencialidade mutativa. Este
enquadre diferenciado caracteriza-se pelo uso de materialidades mediadoras, que tem no jogo
winnicottiano do rabisco o seu paradigma e pelo fato de se fundamentar, em termos interventivos,
sobre o holding. Contas e fios para a montagem de peças de bijouterias cumprem o papel de facilitador
da comunicação emocional nos encontros psicoterapêuticos grupais, após atenção individual que tem
como meta a revelação diagnóstica. A experiência vem indicando que esta prática tende a expandir o
campo do cuidado, constituindo-se como espaço de acolhimento capaz de contemplar necessidades
afetivo-emocionais, complementares àquelas atendidas por cuidadores e familiares, que encontramos
no contexto dramático do viver destas pacientes, favorecendo desta maneira a integração da
soropositividade como aspecto do self.
Palavras Chaves: HIV/Aids, D.W.Winnicott, Estilo Clínico Ser e Fazer
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- Gabriela B.N.V.Brag
- Luciana P.Batista
- Mirian R.Travain
- Natália Pires
- Tatiany L.Dias
Instituição: não informado
Mini-Currículo: não informado
Contato: asde@dglnet.com.br
Título do trabalho: Da Escola para a Vida Profissional
Resumo:
Este estudo apresenta a experiência de alunas da Fac.Psicologia da Puc-Campinas nos temas
EMPREGABILIDADE E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, além de orientações sobre como entrar
no mercado de trabalho, com alunos do 2º ano do Ensino Médio de escola estadual de Campinas
(região noroeste). Os objetivos foram dar suporte aos alunos da escola na sua escolha profissional, bem
como orientá-los na busca do primeiro emprego, com atividades como elaboração de currículo, e como
se portar em entrevistas com vistas a empregos. O trabalho desenvolveu-se a partir de 2 encontros de
Integração, dos alunos da escola com os alunos de Psicologia, e mais 5 encontros que chamou-se de
Execução, onde foram trabalhados a Empregabilidade, a Orientação Profissional e mais a orientação
para o primeiro emprego. Foram utilizadas dinâmicas de grupos, dramatizações, atividades com
colagens, visando o auto-conhecimento, o levantamento das profissões de interesse, o conhecimento
acerca do mercado de trabalho, e as influências na escolha pela profissão. Forneceu-se material como
listas de agências de empregos e consultorias para envio de currículos, e textos sobre profissões. Podese dizer que apesar dos alunos faltarem muito, e a escola muitas vezes não fornecer um espaço
adequado para os trabalhos, houve um grande interesse por parte dos alunos na atividade, que
consideraram importantíssima para o futuro deles, e para o desenvolvimento de sua identidade.
Palavras-chave: Empregabilidade, Orientação Profissional e 1º Emprego
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Mini-Currículo: - Sandra Aparecida Serra Zanetti – mestre e doutoranda do departamento de pósgraduação em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São
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- Isabel Cristina Gomes – professora livre-docente do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo.
Contato: sandra.zanetti@gmail.com
Título do trabalho: Efeitos da fragilização dos vínculos intersubjetivos e da alteridade traumática na
contemporaneidade: solteiros por ‗opção‘.
Resumo:
Na contemporaneidade, questões de ordem narcísica, de individualismo e pouco investimento
nos grupos perpassam a constituição dos indivíduos e se relacionam com as condições sócioeconômicas, políticas e culturais (Caniato, 2000; Costa, 2003; Lasch, 1983). Neste trabalho temos o
intuito de apresentar considerações teóricas em torno do fenômeno de indivìduos adultos que ‗optam‘
por não se vincular amorosamente, de maneira compromissada. Partimos da hipótese de que esta
escolha é determinada pela conjuntura atual e se relaciona com o fenômeno da fragilização dos
vínculos intersubjetivos, em que a alteridade é sentida como traumática. Baseamo-nos, para esta
análise, na fundamentação de Coelho Junior e Figueiredo (2004) que concebem a experiência da
intersubjetividade sob diferentes ângulos. Na condição ‗trans-subjetiva‘, o outro tem a função de
sustentar e conter, sem diferenciar-se; na condição ‗traumática‘, o outro me precede ou me excede e
tem a função de interpelar, mobilizar, acentuando sua diferença; e, na condição ‗interpessoal‘, o outro
tem o papel de exercer um reconhecimento e ser testemunha, enfatizando a semelhança. Contudo,
diante das condições atuais de violência, competição, insegurança, falta de confiança, culpabilização
individual, consumismo, decorrentes da contemporaneidade, conjecturamos que o outro pode não ser
mais concebido como próximo e semelhante, fonte de amparo e confiança, mas ganhar o estatuto de
‗potencialmente perigoso‘. E, portanto, na atualidade a experiência da intersubjetividade traumática
pode estar prevalecendo, o que explicaria o fenômeno da fragilização dos vínculos intersubjetivos e a
‗opção‘ de alguns indivìduos adultos por não se vincularem amorosamente, de maneira
compromissada.
Palavras-chave: vìnculo, alteridade e ‗solteiros por opção‘.
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Pôster - n°3
Autores: - Larissa Bergamo Zanardo
- Maria Luisa Louro Castro Valente
Instituição: não informado
Mini-Currículo: não informado
Contato: larissa.zanardo@hotmail.com
Título do trabalho: O Imaginário de família apresentado por crianças inseridas em novas formas de
constituição familiar
Resumo:
A família é uma instituição que sempre existiu, mas se constitui de diferentes formas de acordo
com o momento histórico e social. Cada vez mais nos deparamos, na atualidade, com famílias
monoparentais, assim como crianças que estão sob a guarda de outros responsáveis que não os pais
biológicos. A partir desta constatação foi solicitado para crianças que possuíam famílias compostas por
apenas uma mãe, ou apenas um pai, ou ainda que estavam sob a guarda de outros responsáveis
(condições estas que caracterizam uma nova possibilidade de existência familiar na
contemporaneidade) que fizessem desenhos de família visando dessa forma ver qual é a visão de
família que elas apresentavam.
O contato com essas crianças ocorreu através de um estágio extracurricular oferecido pelo
Departamento de Psicologia Clínica da Faculdade de Ciências e Letras de Assis junto ao projeto
―ABC‖ ( Aprender, Brincar e Crescer ), realizado no municìpio de Assis – SP, destinado a crianças de
sete a doze anos em situação de risco pessoal e social, conforme denominação do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
O método de trabalho utilizado foi o psicanalítico fazendo assim uma investigação qualitativa,
no entanto pode-se observar que muitas delas desenhavam uma família nuclear, apesar de não
possuírem este tipo de estruturação em seus lares.
Palavras-chave: Família, Psicanálise e Crianças
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Instituição: não informado
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Contato: elianecanella@hotmail.com
Título do trabalho: Como um psicanalista dialoga numa instituição?
Resumo:
Comparando dados levantados no período de 2007-2008 nos atendimento psicológico a
pacientes hospitalizados, utilizando protocolo publicado a partir de pesquisa anterior (Dias e Radomile,
2008). Verificamos a eficácia do instrumento na implantação de um serviço de psicologia dentro de
uma instituição hospitalar, oferecendo condições de humanização no atendimento, sistematização nos
dados e quantificação nos resultados gerais. Um dos recursos mais ricos é a compreensão da dinâmica
psíquica, ilustrado no presente trabalho, por um estudo de caso onde o motivo da internação e o
diagnóstico são apresentados como um quadro clínico/orgânico freqüente em clinica obstétrica,
requerendo uma atenção específica. Ao atendimento psicológico estendido a todos pacientes
internados, levantou-se dados de um quadro psicótico com repercussão no quadro orgânico. Os
aspectos cognitivos emocionais e inter-relacionais apresentaram alterações qualitativamente
consideráveis, mas que passaram despercebidas pelo serviço médico. Concluímos que alterações sutis
de pensamento, de linguagem e dos afetos, só ficam evidentes a partir do momento em que há uma
dedicação e uma escuta analítica. A padronização de um modelo atendimento e de notações orientada
para o problema do psiquismo, serve como meio de compartilhar a comunicação entre equipes no
contexto transdisciplinar, além de priorizar o processo de atenção integral a saúde, servindo como fonte
de pesquisa e informação tanto clínica como administrativa. Continuamos nossos estudos com a
produção de modelos em especialidades, e com a implantação do modelo geral em hospitais tanto
gerais, quanto universitários.
Palavras-chave: psicanálise, protocolos e hospital
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Criança e do Adolescente, pelo CEFAS. Experiência clínica no atendimento psicológico individual e de
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Contato: R. Rio de Janeiro, 125, Centro, Sorocaba, São Paulo, Brasil, CEP: 18035-450, Tel. (15)
9104-8047 ou (15) 3232-9998 cons. E-mail: simone.conejo@ig.com.br
Título do trabalho: Homem e obesidade - excessos e faltas: corpos que contam histórias
Resumo:
Em relação à saúde do homem a obesidade se configura como um fator preocupante. Neste
estudo refletimos sobre processos que envolvem o ―tornar-se homem‖, o corpo masculino, aspectos
socioculturais e psicológicos. Buscamos compreender a associação entre obesidade e variantes da
eficácia da adaptação em homens adultos. Realizamos uma pesquisa clínica qualitativa, com base na
teoria psicanalítica e na teoria da adaptação. Utilizamos como instrumentos a Escala Diagnóstica
Adaptativa Operacionalizada – Revisada, Entrevista Preventiva, Escala de Avaliação Global do
Funcionamento e Escala Toronto de Alexitimia. Contamos com a colaboração de quatro sujeitos, em
estágios de sobrepeso, obesidade grau I, II e III, com idades entre 30 e 42 anos. O grupo apresentou
ineficácia na adaptação. O setor Afetivo-Relacional, pouquíssimo adequado em todos os sujeitos, se
destacou como o mais importante. Essa pouquíssima adequação repercutiu, principalmente, no setor
Orgânico. A narrativa dos sujeitos nos permitiu conhecer histórias clínicas de modos de constituição da
obesidade. A crença de que casar-se seria um dos fatores que conduz à obesidade masculina mostrou-se
uma justificava não reflexiva. Inferimos que alguns elementos resguardam o sujeito em sobrepeso da
obesidade. Nos três obesos a presença da alexitimia se destacou. O obeso mórbido mostrou mais
disparadores situacionais em sua história. Aspectos emocionais, em geral, ocultos para esses sujeitos,
influenciavam no modo de lidar com cuidado, relações, responsabilidade, comunicação e expectativas.
A psicodinâmica compõe a etiologia da obesidade e corrobora para sua manutenção. Ela merece
atenção, para que possam ser tomadas medidas preventivas e de tratamento, focadas e adequadas.
Palavras-chave: Psicanálise, Saúde Pública e Prevenção.
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graduada
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- Leopoldo Fulgencio - Psicanalista, professor do programa de Pós-Graduação em
Psicologia Stricto Sensu da Pontifícia Universidade Católica de Campinas- Puccamp. Membro da
Sociedade Brasileira de Psicanálise Winnicottiana.
Contato: fernandabelluzzo@uol.com.br
Título do Trabalho: Uma Compreensão Winnicottiana dos Distúrbios Psicossomáticos
Resumo:
Pretende-se nesse trabalho tecer algumas considerações acerca da teoria psicossomática
Winnicottiana no que diz respeito aos problemas e às falhas no início do processo de amadurecimento.
Procura-se mostrar que Winnicott faz uma transformação e introdução conceitual que modifica a
perspectiva geral de reflexão sobre os distúrbios psicossomáticos na psicanálise: ao invés de manter a
oposição corpo-mente, ele propõe que a natureza humana, sendo necessariamente psicossomática, tem
outros pólos de oposição, colocando, de um lado, a psique e a mente como duas coisas diferenciadas, e
por outro, o soma, também como elemento distinto. Winnicott propõe que o bebê nasce num estado
não-integrado – sem um ego estabelecido – e tem, via cuidados com seu corpo, o atendimento às suas
necessidades tanto instintuais como relacionais. Nas fases inicias do amadurecimento ocorrem uma
série de aquisições básicas, dentre elas aquilo que Winnicott denominou de personalização, ou seja, a
psique que habita o soma. Essa capacidade do bebê para integrar-se em uma unidade e estabelecer uma
distinção entre eu e não-eu, está intimamente atrelada à função ambiental de holding. Neste sentido,
procura-se mostrar que Winnicott considera os distúrbios corporais como reações ou tentativas de
reagir a falhas no processo de integração no desenvolvimento do amadurecimento afetivo. Pode-se
entender as doenças psicossomáticas como um possível produto de uma maternagem precária ou
inconstante, pois em reação a esta falha ambiental, o pensamento do indivíduo assume o poder e passa
a cuidar do psicossoma, enquanto na saúde, é o ambiente que se encarrega de fazê-lo.
Palavras-Chave: Psicossomática, Winnicott e Amadurecimento.
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Pôster - n° 8
Autores: - Miriam Moreira de Mello
Instituição: não identificado
Mini-Currículo: psicóloga; com Curso de Especialização em Psiquiatria e Psicologia Clínica da
Infância pela FCM-UNICAMP; Mestrado em Psicologia Clínica pela PUCC e Doutorado em Educação
Física, na área de Educação Motora pela UNICAMP.
Contato: miriam_mello@hotmail.com
Título do trabalho: Violência x Laços Sociais
Resumo:
O propósito deste trabalho é repensar, a partir do referencial psicanalítico, os significados da
violência e as possibilidades de intervenção e prevenção da banalização da violência observada de
formas variadas no comportamento das pessoas na sociedade. O estudo da violência aponta para a
necessidade urgente de uma mudança de paradigma na nossa sociedade. O império do Narcisismo pode
ser entendido como o mais violento para o ego, na medida em que o ideal narcísico de hoje implica
numa promessa de morte deste. A negação da condição humana, do reconhecimento do desamparo,
distanciou os laços sociais. É imperativo recriar os laços sociais, que nos mantêm vivos e nos ajudam a
lidar com o desamparo. O mundo pós-moderno obriga-nos a criar internamente as referências de
identidade sem poder contar com os referenciais externos que se tornaram frágeis, instáveis e cada vez
menos consistentes. O resgate de laços sociais está atrelado ao reconhecimento, pelo sujeito, de que
necessita do outro para sobreviver, de que não é auto-suficiente, enfim, de sua condição, Humano.
Palavras-chave: violência, desamparo e laços sociais.
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Pôster - n° 9
Autores: - Mariana Coralina do Carmo
- Vera Lúcia Trevisan de Souza
Instituição: PUC - Campinas
Mini-Currículo: - Mariana Coralina do Carmo - Pedagoga formada pela Universidade Estadual de
Campinas. Mestranda em Psicologia da Educação pela PUC Campinas.
- Vera Lúcia Trevisan de Souza - Psicóloga. Mestre e Doutora em Psicologia da
Educação pela PUC São Paulo, docente pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia da
PUC Campinas.
Contato: Tel.(19) 8824-2272 . E-mail: mari.coralina@gmail.com
Título do trabalho: Os Afetos No Ensino Superior: Reflexões Sobre Seu Papel No Processo De
Formação De Psicólogos.
Resumo:
Esta pesquisa, que corresponde a um mestrado em andamento, tem por objetivo geral investigar
os afetos envolvidos no processo de adaptação de alunos ao ensino superior e sua influência na relação
do aluno com o curso e em seu processo de aprendizagem, ao longo do desenvolvimento de sua
graduação.Esta preocupação decorre da observação de que os aspectos afetivos têm sido
desconsiderados nos espaços de atuação e nas pesquisas sobre o ensino superior. Contudo, os conflitos,
os problemas e mesmo o fracasso de alunos, que muitas vezes resulta em evasão, são cada vez mais
constantes e têm em sua base, na maioria dos casos, a questão da afetividade. Como referência teórica
utilizar-se-á autores da Psicologia histórico-cultural, sobretudo Vigotski e Wallon. Espera-se, como
resultado, contribuir para uma melhor compreensão dos fatores que interferem no desempenho do
aluno na graduação, sobretudo aqueles relativos a aspectos mais subjetivos, como os da ordem do
afetivo.
Palavras-chave: afetividade, ensino superior e desenvolvimento
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Pôster - n°10
Autores: - Maria Luiza Dias Garcia
Instituição: Instituto Pieron
Mini-Currículo: - Maria Luiza Dias Garcia - Psicóloga (CRP: 15756/06) e antropóloga. Mestre pela
PUC/SP e doutora pela USP. Autora de diversos livros. Coordenadora e docente do curso de
especialização em Terapia Familiar da Clínica LAÇOS em parceria com o Instituto Pieron, (ab.
psicanalítica).
Contato: Tel. (11) 36633929 / 36663626 / 36660187.
E-mail: ml.lacospsicologia@yahoo.com.br
Título do trabalho: Amor e Alteridade
Resumo:
Em pesquisa realizada, constatei que certo ideal de felicidade, baseado no amor romântico, faz
parte da expectativa de clientes. O objetivo deste trabalho é pensar algumas das questões decorrentes
desse conjunto das representações sobre os fenômenos e mitos acerca do casamento. Foram analisados
os discursos de clientes em processo de terapia familiar, nos quais encontrei a presença da ―fantasia de
completude‖. Como conseqüência disso, encontrei o desenvolvimento da crença de que ―é uma questão
de achar a pessoa certa‖; um inconformismo (atitude acusatória); um embotamento narcísico; uma
busca por igualitarismo. O termo narcisismo foi utilizado por Freud (1915) para denominar o processo
de deslocamento do objeto amoroso para o próprio indivíduo. O período de narcisismo primário seria
um período normal de auto-investimento da libido vivido pelo bebê. Com o tempo e o intercâmbio
estabelecido com o ambiente e as pessoas, esta libido se bipartiria dando origem ao que Freud passará a
chamar de libido objetal. Podemos estabelecer uma analogia do homem moderno com o jovem Narciso,
considerando que amar de modo narcísico é amar a própria imagem como se fosse um outro real. O
indivíduo narcisista vê e exige o mundo à sua imagem e semelhança. Continuar a funcionar de modo
encapsulado e auto-referente na vida adulta traz sérias dificuldades para a conjugalidade. A exigência
do ―espelho‖ e a busca do amor ideal estimula uma projeção constante do eu na figura da pessoa
amada, tornando insuportável a percepção das diferenças e limitações.
Palavras-chave: narcisismo, conjugalidade e alteridade.
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Pôster- n° 11
Autores: - Cybele Carolina Moretto
- Dr. Antonios Terzisi
Instituição: PUC-Campinas
Mini-Currículo: - Cybele Carolina Moretto – Doutoranda em Psicologia Clínica pela PUC-Campinas
/SP.
- Dr. Antonios Terzis – Grupanalista- Professor da Pós-Graduação da PUCCampinas.
Contato: cybele.moretto@ig.com.br
Título do trabalho: Grupo de formação: alternativa metodológica para equipes de trabalho
Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a técnica grupal como uma alternativa
metodológica de prevenção em saúde mental para equipes de trabalho, sendo parte dos resultados de
pesquisa de mestrado, concluìda em dezembro de 2008, intitulada: ―Experiências de uma equipe
interdisciplinar de saúde mental: um estudo psicanalìtico‖. O estudo teve como objetivo investigar e
compreender alguns fenômenos emocionais de um grupo interdisciplinar. Os participantes foram os
profissionais e estagiários da equipe de uma instituição de saúde mental infantil, totalizando 15
pessoas. O instrumento de pesquisa foi o grupo de formação de Anzieu e Kaës (1989). Esta técnica foi
desenvolvida a partir de 1965, em um curso de psicanálise de grupo ministrado pelos autores. O grupo
de formação tem por objetivo a reflexão sobre as práticas de trabalho de seus membros visando o
amadurecimento pessoal e profissional e permite também a investigação científica sobre o campo do
comportamento humano e grupal. Para os autores, a técnica favorece aos participantes meios
apropriados para resolver alguns dos problemas que acometem todo grupo e não prevê uma
estruturação rígida, os temas e assuntos são trazidos espontaneamente pelos integrantes. Utilizamos o
modelo qualitativo de pesquisa e dentre os resultados observamos que o grupo de formação
sensibilizou os participantes quanto às vivências emocionais no trabalho, facilitou a expressão das
tensões e ansiedades, a reflexão sobre as práticas de atendimento, ampliou a percepção, criando um
movimento positivo e criativo no grupo.
Palavras-chaves: grupo, psicanálise e equipe de saúde mental.
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Pôster - n°12
Autores: - Francisco Ronald Capoulade Nogueira
- Dra. Márcia Hespanhol Bernardo
Instituição: PUC - Campinas
Mini-Currículo: - Francisco Ronald Capoulade Nogueira - mestrando do curso de pós-graduação em
psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Possui graduação em Filosofia PUC
Campinas (2004). Iniciou sua formação em psicanálise na Unicamp (2005) tendo clinicado por dois
anos consecutivos (2006/07) no Hospital das Clínicas. Tem experiência na área de Filosofia, com
ênfase em Psicanálise, atuando principalmente nos seguintes temas: epistemologia, subjetividade e
saúde mental.
- Dra. Márcia Hespanhol Bernardo - professora da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas nos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia. Possui graduação em Psicologia
pela Universidade de São Paulo (1983), mestrado (2001) e doutorado (2006) em Psicologia Social pela
Universidade de São Paulo e especialização em Saúde Pública (1991). Tem experiência na área de
Saúde do Trabalhador e Psicologia. Na sua atividade de pesquisa, utiliza o enfoque da Psicologia
Social do Trabalho para compreender a configuração do trabalho na atualidade e suas consequências
para a vida e a saúde dos trabalhadores.
Contato: franciscocapoulade@hotmail.com
Título do trabalho: Psicanálise, Saúde Mental e Trabalho
Resumo:
O que pretendemos com a presente pesquisa em andamento é verificar o tipo de contribuição
que a clínica psicanalítica pode oferecer ao campo da saúde mental do trabalhador – campo este que
vem se constituindo paulatinamente desde o inicio do século passado. Essa pesquisa (teórico-prática) se
articula a partir de três eixos. No primeiro eixo, partimos do argumento de que o trabalho é central em
nossa sociedade. Sendo assim, buscamos estabelecer critérios teóricos para compreender a centralidade
do trabalho, como se dá sua organização e quais suas conseqüências subjetivas sem perder de vista a
dimensão dialética individuo/coletivo. No segundo eixo, procuramos abordar o campo da saúde mental
do trabalhador a partir de sua constituição histórica – pois, assim, pode-se examinar as contribuições
teóricas e metodológicas da psicanálise à saúde mental do trabalhador – e da observação a
trabalhadores (pacientes), que já vem sendo feita, em um serviço de saúde pública (CEREST)
especializado nessa área na cidade de Campinas. Com isso, buscamos compreender as demandas dos
trabalhadores que sofrem de algum tipo de psicopatologia e que relação elas têm com o trabalho de
cada um deles, já que é possível observar o papel patológico na organização do trabalho. Por fim, no
terceiro eixo, queremos apresentar como a psicanálise vê o sujeito e a sociedade, como se constitui sua
clínica e qual sua finalidade e em que medida a dimensão do trabalho pode ser encontrada na clínica
psicanalítica. Desse modo, podemos iniciar um debate acerca da dimensão do trabalho na clínica
psicanalítica. Os instrumentos de pesquisas que fazemos uso são: a observação (já sendo utilizada no
CEREST) e as entrevistas (que faremos com psicanalistas). Todos esses dados serão analisados no
intuito de discutir que tipo de contribuição a psicanálise pode trazer ao campo da saúde mental do
trabalhador.
Palavras-chave: Saúde Mental do Trabalhador, Psicanálise e Trabalho.
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Pôster - n°14
Autores: - Gasparini, E.V.R.
- Cambiaghi, A.S.
- Castelotti, D.
- Térzis, A.
Instituição: não informado
Mini-Currículo: - Gasparini, E.V.R. - Psicóloga, Doutora e Mestre em Psicologia (PUCCAMP),
Psicóloga do IPGO- Instituto Paulista de Ginecologia, Obstetrícia e Medicina Reprodutiva de São
Paulo.
- Cambiaghi, A.S. - Médico, Ginecologista e Obstetra, especialista em Reprodução
Assistida, Diretor do IPGO.
- Castelotti, D. - Médica, Ginecologista e Obstetra, especialista em Reprodução
Assistida, membro do IPGO.
- Térzis, A. - Psicanalista Grupal, Doutor em Psicologia (USP), Professor da PósGraduação em Psicologia (PUCCAMP).
Contato: evrovigatti@uol.com.br
Título do trabalho: Casais inférteis e a ovodoação: desafios para a psicologia
Resumo:
O número de casais que buscam tratamento reprodutivo vem aumentando consideravelmente
nos últimos anos e a ovodoação, isto é, a utilização do óvulo de uma outra mulher (doadora) vem sendo
utilizado como a solução pa a obter a gravidez em alguns casos de infertilidade. Objetivo: identificar
as principais fantasias e angústias dos casais que optam pela ovodoação no tratamento para a
infertilidade; compreender esse material à luz das teorias psicanalíticas do grupo e oferecer sugestões
aos profissionais que acompanham tais procedimentos. Método: realizamos uma entrevista com cada
um dos 5 casais estudados, utilizando a técnica da Associação-livre. O material foi analisado à luz das
teorias psicanalíticas e daquelas aplicadas ao grupo casal (Puget e Berenstein, 1993). Resultados e
conclusão: A ambivalência de sentimentos é fortemente expressada pelos casais diante da proposta da
ovodoação. O vínculo genético ainda é fortemente valorizado no psiquismo dos casais e não deve ser
desmerecido pelos profissionais de saúde. Muitas fantasias são aguçadas devido a participação desse
terceiro elemento (doadora) no processo da gravidez. Medo e ciúmes são sentimentos suscitados em
relação à esta doadora. Todos expressaram não saber como lidar com os fatos diante da possibilidade
de um dia contarem aos filhos sobre o uso do material genético. Dessa forma haverá sempre um
segredo na família. Sugere-se que todo o trabalho mental de adaptação à essa nova possibilidade real da
gravidez seja realizado antes do tratamento para a infertilidade, dando tempo para que muitas dessas
questões possam ser elaboradas mentalmente.
Palavras-chave: infertilidade, ovodoação e psicanálise
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Pôster- n° 15
Autores: - Gasparini, E.V.R.
- Cambiaghi, A.S.
- Castelotti, D.
- Térzis, A.
Instituição: não informado
Mini-Currículo: - Gasparini, E.V.R. - Psicóloga, Doutora e Mestre em Psicologia (PUCCAMP),
Psicóloga do IPGO- Instituto Paulista de Ginecologia, Obstetrícia e Medicina Reprodutiva de São
Paulo.
- Cambiaghi, A.S. - Médico, Ginecologista e Obstetra, especialista em Reprodução
Assistida, Diretor do IPGO.
- Castelotti, D. - Médica, Ginecologista e Obstetra, especialista em Reprodução
Assistida, membro do IPGO.
- Térzis, A. - Psicanalista Grupal, Doutor em Psicologia (USP), Professor da PósGraduação em Psicologia (PUCCAMP).
Contato: evrovigatti@uol.com.br
Título do trabalho: Grupo de casais grávidos de trigêmeos: um estudo psicanalítico
Resumo:
A gravidez múltipla em consequência dos tratamentos reprodutivos é possível de ocorrer e com
isso uma intensa mudança física e psíquica é observada no ciclo gravídico. Objetivos: investigar as
principais vivências emocionais dos casais grávidos de trigêmeos; identificar as angústias e ansiedades
mais comuns; analisar a eficácia da técnica grupal no acolhimento das emoções e no alívio das
angústias dos sujeitos. Método Realizamos sessão de grupo coordenada por uma psicóloga
especializada na área da infertilidade, utilizando a técnica da associação-livre. O grupo estava
constituído por 6 casais, todos grávidos de trigêmeos, com idades gestacionais variando de 16 a 26
semanas. Utilizou-se o método psicanalítico aplicado ao grupo, conforme Käes (1977) e Anzieu (1993).
Resultados e Conclusão Observamos que o choque inicial da notícia da gravidez múltipla constitui um
momento de muita angústia e ambivalência para o casal, porém se bem acolhido pelos profissionais de
saúde pode ser elaborado mais rapidamente. Aqueles casais com idade gestacional mais avançada
vivenciaram mais intensamente o medo do parto prematuro e suas consequências e demonstraram
sentimentos de impotência e fragilidade nestas situações. Os casais puderam compartilhar vivências
emocionais e se apoiarem. Verificamos que o uso da técnica grupal mostrou-se extremamente eficaz no
que diz respeito a criar uma identificação positiva entre os sujeitos possibilitando o acolhimento
necessário para que possam superar os obstáculos que a gravidez impõe. Os casais demonstraram um
alívio em poder observar, escutar e trocar suas experiências com aqueles que realmente vivem na
realidade algo semelhante ao seu momento.
Palavras-chave: infertilidade, trigêmeos e psicanálise grupal
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Pôster -nº 16
Autores: - Caroline Gonçalves Carneiro da Silva
- Lívia Caetano da Silva Leão
- Solange Aparecida Serrano
Instituição: não informado
Mini-Currículo: - Caroline Gonçalves Carneiro da Silva - Estudante do 5º ano de Psicologia na
Universidade de Ribeirão Preto, SP.
- Lívia Caetano da Silva Leão - Estudante do 5º ano de Psicologia na Universidade de
Ribeirão Preto, SP.
- Solange Aparecida Serrano - Doutora em Psicologia; Especialista em Psicologia
Jurídica; Especialista em Desenvolvimento Infantil; Especialista em Violência Doméstica contra a
Criança e o Adolescente; Docente Universitária; Psicóloga do Tribunal de Justiça do Fórum de
Ribeirão Preto-SP.
Contato: liviacsl@gmail.com
Título do trabalho: O trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social: atuações da
Psicologia em um CRAS.
Resumo:
O presente trabalho foi realizado em uma unidade do CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social – junto a beneficiários do Programa Bolsa Família. Este é um dos programas
ofertados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e que estão sob
responsabilidade dos CRAS de cada município. Caracteriza-se pela transferência de renda para famílias
previamente inscritas e em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Assim, além de oferecer apoio
material, o Programa também tem como meta proporcionar projetos complementares para o
desenvolvimento biopsicossocial dos membros da família para superação da situação de pobreza. Sabese que o contexto do lar para uma família pobre é representativo de diversos valores, como a
solidariedade, instabilidade dos laços afetivos e privação. Portanto, o trabalho do psicólogo com essas
famílias deve estar voltado para o fortalecimento dos vínculos de seus membros e sua emancipação,
além do cuidado com a subjetividade de cada sujeito. Pretendeu-se, assim, realizar dois grupos
socioeducativos com 51 titulares do Bolsa Família, os quais tinham duração de 1h e compreenderam 5
encontros. Os temas trabalhados foram as condicionalidades do Bolsa Família; auto-estima; práticas
educativas; violência e relacionamentos. Durante o processo ocorreram algumas modificações nos
objetivos do trabalho, de forma que o mesmo se deu com apenas um grupo. Nota-se que, apesar da
grande evasão de pessoas dos grupos, foi possível trabalhar os temas propostos e os conteúdos trazidos
pelas participantes como a dificuldade na criação dos filhos, as questões da monoparentalidade,
cidadania e a consciência sobre seus direitos.
Palavras-chave: famílias em vulnerabilidade social, grupo socioeducativo e atuação do psicólogo no
CRAS.
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Autores: - Marta Maria Miranda Bárbaro
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Instituição: não informado
Mini-Currículo: - Marta Maria Miranda Bárbaro - Aluna do Curso de Psicologia das Faculdades
Integradas Fafibe – Bebedouro.
- Ana Carolina Z. Verzola - Aluna do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas
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Contato: lacake@uol.com.br
Título do trabalho: Os significados da morte em jovens: uma leitura psicanalítica
Resumo:
Objetivou-se nesse trabalho compreender os significados relatados por jovens sobre a morte.
Foram realizadas 5 entrevistas com jovens entre 20 a 30 anos questionando sobre o que é a morte para
eles e quais associações eles fazem a partir da ideia de morte. A análise temática das entrevistas foi
empreendida e o referencial teórico psicanalítico embasou a análise do material. Dois eixos temáticos
dessa análise são aqui apresentados: a diferença no pensar a morte para pessoas jovens e idosas; e a
morte de pessoas próximas. Os participantes descreveram o pensar a morte de alguém jovem e sadio
como mais assustador do que a morte da pessoa idosa, sendo essa última melhor entendida frente a
naturalidade do ciclo vital. Pensar a morte de pessoas próximas é descrito por esses jovens como uma
experiência angustiante, desestruturadora e indescritível. Uma leitura psicanalítica dessas descrições foi
realizada com a contextualização das características psicológicas dessa faixa etária.
Palavras-Chave: Morte, Juventude e Psicanálise.
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Contato: lacake@uol.com.br
Título do trabalho: O grupo terapêutico com jovens diagnosticados com transtorno de ansiedade
social.
Resumo:
Objetivou-se nesse trabalho compreender o funcionamento de um grupo terapêutico com jovens
diagnosticados com transtorno de ansiedade social atendidos em um Hospital Universitário. Buscou-se
através da análise das sessões iniciais desse grupo, reconhecer o seu processo de formação e início.
Foram selecionadas as 4 primeiras sessões, analisadas a partir de um eixo vertical, identificando-se o
conteúdo da fala dos participantes e das terapeutas, e os temas abordados ao longo de cada sessão; e um
eixo horizontal, a partir do qual foi ressaltado o contexto de produção desses temas, o clima afetivo da
sessão, a interação engendrada a cada momento, as vivências pré e pós-grupo e a seqüência de
acontecimentos e conversas ao longo da sessão. O referencial teórico da Psicanálise embasou a análise
do material, através dos seus autores: Freud, Klein, Winnicott e Bion, e da teoria da Psicanálise dos
Vínculos. Foram percebidos, nessas sessões, elementos ressaltados pela literatura na área como
próprios do início de um grupo terapêutico, tais como: a dúvida sobre como deveriam se comportar em
uma grupoterapia; a expectativa de que as grupoterapeutas direcionassem o grupo; a desconfiança
inicial com relação aos demais participantes; o receio de se expor; a angústia frente ao desconhecido; a
vontade de ser compreendido e o medo de não sê-lo. Esses aspectos estavam presentes no grupo através
da dificuldade dos participantes de se colocarem; da necessidade de cumprirem com as expectativas
dos terapeutas; do receio de serem punidos e dos longos períodos de silêncio e da angústia que esses
silêncios provocavam.
Palavras-Chave: Grupoterapia, Psicanálise e Transtorno de Ansiedade Social.
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Título do trabalho: Contribuições da Psicologia em um projeto de intervenções breves com pessoas
que abusam de álcool e drogas.
Resumo:
Este trabalho se refere à participação da Psicologia no projeto de intervenções breves para pessoas que
abusam de álcool e drogas e possuem histórico de violência contra os filhos, no qual foi necessária a
intervenção judicial. Ele atende os adultos e seus filhos, que se caracterizam por serem famílias de
baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Seu objetivo foi auxiliar no tratamento dessas
pessoas através de grupos socioeducativos que favoreçam o exercício da cidadania, organização
familiar e potencialização dos recursos do indivíduo. Sabe-se que as famílias em situação de pobreza e
vulnerabilidade social podem viver em um espaço de privação e afrouxamento dos vínculos entre seus
membros, principalmente quando estão presentes outros fatores agravantes, como o abuso de álcool e
drogas. Participaram deste projeto uma equipe de profissionais composta por assistentes sociais,
advogados, estagiários do Serviço Social, da Psicologia, entre outros. Ocorreram 13 encontros aos
sábados, entre fevereiro e junho/2009, com duração de uma hora e meia cada, trabalhando-se temas
como ecologia, saúde, artes e família através de dinâmicas de grupo. Notou-se que alguns participantes
demonstraram maior progressão ao longo dos encontros, expondo suas vivências e superações com
relação ao abuso de álcool; dificuldades de relacionamento entre pais e filhos; utilização da violência
como prática educativa comum na educação dos filhos; necessidade de fortalecimento dos vínculos
familiares e a importância do usuário reconhecer sua impotência diante do álcool. O grupo se mostrou
um espaço de formação de vínculos e obtenção de apoio para melhor prognóstico dos usuários.
Palavras-chaves: grupo socioeducativo, abuso e dependência de álcool e drogas; e intervenções
breves.
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Título do trabalho: Os possíveis fatores relacionados à transgressão de normas em crianças – Estudo
de Caso em Conselho Tutelar a partir da Teoria Winnicottiana.
Resumo:
A partir do aumento de delitos violentos cometidos por menores de idade, surge o interesse de
entender como ocorre a transgressão de normas, sendo este termo relacionado, neste trabalho, ao
comportamento anti-social. O objetivo do trabalho foi identificar características comuns da dinâmica
psíquica de crianças agressivas e seus ambientes familiares. As famílias participantes foram contatadas
através do Conselho Tutelar, num total de três. Utilizamos uma abordagem qualitativa de pesquisa, o
estudo de caso, com foco no aprofundamento dos aspectos psicológicos dessas crianças, com aplicação
dos testes H.T.P. e o Teste das Fábulas, e a contextualização da dinâmica familiar, dispondo do
Inventário de Estilos Parentais, questionário sócio-econômico, anamnese e entrevista familiar como
instrumentos. Após a correção dos dados, os mesmos foram analisados pela teoria winnicottiana. Os
resultados demonstram que não há semelhanças entre as características familiares de cada participante.
Quanto a dinâmica psíquica, houve consistência de alguns elementos entre as crianças, incluindo
agressividade, sentimento de inadequação, inferioridade, pobre contato com a realidade e dificuldade
nas relações inter-pessoais. Quanto à dinâmica familiar, podemos pontuar que os filhos não têm
atenção dos pais, não havendo lazer e com atividades restritas ao ambiente familiar. Na correção do
Inventário de Estilos Parentais, a prática negativa mais freqüente na educação dos filhos é a monitoria
negativa. Esse estudo aponta para a necessidade de investigação mais ampla, para uma compreensão de
cada caso, e não uma generalização se a culpa é da família ou da pessoa, por mais que sejam
observadas características em comum.
Palavras-Chave: Comportamento Anti-Social, Winnicott e Família.
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Título do trabalho: Empoderando mulheres com dificuldades psicossociais.
Resumo:
Pode-se observar na Unidade Saúde Escola (USE) um grande número de mulheres, de meia
idade, que buscam atendimentos com queixas psicossociais e emocionais. Visando contemplar essa
demanda, a equipe elaborou um grupo com os objetivos de oferecer espaço de reflexão sobre as
dificuldades vividas no cotidiano; promover o desenvolvimento da auto-estima; estimular a descoberta
de potencialidades e habilidades; desenvolver a autonomia e a independência. A atividade consiste em
2 encontros semanais com 10 mulheres, coordenado por uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional e
observado por bolsista de graduação de psicologia, que se reúnem semanalmente. No primeiro
momento é oferecido acolhimento e apoio psicológico, com reflexões sobre as dificuldades
psicossociais e o atual momento de vida das participantes. No segundo encontro é oferecido um Curso
Básico de Patchwork por oficineira, com acompanhamento da equipe técnica. A metodologia utilizada
é a participativa - interativa incluindo dinâmicas de grupos, seguindo os Fatores Terapêuticos de Yalom
e Vinogradov (1992). Até o momento, observou-se melhora na organização de pensamentos e maior
presença de comportamentos auto determinados, apontando para a melhoria das queixas iniciais
(tristeza, angústia, isolamento social). Podemos observar pela fala das participantes: ―Tirei o chapéu
porque to confiando mais em mim, antes não tiraria. Me sentia incapaz e agora estou mais confiante,
mais a vontade‖; ―Agora eu falo, faço o que quero, não faço o que não quero‖. Nas oficinas de
Patchwork foram confeccionadas duas peças por participante. Concluímos até o momento que as
atividades têm sido efetivas.
Palavras chaves: Psicoterapia de Grupo, Saúde da Mulher e Empoderamento.
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Título do trabalho: O conceito de sexualidade infantil em Freud: aspectos empíricos e
metapsicológicos.
Resumo:
Este artigo tem como objetivo explicitar o sentido de um dos principais fundamentos da teoria
psicanalítica de Sigmund Freud: a sexualidade infantil. Para Freud a psicanálise é um procedimento de
pesquisa, um método de tratamento e uma ciência construída por esse procedimento cujos fundamentos
empíricos são: o reconhecimento dos processos psíquicos inconscientes, a importância dada à
sexualidade infantil, ao Complexo de Édipo (1923a), bem como os fatos da transferência e da
resistência, que surgem na aplicação deste método de tratamento. A noção de sexualidade e de
sexualidade infantil tem um sentido específico na teoria freudiana, que precisa ser diferenciado do
sentido comum dado ao termo, seja na época de Freud seja no sentido ordinário atual. Para explicitar
este sentido, na sua especificidade, irei fornecer alguns dados históricos sobre os aspectos gerais da
teoria psicanalítica e sobre o que se pensava de sexualidade antes de Freud, comparando com o que
Freud elaborou em sua pesquisa. Em seguida, apresentarei um panorama histórico sobre os aspectos
gerais e especificidades da noção de sexualidade infantil em Freud para, ao final, comentar as
dificuldades, reconhecidas por ele mesmo, para definir o que é esta sexualidade infantil. Para finalizar
farei, ainda, uma diferenciação entre o que são os aspectos empíricos e metapsicologicos na teoria de
Freud sobre a sexualidade infantil.
Palavras-Chave: não informado
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Contato: vivigranzotto@hotmail.com
Título do trabalho: Os encontros e desencontros entre mãe e filha: Um estudo de casos.
Resumo:
Introdução: Trata-se de um estudo de dois casos clínicos, de uma mãe e sua filha. Os
atendimentos acontecem na clinica-escola da UNESP - FCL/ Assis e são realizados por duas alunasterapeutas do mesmo núcleo de orientação e supervisão. Objetivos: Compreender as diversas facetas
da relação entre esta mãe e esta filha, pelo viés da psicanálise contemporânea. Visto que, os
desencontros entre ambas são assumidos pela mãe e atuados pela filha. Metodologia: As sessões
acontecem uma vez por semana, no mesmo horário e tem como base a teoria psicanalítica. O
atendimento da filha ocorre desde agosto de 2008, e o da mãe, desde abril de 2009. Discussão: No
decorrer dos dois processos terapêuticos, constatou-se que o significado da gravidez para a mãe foi um
desejo imediato de ter algo que as outras mulheres também tinham: um bebê. Entretanto, ao longo do
crescimento da filha, esta se mostrou uma criança muito agitada, intensa e com traços autodestrutivos,
características bem distantes das expectativas da mãe. Ela tenta agradar e estar próxima da mãe, mas
esta não aceita as tentativas da filha, criando-se, desta forma, um distanciamento entre as duas.
Considerações Finais: Conforme os atendimentos vêm ocorrendo, é possível uma reflexão sobre o
funcionamento psíquico das pacientes, sobre as suas origens e do que é esperado e depositado entre a
dupla.
Palavras-chave: clínica, relação mãe-filha e psicanálise
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Título do trabalho: Psicoterapia breve: relato de caso
Resumo:
Introdução:As mudanças e avanços tecnológicos e sociais, têm trazido aos consultórios de
psicoterapia pessoas que buscam ajuda para problemas específicos e não têm condições ou motivação
para se envolver num processo psicoterápico prolongado. A psicoterapia breve suscita crescente
interesse no meio clinico brasileiro e o seu valor vem sendo cada vez mais reconhecido.
Objetivo: Trata-se de apresentação de caso de psicoterapia breve psicanalítica com seis meses
de duração. Pretende-se demonstrar que a psicoterapia breve pode ser eficaz e profunda.
Método: Relatar através de um estudo de caso o processo psicoterápico vivido entre a terapeuta
e o paciente, usando o conceito de falso self da teoria winnicottiana para auxiliar na sua compreensão.
Resultado: O paciente apresentava um falso self, por ter se tornado adaptado ao que o ambiente
esperava dele. Pode-se supor que a mente se tornou o lugar de falso self, deixando claro para a
terapeuta a dissociação entre a mente e os sentimentos dele. A medida que ele foi podendo confiar no
setting analitico, e com isso entrar em contato com seu mundo interno, ele pôde perceber seus
sentimentos.
A delimitação do tempo em seis meses acelerou o aparecimento de questões importantes,
inibindo as satisfações regressivas e estabelecendo o princípio da realidade.
Conclusões: O paciente teve vivências de percepção de si mesmo e experiências de viver a vida
real (verdadeiro self). Portanto, o objetivo da psicoterapia breve foi atingido. Pôde ser atingido por uma
serie de causas e circunstâncias: tempo limitado de terapia, boa capacidade para insight do paciente,
grande desejo de se conhecer e de mudança, boa estrutura egóica.
Palavras-chave: Psicoterapia breve, efeitos terapêuticos e falso-self.
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Título do trabalho: Mudanças em Mulheres Vítimas de Violência
Resumo:
Pesquisas em psicoterapia na atualidade apontam que a compreensão de aspectos que
contribuem para a mudança continua a ser um desafio. Alguns fatores são reconhecidos como
facilitadores de sucesso em psicoterapia: aliança terapêutica positiva; capacidade de adaptação;
motivação do paciente para mudança e a capacidade para reconhecer o caráter psicológico de suas
dificuldades. O estudo tem como objetivo avaliar mudanças sintomatológicas e na eficácia adaptativa e
de mulheres vítimas de violência assistidas em uma instituição que fornece amparo legal, social e
psicológico a este extrato da população. A amostra, de conveniência, será composta por um grupo (G1)
de 20 mulheres em situação de violência antes de iniciarem tratamento; e um grupo (G2), de 20
mulheres na mesma situação, pós-tratamento. As participantes serão avaliadas individualmente, em
encontro único, com a Escala de Avaliação de Sintomas – EAS-40, Escala de Estágio de Mudança,
Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada Redefinida – EDAO-R e Escala de Resultados - ER.
Metodologicamente o estudo segue delineamento cross-sectional, baseado na comparação de dois
grupos de participantes em estágios diferentes de um processo desenvolvimental, sem necessidade do
acompanhamento dos participantes ao longo do tempo.
Palavras Chave: psicoterapia, mudança e violência.
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pesquisa ―O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO: a construção e efetividade de um modelo de
intervenção institucional”‖ realizada pelas instituições UNICAMP e SOS Ação Mulher e Famìlia e
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Título do trabalho: Um novo olhar sobre os bastidores da violência doméstica
Resumo:
Atualmente, no Brasil, muitas mulheres são agredidas física, psicológica e/ou sexualmente por
seus cônjuges.
Muitas discussões a respeito da violência doméstica contra as mulheres têm surgido em nossa
sociedade na tentativa de compreender e propor soluções para a resolução deste problema. Contudo,
mesmo sob diversos modelos de intervenção, ainda persiste, entre os casais, um número muito
significativo de casos de violência.
Partindo desta percepção e do desconforto vivenciado ao se tentar aplicar diferentes técnicas
terapêuticas com mulheres e casais atendidos na instituição: ―SOS Ação Mulher e Famìlia‖ (ONG
referência no trato da violência doméstica, que atua desde 1980 na cidade de Campinas – SP), surgiu a
iniciativa de escrever o presente trabalho, com a intenção de colaborar com a discussão destas
questões.
Neste sentido, nossa proposta é a de facilitar uma reflexão sobre a dinâmica dos chamados:
―casais violentos‖, especialmente aqueles que funcionam dentro de um cenário no qual a violência se
mantém como um modelo de comunicação quase ―insubstituìvel‖, cujos papéis de vìtima e agressor são
definidos e exercidos pelos cônjuges e referendados pelas instituições.
Assim, pensando em transcender esta tendência institucional, propomos um novo olhar para
compreender a alternância dos papéis de vítima e agressor implicados dentro da dinâmica do casal,
tendo como base teórica os autores da teoria psicanalítica.
Palavras-Chave: Intervenção em violência doméstica, Violência entre casais e Psicanálise dos
vínculos.
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Título do trabalho: Atendimento a portadores do vírus HIV através da grupoterapia: uma visão
psicanalítica sobre o paciente crônico.
Resumo:
A AIDS caracterizada como um problema de saúde pública é considerada uma doença crônica,
sendo relevante atentar-se para o impacto físico, psicossocial e emocional desses indivíduos. A
dificuldade de ajustamento a condição de enfermidade crônica e de percepção da perda da saúde são
aspectos psicológicos associados à AIDS. Este trabalho realizou atendimento em grupoterapia com
pacientes com HIV, os quais freqüentam uma ONG localizada no interior de SP. A proposta de
atendimento grupal caracterizou-se por sessões semanais, totalizando 11 sessões, com duração de uma
hora e meia. Os atendimentos foram fundamentados na técnica psicanalítica e os grupos funcionaram
como grupos abertos, pela demanda da instituição. Durante os encontros, notou-se que os sentimentos
de angústia, da dificuldade de aceitação, de medo da morte iminente, de culpa, de desamparo, as idéias
suicidas e afastamento das pessoas mais próximas estiveram presentes com a descoberta do
diagnóstico. Observou-se sentimentos de ambivalência, de destrutividade, além do preconceito e da
discriminação com o decorrer do tratamento. O apoio da família se mostrou importante tanto para a
adesão ao tratamento, quanto para o bom prognóstico da doença. Outro aspecto relevante é que o
processo grupal pode oferecer aos participantes uma condição continente, visto que pode ajudá-los a
entrar em contato com os sentimentos que lhes angustiam e suportar o que estes conteúdos causam.
Portanto, este estudo salienta a importância da atuação do psicólogo no tratamento da AIDS, visto que
este profissional trabalha com os aspectos psicológicos que preconizam o êxito do tratamento.
Palavras – chave: psicanálise, grupoterapia e saúde
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Título do trabalho: A grupalidade nos Centros de Convivência: apontamentos a partir da prática.
Resumo:
Objetiva-se apresentar e discutir a prática dos Centros de Convivência (CECOs). Conceitua-se
os CECOs, a partir da definição construída pelo Fórum dos Centros de Convivência de Campinas,
como dispositivos comunitários que integram a rede de atenção substitutiva de saúde mental. Buscam
estimular a vivências de laços sociais e afetivos aos usuários dos serviços de saúde e comunidade em
geral, para construção coletiva de espaços de convivência nos territórios. Têm a intenção de promover
uma reabilitação fora do paradigma médico-psiquiátrico, por meio de elementos de campos do saber
que ultrapassam apenas aqueles propostos pela saúde. Os usuários dos CECOs são convidados a
participar de atividades grupais abertas relacionadas com artes, artesanato, dança, esportes, música,
teatro, em prática pautada na intersetorialidade. O funcionamento caracteriza-se, então, pela proposição
de grupos abertos e baseados em saberes diferentes daqueles habitualmente apresentados pelos
profissionais da saúde. Além disto, é necessária uma escuta diferenciada, para além da clínica que
ocorre no setting psicoterapêutico. Considera-se que há uma diversidade, que traz consigo uma grande
complexidade e, consequentemente, a formação deste profissional ocorre por meio da própria
experiência. É necessário saber conviver e promover saúde ao fazer um bolo, cantar uma música,
confeccionar um cachecol. Contudo, apesar do potencial destes dispositivos, avalia-se que a formação
dos profissionais da saúde ainda pouco os prepara para inserção nestes espaços. Espera-se, então,
sensibilizar para a potência presente nos CECOs, para a qualificação diversificada, com o olhar
preparado para a atenção à grupalidade característica destes serviços, que o profissional da saúde deve
buscar.
Palavras-chave: centros de convivência, grupalidade e intersetorialidade
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Pôster - nº 33
Autores: - Teresinha Pavanello Godoy Costa
- Geise Caroline Camillo
- Talita Gonçalves Cosenzo
Instituição: UNAERP
Mini-Currículo: - Teresinha Pavanello Godoy Costa - Professora doutora do curso de psicologia da
Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP e orientadora da pesquisa.
- Geise Caroline Camillo - Aluna do curso de psicologia da Universidade de Ribeirão
Preto – UNAERP; atuam como voluntária onde o estudo foi realizado.
- Talita Gonçalves Cosenzo - Aluna do curso de psicologia da Universidade de
Ribeirão Preto – UNAERP; atuam como voluntária onde o estudo foi realizado.
Contato: geise_camillo@yahoo.com.br
Título do trabalho: Grupo de Apoio Psicológico: Promovendo Qualidade de Vida às Mães de Filhos
com Deficiência Mental.
Resumo:
Estudos salientam a importância do atendimento psicológico em grupo as mães de deficientes
mentais, visto que, ocorrem reações diversas com a descoberta do diagnóstico. Este trabalho objetivou
realizar atendimento psicológico às mães de filhos deficientes mentais, a fim de promover qualidade de
vida para essas mulheres. Participaram deste estudo seis mães, cujos filhos freqüentam uma instituição
na cidade de Ribeirão Preto, que atende pessoas com deficiência mental. Os atendimentos aconteceram
semanalmente, com duração de uma hora, de acordo com a dinâmica da instituição. Foram realizadas
10 sessões, enfatizando os temas: sentimentos relacionados com a descoberta do diagnóstico, percepção
de si mesmo como mulher, dificuldade com relação à auto-estima, as limitações do filho X o
preconceito da sociedade, possíveis evoluções frente a essas limitações e novas práticas para educação
dos filhos. Nos encontros, as mães relataram que com a descoberta do diagnóstico sobre a deficiência
de seu filho, ocorreram variadas reações, como: dificuldade de aceitação do diagnóstico, culpa, rejeição
da própria criança, entre outras. Também discorreram sobre a dificuldade de colocarem limites, do
preconceito vindo da sociedade, da evolução no desenvolvimento dos filhos a partir do momento que
conseguem aceitar o diagnóstico e a dificuldade de terem um tempo pra si mesmo. Pode-se observar
que o grupo de apoio psicológico é relevante visto que podem compartilhar suas experiências. Portanto,
evidencia a importância do grupo de apoio psicológico às mães de deficientes mentais, pois pode
contribuir tanto qualidade de vida dessas mulheres quanto na melhora do relacionamento com os filhos.
Palavras – chave: mães de deficientes mentais, apoio psicológico e qualidade de vida.
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Autores: - Giovanna Corte Honda
- Juliana Tavares Guzzon
- Dra. Elisa Medici Pizão Yoshida
Instituição: PUC - Campinas
Mini-Currículo: - Giovanna Corte Honda - Mestranda (Bolsista/CNPq)
- Juliana Tavares Guzzon - Mestranda (Bolsista/CNPq)
- Dra. Elisa Medici Pizão Yoshida (Co-autora) – Professora do Programa de Pós
Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
Contato: Rua Nunes Machado, 485 – apto 43 – Araras, SP. Tel.: (19) 9209-8627. E-mail:
giovanna151@yahoo.com.br
Título do trabalho: Mudança em Pacientes de Clínicas-Escola de Psicologia
Resumo:
A teoria de mudança proposta por Prochaska (1995) permite visualizar as principais dimensões
envolvidas nos processos de mudança: processos, estágios e níveis de mudança. O principal conceito é
o de estágios de mudança, que se desdobra em seis estágios: pré-contemplação, contemplação,
preparação, ação, manutenção e término. Todos são dinâmicos, porém necessitam de esforços e
intervenções especiais, uma vez que a mudança não é fácil e se dá ao longo do tempo. Pretende-se,
neste trabalho, fazer um levantamento da configuração adaptativa e das expectativas de mudança de 20
pacientes pré-intervenção e de 20 pacientes pós-intervenção, todos provenientes de clínica-escola. O
objetivo é verificar em que medida as expectativas de mudança foram ou não alcançadas e associá-las à
eficácia adaptativa. Para tanto, será realizada uma entrevista semi-estruturada, com aplicação dos
seguintes instrumentos: Escala de Estágios de Mudança, Escala Diagnóstica Adaptativa
Operacionalizada Redefinida – EDAO-R e Escala de Avaliação de Sintomas – EAS-40. Espera-se
verificar nos resultados associação positiva entre a eficácia adaptativa e o relato de que as expectativas
de mudança foram preenchidas. Este estudo pode contribuir para se compreender os fatores que
influenciam na probabilidade de aderência do paciente à psicoterapia, além de ensejar reflexões acerca
dos atendimentos prestados a pacientes, auxiliando, na melhora das clínicas-escola de psicologia.
Palavras-chave: Psicoterapia, Mudança e Clínicas-escola
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Pôster - nº 35
Autores: - Marília Caputo Spínola Guimarães
- Simone Peixoto Conejo
Instituição: Não informado
Mini-Currículo: - Marília Caputo Spínola Guimarães - Psicóloga Clínica, Coordenadora Educacional
de Educação Infantil e Fundamental. Formação em Psicodrama, pela Escola de Psicodrama de
Sorocaba. Atua, principalmente, nos seguintes temas: capacitação e desenvolvimento profissional e
orientação de famílias. Experiência clínica no atendimento psicológico individual e de grupos.
- Simone Peixoto Conejo - Psicóloga Clínica, Mestre em Psicologia Clínica, pelo
Instituto de Psicologia da USP. Especialização em Terapia de Família e Casal, pelo Sistemas Humanos.
Formação em Abordagens Grupais Diversas, pela Associação Criança e em Psicoterapia da Criança e
do Adolescente, pelo CEFAS. Experiência clínica no atendimento psicológico individual e de grupos,
com ênfase em tratamento e prevenção.
Contato: (15) 9789-0456 / (15) 3233-7074. E-mail: marilia_spínola@hotmail.com e
simone.conejo@ig.com.br
Título do trabalho: Escola, Cuidadores e Limites: Intervenção Psicológica
Resumo:
Por meio da prática clínica psicológica, de base psicanalítica, atuamos em três escolas, no
interior de São Paulo. Duas particulares e uma pública. Muitos diagnósticos situacionais envolvem
questões de limites reais e/ou subjetivos. Os limites são constituídos por meio de experiências pessoais,
em um contexto sócio-cultural. Esse trabalho visa facilitar sua constituição no ambiente escolar. São
realizados encontros individuais e grupais, orientações familiares, palestras e encaminhamentos,
quando necessários. Por sua importância, abrangência, diversidade e dificuldades envolvemos pais,
educadores, cuidadores e alunos nos processos interventivos. Principais dificuldades trabalhadas: 1)
Lidar com a onipotência própria e do outro; 2) Abandonar o desejo de conseguir proporcionar ―tudo‖
ou de evitar que o outro passe por frustrações e dores da vida; 3) Temer deixar de ser amado; 4)
Oferecer condições de fortalecimento para lidar com a realidade a e as próprias potencialidades; 5)
Valorizar estratégias práticas como: apresentar valores éticos; rotina; manter a palavra; respeitar as
diferenças individuais e as necessidades do outro; lidar com conseqüências de suas ações; refletir sobre
possibilidades de reparação e escolhas responsáveis, de acordo com a faixa etária; 6) Observar como
lidamos com nossos próprios limites e regras sociais; 7) Reconhecer e validar os sentimentos
envolvidos. Além do amor são necessários: firmeza, coerência, clareza, respeito, compreensão e o
exercício da autoridade e não do autoritarismo ou permissividade. A manutenção e valorização das
regras e valores auxiliam na formação de adultos desejantes, com saúde mental, que lutam, conquistam
e se satisfazem, com e apesar das faltas.
Palavras-chave: Psicanálise, Limite e Educação.
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Pôster - nº 36
Autores: - Lucas Cortelletti Uchôa
- Dr. Leopoldo Fulgencio
Instituição: PUC - Campinas
Mini-Currículo: - Lucas Cortelletti Uchôa - psicólogo pela Pontifícia Universidade Católica de
Campinas e mestrando do programa de Pós-Graduação da PUC- Campinas sob a orientação do Prof.
Dr. Leopoldo Fulgencio.
- Prof. Dr. Leopoldo Fulgencio - professor do programa de pós-graduação em
psicologia da PUC Campinas e membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise Winnicottiana.
Contato: lucas.uchoa@uol.com.br
Título do trabalho: Um estudo sobre a drogadição como um problema do estágio dos objetos e
fenômenos transicionais
Resumo:
Este trabalho pretende apresentar e analisar a questão da drogadição como relacionada a falhas
no estágio dos objetos e fenômenos transicionais, tal como sugere Winnicott em seu artigo ―Objetos
Transicionais e Fenômenos Transicionais‖. Considerando que o fenômeno da transicionalidade diz
respeito tanto à separação como à integração do mundo subjetivo com o mundo objetivamente
percebido, trata-se de analisar tanto as falhas ambientais que podem ocorrer no período da
transicionalidade, bem como a procura do bebê por esta união-separação como uma busca de
integração de si mesmo. Neste sentido, este estudo procura fazer uma análise do que são os fenômenos
e objetos transicionais e como eles se relacionam com o uso (vício) de drogas.
Palavras Chave: Drogadição, Winnicott e Transicionalidade.
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Autores: - Leila S. De La Plata Cury Tardivo
- Sílvia C. S. Karacristo
- Suzi Akemi Ando
- Sonia Maria Machado de Oliveira Nukui
Instituição: não informado
Título: “Uma família em luto: do impacto ao reconhecimento da dor”
Mini-Currículo: - Leila S. De La Plata Cury Tardivo - Psicóloga. Livre –Docente e Coordenadora do
Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social- APOIAR. Professora da Graduação.
Orientadora e Mestrado e Doutorado do Departamento de Psicologia Clínica de Instituto de Psicologia
da Universidade de São Paulo. Bolsista de Produtividade de CNPq.
- Sílvia C. S. Karacristo - Psicóloga Clínica (PUC-SP), Especialização em
Ludoterapia (GEPPPI), Especialização Psicoterapia Família/Casal (UNIFESP), Formação Psicoterapia
Psicanalítica ( USP). Pesquisadora e supervisora do Núcleo de Família /Casal do Projeto APOIARIPUSP.
- Suzi Akemi Ando - Psicóloga clínica (UNIP), Pós-graduação em Psicoterapia Breve
Operacionalizada. Pesquisadora do Núcleo de Família /Casal do Projeto APOIAR-IPUSP.
- Sonia Maria Machado de Oliveira Nukui - Psicóloga Clínica ( UNIP).Especialista
em Terapia Familiar. Pós-graduação em Psicoterapia Breve Operacionalizada. Pesquisadora do Núcleo
de Família /Casal do Projeto APOIAR-IPUSP.
Contato:
silviacsk@uol.com.br
/
ltardivo@uol.com.br
/
sonianukui@globo.com
/
suziakemi@hotmail.com
Título do trabalho: não informado
Resumo:
Vimos desenvolvendo atendimentos a Famílias e Casais no Projeto APOIAR do Laboratório de
Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do IPUSP, e apresentaremos o caso de uma família em grave
processo de luto. A urgência do atendimento a esta família incluiu uma técnica de desenhos e estórias
contadas a partir destes, realizados de forma compartilhada baseada no DF-E (Trinca, 1997), e um
espaço onde todos tivessem a oportunidade de expressar seus sentimentos. Segundo W.Trinca
(1997),‘‘o desenho, a estória, o inquérito e o tìtulo ‗‘ transmitem mensagens que são conectadas aos
quatro desenhos e tem como fator nuclear os conflitos e perturbações emocionais relacionadas à
dinâmica da família . Os conceitos básicos da Teoria Sistêmica mencionados por Breunlin, Schwartz e
Karrer (2000) e Minuchin (1990) incluem: padrão, informação, relacionamento, nível, contexto,
feedback , recursividade e circularidade. Mostraremos o material produzido pela mãe que estava em
tratamento de câncer e seus dois filhos que sofriam o processo de luto pelo pai em estado de coma, e
que por sua vez falecera durante o trabalho de psicoterapia da família. Esse sentimento de luto que a
princípio estivera encoberto por defesas, principalmente negação, cisão, e repressão foi revelado
através da projeção no instrumento, facilitando a compreensão e um maior contato com o real.
Concluímos que a aplicação sistêmica e a compreensão psicodinâmica vem sendo facilitadas a partir
do emprego do procedimento do DF-E ( W. Trinca 1997), e que as famílias, muitas vezes sofrendo
dificuldades em expressar diretamente seus conflitos, podem, produzindo em conjunto desenhos e
suas estórias, manifestar de uma maneira viva seu modo de relacionar.
Palavras- Chave: Luto Familiar, Psicanálise e Sistêmico.
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Pôster - nº38
Autores: - Ederson de Faria
- Dra. Vera Lúcia Trevisan de Souza
Instituição: PUC-Campinas
Mini-Currículo: - Ederson de Faria - Graduando em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica
de Campinas. Bolsista de Iniciação Científica do CNPq-Brasil.
- Dra. Vera Lúcia Trevisan de Souza - Doutora em Educação: Psicologia da
Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Docente da graduação e pós-graduação
em psicologia d Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
Contato: edersonfaria@yahoo.com.br
Título do trabalho: O Conceito de Identidade e sua Apropriação nos Estudos Sobre a Formação de
Professores.
Resumo:
O presente estudo, de natureza teórica, buscou compreender como o conceito de identidade tem
sido apropriado e utilizado nas pesquisas sobre formação de professores. Isso porque, embora
identidade seja um conceito da psicologia, sobretudo uma categoria da psicologia social, observa-se a
emergência de estudos desenvolvidos por outras disciplinas postulando novos elementos e formas que
constituem a identidade. Foram analisadas cinco dissertações de mestrado e cinco teses de doutorado
que apresentaram no título e no resumo a proposta de estudar identidade de professores. O método
utilizado foi o estudo bibliográfico, tomando-se como referentes teóricos os autores de abordagem
histórico-cultural. Como resultado constatou-se que o estudo da identidade docente tem interessado a
pesquisadores de vários campos do saber que se voltam à compreensão dos aspectos que interferem na
atividade docente e em sua formação. As pesquisas analisadas revelam, no entanto, que destarte todo o
interesse por compreender a constituição identitária do professor, há pouca produção teórica sobre o
conceito, sobretudo da perspectiva da psicologia, o que impossibilita o avanço de sua compreensão e
coloca como questão a razão para um aparente desinteresse da psicologia no estudo e proposição de
explicações a esse importante aspecto do desenvolvimento humano.
Palavras-chave: Identidade, Formação de professores e Teorias sócio-históricas.
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Pôster - nº39
Autores: - Eveline T. Barbosa
- Dra. Vera Lucia Trevisan de Souza
Instituição: PUC-Campinas
Mini-Currículo: - Eveline T. Barbosa
- Dra. Vera Lúcia Trevisan de Souza - Doutora em Educação: Psicologia da
Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Docente da graduação e pós-graduação
em psicologia d Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
Contato: evelinebarbosaa@yahoo.com.br
Título do trabalho: Percepção de Professores sobre seu Papel na Inclusão
Resumo:
A presente pesquisa visa investigar como um grupo de professores percebe seu papel na
promoção do desenvolvimento de alunos em processo de inclusão. A presente questão se justifica por
entendermos que a forma do professor compreender seu papel em relação ao aluno interfere nos
processos de ensino-aprendizagem e, logo, no desenvolvimento de ambos (identidade do professor e
identidade do aluno). O conceito de inclusão aqui se reporta ao conceito de pessoas portadoras de
necessidades educacionais especiais, adotado pelo Ministério da Educação em Diretrizes Curriculares
para a Educação Especial, qual seja: todas as crianças, jovens ou adultos que têm necessidades
decorrentes de suas características de desenvolvimento e aprendizagem, tal como proposto pela
―Declaração de Salamanca‖ (1994). Em uma análise preliminar de alguns dos resultados obtidos,
constatamos durante a inserção no campo, que frente a desempenhos considerados inadequados ou
mesmo o fracasso de seus alunos, os professores tendem a buscar culpados, justificando, muitas vezes o
problema como sendo do aluno ou das famílias. Nesse sentido, entende-se que tais comentários, em
parte, são uma forma de se eximirem da responsabilidade que lhes competem como educadores. Além
disso, constatamos que os professores não têm total conhecimento dos pressupostos da Educação
Inclusiva, explicitando um pensamento e concepção que exclui os diferentes.
Como aporte teórico, utilizamos as teorias sócio-históricas sobre o desenvolvimento, sobretudo
no que tange a constituição da subjetividade e da identidade, tais como os postulam: Vigotski (1999);
Rey (2001); Souza (2005).
Palavras-chave: desenvolvimento, professores e inclusão.

350

Pôster - nº40
Autores: - Dra. Bruneide Menegazzo Padilha
Instituição: Não informado
Mini-Currículo: - Bruneide Menegazzo Padilha - Doutora em Psicologia pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas; Supervisora clínica/institucional na Rede Pública para equipes de Saúde Mental.
Docente-Supervisora do CEFAS. Docente convidada da Residência Medica Psiquiátrica do Serviço de
Saúde Dr. Cândido Ferreira. Psicanalista em consultório particular.
Contato: bruneidepadilha@uol.com.br
Título do trabalho: A histeria nos equipamentos de saúde mental: impasses
Resumo:
Encontramos Joana, 26 anos, encaminhada a um Serviço de Saúde Mental por um quadro de
heteroagressividade, pensamento ilógico e acelerado, alucinações auditivas, riso e choros imotivados.
Foi adotada por um casal aos cinco anos (mãe biológica diagnosticada como esquizofrênica). Tem
labilidade de humor: choro e riso exagerados sem motivo aparente, que cessam rapidamente e provocam
reações de afastamento das pessoas. Seu prontuário assinala: ―crise de choro e riso. Quando recebe
atenção, a crise desaparece revelando comportamento manipulador, paciente poliqueixosa; a
contingência humana acalma Joana”. Possui uma bolsa que vai enchendo: doces mordidos,
bandeirinhas de São João, pontas de cigarro, bonecas quebradas. Por não permitir que ninguém coloque
a mão em sua bolsa, Joana é sedada e sua bolsa esvaziada devido ao incomodo causado pelo odor dos
objetos recolhidos. Quando acorda, Joana chora e seu choro tem lágrimas ao contrário da maioria das
vezes em que chora com a voz. Forma-se um hiato entre a intenção terapêutica e a reação ao que é
chamado de ―manipulação, hostilidade, sedução pra obter o que quer‖. Medicamentos aplacam a
angustia de todos, restabelecendo a rotina institucional até que algum cuidador possa adotar Joana e
ajudá-la a suportar a encruzilhada edípica. No diagnóstico diferencial entre histeria e psicose os
fenômenos alucinatórios, fala desconexas, idéias delirantes, devem ser lidos no registro simbólico em
que se originaram e não no eixo sintomatológico; o sofrimento da histérica pode causar impasses cujo
atores, paciente e profissionais, se enredam numa complementaridade patológica, dificultando o olhar
terapêutico e favorecendo ―acting‖ medicamentoso.
Palavras-chave: Instituição, saúde mental e psicanálise.
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Pôster - nº41
Autores: - Dra. Bruneide Menegazzo Padilha
- Maria Cristina Zago
Instituição: Não informado
Mini-Currículo: - Dra. Bruneide Menegazzo Padilha - Doutora em Psicologia pela Pontifícia
Universidade Católica de Campinas; Supervisora clínica/institucional na Rede Pública para equipes de
Saúde Mental. Docente-Supervisora do CEFAS. Docente convidada da Residência Medica Psiquiátrica
do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. Psicanalista em consultório particular.
- Maria Cristina Zago - Mestranda em Psicologia: PUC – Campinas. Bolsista: CNPq.
Psicóloga voluntária do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira.
Contato: zagomaria@terra.com.br e bruneidepadilha@uol.com.br
Título do trabalho: Grupo de acolhimento num Serviço de Saúde Mental: ressignificando o abandono
familiar.
Resumo:
Este trabalho relata uma experiência de atendimento grupal para pacientes psicóticos em
crise internados num Serviço Público de Saúde Mental.
Teve como objetivo oferecer um espaço de contenção e elaboração de angústias ligadas ao
abandono e exclusão, uma vez que aconteceu no vazio afetivo-institucional causado pela ausência
de familiares que não comparecem para as Reuniões Semanais de Família inerentes ao tratamento
dos pacientes.
Método: O grupo é aberto, heterogêneo quanto a sexo e idade. As sessões com os pacientes
eram simultâneas às Reuniões de Família realizadas na Unidade; a freqüência era de uma vez por
semana, com duração de 60 minutos, tendo-se como regra a Associação Livre numa leitura
Psicanalítica do movimento grupal.
Resultados: pôde-se observar que o grupo funcionou como contenção de angústias
despertadas pela ausência familiar, propiciando uma ressignificação da exclusão edípica. O
abandono existencial vivenciado pelo paciente foi re-atualizado no abandono institucional. Ao
mesmo tempo, o grupo se ofereceu como continente, inclusive, para a agitação psicomotora
provocada pelo incremento da angústia, absorvendo os ―caminhantes‖ do vazio institucional.
Palavras-chave: psicanálise, instituição e grupo
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Pôster - nº42
Autores: - Maria Alice Tafuri Fachinni
Instituição: Não informado
Mini-Currículo: Psicóloga formada pela PUCC, especialista em psicologia clínica e psicologia
escolar, trabalhando em clinica com psicoterapia psicanalítica, com formação em Pisoterapia
Psicanálitica pelo ―Seminários de Psicanálise‖, e atuando em instituições com grupos, psicoterapia
breve psicanalítica.
Contato: marialicetfachini@gmail.com
Título do trabalho: Relação dual de troca continente-conteúdo: de bebê à mãe.
Resumo:
O presente trabalho teve por objetivo o fortalecimento da relação mãe-bebê como prevenção do
desenvolvimento de transtornos mentais e relacionais na dupla e perante a sociedade. Para tanto, foi
desenvolvido um grupo de atendimento em psicoterapia breve (base psicanalítica) com gestantes de
várias idades e períodos de gestação, de uma comunidade carente. Frequência: uma vez por semana.
Período: três meses consecutivos, Observou-se que as gestantes retomaram seus conflitos com suas
próprias mães e na medida em que avançava o trabalho psicoterápico transferiram à psicoterapeuta o
papel materno tornando-se bebês e buscando cuidados, na tentativa de introjeção de uma maternagem
mais elaborada e menos conflituosa, e ainda a identificação com a mãe-boa. Dessa forma, cada gestante
procurou cuidar de si de forma mais acolhedora e adequada, bem como estabelecer um rudimento de
relação materna com o feto gestado que aos poucos foi se tornando mais presente, menos invasivo e
mais próximo, fortalecendo assim, um vinculo amoroso e acolhedor. Ao preparar-se para o
encerramento do grupo, foi possìvel a mobilização para o parto e o ―cuidar‖ ao invés de apenas ser
cuidado, isto é, a transição de bebê à mãe, a relação dual de troca e continente-conteúdo.
Palavras-Chave: instituição, psicanálise e grupo.
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Pôster - nº43
Autores: - Karine Inae Moreira Peretto
- Maria Luisa Louro de Castro Valente
Instituição: Não informado
Mini-Currículo: - Karine Inae Moreira Peretto - possui Bacharelado e Licenciatura em Psicologia
pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências e Letras de
Assis (2008). Atualmente cursa a Formação de Psicólogo na mesma universidade, é bolsista de
iniciação científica financiada pela FAPESP, e estagiária em psicologia clínica do Departamento de
Psicologia Clínica - UNESP - Assis e da Clínica-escola do Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada
Drª Betti Katzenstein.
- Maria Luisa Louro de Castro Valente - possui graduação em Psicologia pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1985), mestrado em Educação pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1993) e doutorado em Educação pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999). Atualmente é professor assistente
doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na área de
Psicologia, com ênfase em Psicanálise e Psicologia da família, atuando principalmente nos seguintes
temas: família, psicanálise, adoção, educação.
Contato: karineperetto@yahoo.com.br
Título do trabalho: Adoção e Maternagem: Encontros e Desencontros
Resumo:
Culturalmente, a sociedade atribui à mulher não só a gestação de um filho, mas o cuidado e a
responsabilidade da constituição dos primeiros vínculos com o bebê. Desta forma, a pesquisa teve o
intuito de estudar como a feminilidade pode estar relacionada ao desejo das mulheres de exercerem a
maternagem por meio da adoção. Além disso, refletir porque algumas mulheres precisam ser mães para
se sentirem femininas, enquanto outras preferem abdicar desse papel para assumir outros
compromissos sociais. Compreender o desejo referente à adoção como algo que vai além da
feminilidade, o qual perpassa pelo vínculo presente na relação mãe/filho. A coleta do material utilizado
é realizada por meio de levantamento bibliográfico. O método adotado para o desenvolvimento deste
estudo foi o psicanalítico. Nesta etapa da pesquisa levantamos algumas discussões, dentre elas, que a
sociedade confere à mulher o papel de reprodutora e também o da maternagem. A infertilidade
representa uma barreira para tal realização, pois vem acompanhada de anos de tratamento, espera,
frustração e sentimentos de culpa. Apesar de todo esse sofrimento, uma oportunidade de concretização
da maternagem pode ser por meio da adoção. A feminilidade passa a ser reconhecida na mulher não só
por meio da maternagem, mas também pelo seu papel social. Partindo destas discussões pode-se
concluir que atuar no setor econômico e familiar ou se restringir a alguns destes campos parece não
diminuir ou excluir a feminilidade da mulher.
Palavra-chave: Adoção, maternagem e feminilidade.
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Pôster - nº44
Autores: - Fernanda Fedato
- Dr. Leopoldo Fulgencio
Instituição: PUC-Campinas
Mini-Currículo: - Fernanda Fedato - Graduanda do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas, pesquisadora de iniciação científica com bolsa PIBIC/CNPq desde agosto de
2007.
- Dr. Leopoldo Fulgencio - Docente da pós-graduação da faculdade de Psicologia da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
Contato: fernanda_fedato@yahoo.com.br
Título do trabalho: Notas para a compreensão do conceito de inconsciente na psicanálise de Sigmund
Freud: aspectos empíricos e metapsicológicos.
Resumo:
O presente trabalho é o resultado de pesquisa de iniciação cientìfica e faz parte do projeto ―O
método de tratamento psicanalìtico‖. O artigo apresentado como resultado final desta pesquisa pretende
especificar quais os sentidos que Freud dá ao termo inconsciente, diferenciando o sentido descritivo, do
dinâmico e do sistêmico (ou metapsicológico). Tem também o objetivo de fornecer alguns dados
históricos que caracterizam abordagens sobre o inconsciente na época de Freud que diferem das dele.
Além disso, pretende-se explicitar que há, em Freud, dois tipos de teorias sobre o inconsciente: uma
que tem referentes na realidade factual ou empírica, e outra que é composta por conceitos
especulativos, também denominados de conceitos metapsicológicos, que são construções teóricas
auxiliares, consideradas por ele como ficções teóricas ou convenções que possuem um valor heurístico.
Palavras-chave: Freud, inconsciente e metapsicologia.
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Pôster - nº45
Autores: - Elaine Mara da Silva
- Sonia Maria Villela Bueno
Instituição: CAESOS
Mini-Currículo: - Elaine Mara da Silva – Docente de Educação Física, com projeto em desenvolvimento na
Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto-SP / Brasil Membro do CAESOS.
- Sonia Maria Villela Bueno - Profª. Dra., Livre Docente, Associada do Departamento
EPCH da EERP-USP- Presidente CAESOS .
Contato: elainemsilva@hotmail.com
Título do trabalho: A atividade física e a vulnerabilidade da mulher encarcerada: uma ferramenta
importante na saúde mental e na qualidade de vida.
Resumo:
INTRODUÇÃO: A oportunidade na nossa trajetória profissional, atuando na educação física, de
conhecermos a rotina existente no interior das muralhas de uma penitenciária feminina, e nos deparamos
com o delito feminino, que não é contemplado num sistema prisional genuinamente masculino, que
apresenta aspectos próprios—a especificidade de ser mulher—que sobre a vulnerabilidade já complexa das
relações sociais de gênero é depositada a vulnerabilidade da condição da pessoa que é presa ou
condenada.Constatamos que nada consegue ser mais marcante na vulnerabilidade da mulher encarcerada,
que a percepção do abandono pelos seus parceiros, pela família e o afastamento dos filhos. OBJETIVO: A
educação, a cultura e o esporte aparecem para a sociedade como elementos estratégicos e com características
democráticas para a construção de canais de expressão alternativos,vimos a necessidade de implantarmos
um programa de intervenção corporal na Penitenciária Feminina de uma cidade do interior paulista , tendo
em vista, reconhecer nas possibilidades físicas, o importante papel que essas exercem em uma elaboração
mais expressiva de solidariedade consigo mesma e com seus pares, diante da realidade e da situação atual
de abandono.METODOLOGIA: As atividades são realizadas quatro vezes por semana, estimulando a prática
da atividade física diariamente,do esporte, através de jogos de voleibol entre as sentenciadas, bem como,
com outras mulheres da comunidade e alunas de uma universidade local.CONCLUSÃO: Melhora no
relacionamento inter-pessoal e a diminuição geral da indisciplina, foram imediatamente observados e as
intervenções feitas com as sentenciadas idosas, proporcionaram grandes benefícios na mobilidade articular,
e uma importante redução medicamentosa específica.
Palavras Chave: Vulnerabilidade, Mulher Encarcerada e Atividade Física
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Pôster - nº46
Autores: - Danielle Truffi Lima Davanço
- Dr. Joel Sales Giglio (co-autor)
Instituição: não informado
Mini-Currículo: - Danielle Truffi Lima Davanço - possui graduação em psicologia, Especialista em
Psicologia Jurídica, Atualmente é psicóloga do Centro de Ressocialização de Mogi Mirim, membro
pesquisador do laboratório de pesquisa LASER e mestranda do pela UNICAMP.
- Dr. Joel Sales Giglio (co-autor)
Contato: Tel.: (19) 38063201/ ramal 43 – (19) 81496059. E-mail: dtruffi@terra.com.br
Título do trabalho: Um estudo sobre o imaginário coletivo de homicidas sobre a morte o morrer e o
matar.
Resumo:
O presente trabalho apresenta um projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido na
Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP e que objetiva a investigação psicanalítica do
imaginário coletivo de homicidas sobre o ato de matar.
Compreendendo o método psicanalítico como um método investigativo nas ciências humanas e
partindo de um paradigma intersubjetivo, realizaremos entrevistas individuais para a abordagem da
pessoalidade coletiva da pessoa que comete homicídio - reeducandos réus confessos do crime de
homicídio do Centro de Ressocialização de Mogi Mirim, SP - acerca do ato de matar, valendo-nos de
uma mediação dialógica conhecida como Procedimento Desenhos-Estórias com Tema, desenvolvida
por Aiello-Vaisberg (1999).
Valemo-nos de tal procedimento devido à sua versatilidade e possibilidade de uso em pesquisas
sobre variadas figuras e questões sociais.
As entrevistas serão realizadas dentro da própria Unidade prisional referida, mediante convites
aos supostos reeducandos, antecedidos por pesquisas em prontuário criminológico, a fim de localizar
aqueles que cumprem pena pelo delito supracitado.
A partir das entrevistas, narrativas transferenciais sobre o acontecer clínico serão
confeccionadas; o material, considerado psicanaliticamente à luz da Teoria dos Campos de Herrmann e
de interlocução com o pensamento winnicottiano, será considerado a fim da captação dos campos de
sentido afetivo-emocional que organizam o imaginário coletivo estudado.
Através do conhecimento do imaginário coletivo, bem como os campos psicológicos afetivoemocionais sobre os quais se organiza, pretendemos facilitar a compreensão da vivência da morte pelos
homicidas.
Palavras-chave: imaginário coletivo, homicidas e morte.
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Pôster - nº47
Autores: - Daniela Catia Cheraid
Instituição: não informado
Mini-Currículo: - Psicóloga, especializanda em Psicanálise, Grupalidade e Intervenção nas
Instituições (CEFAS), experiência com grupos em instituições especializadas em tratamento e
reabilitação no campo psicossocial.
Contato: (19) 3242-1825 / 9740-6645. E-mail: dcheraid@hotmail.com
Título do trabalho: Manifestações do Inconsciente em um Grupo Multifamiliar
Resumo:
O presente trabalho apresenta um grupo multifamiliar, que acontece 1x/semana por 1h, em
ambulatório interdisciplinar especializado em Deficiência Intelectual. Participam 6 mães de crianças
com DI, sendo que a mãe mais jovem apresenta fala ininterrupta enquanto uma mãe de meia controla
os minutos suspirando, e a mãe idosa tende a interromper a jovem com um discurso castrador. Quando
isto acontece, a jovem chora. Nessa dinâmica ao longo das sessões pode-se observar uma participante
monopolizadora, se colocando em posição privilegiada permitida pelo grupo que se cala, representando
uma regressão narcísica e a necessidade de afeto do grupo como corpo e de um vínculo ininterrupto,
um momento de narcisismo primário tal qual o bebê que pega no peito da mãe e não a deixa. Aparece a
fantasia de que o grupo vai alimentar e eliminar angústias e a fantasia persecutória de uma falta, por
isso a fala ininterrupta e angustiante por medo de que o seio seja ocupado por outro. Quando acontece a
interrupção, o grupo chora o choro da privação. A fala ininterrupta representa o medo de perder o
contato com o grupo corpo e o silencio a fantasia de desconfiança de que se interromper a fala do outro
será punido e ou que a fala não será atendida pelo grupo mãe. Portanto, pensando o grupo sempre como
uma matriz de ajuda mútua e como espaço para interpretações, o terapeuta poderá identificar as
transferências e a fantasias inconscientes, possibilitando que este grupo regredido desenvolva o
narcisismo coletivo para que o desejo possa ser realizado.
Palavras-chave: grupalidade, psicanálise e narcisismo
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Pôster - nº48
Autores: - Vera Lucia Trevisan de Souza
- Ana Paula Petroni
- Eduardo Bilbao
- Eveline Tonelotto Barbosa
- Magda Machado Ribeiro Venâncio
- Mariana Coralina do Carmo
- Paula da Costa Andrada
- Lilian Aparecida Cruz Dugnani
Instituição: PUC-Campinas
Mini-Currículo: - Vera Lucia Trevisan de Souza – Psicóloga. Mestre e Doutora em Psicologia da
Educação pela PUC São Paulo. Docente pesquisadora do programa de Pós-graduação em Psicologia da
PUC Campinas.
- Ana Paula Petroni – Psicóloga. Mestre e Doutoranda em Psicologia como Profissão
e Ciência pela PUC Campinas, bolsista CAPES.
- Eduardo Bilbao – Psicólogo. Mestrando em Psicologia como Profissão e Ciência
pela PUC Campinas, bolsista CAPES.
- Eveline Tonelotto Barbosa – Acadêmica do 4° ano da faculdade de Psicologia da
PUC Campinas, bolsista de Iniciação Científica pela FAPESP.
- Magda Machado Ribeiro Venâncio – Pedagoga. Mestranda em Psicologia como
Profissão e Ciência pela PUC Campinas, bolsista CAPES. Professora da FAAT.
- Mariana Coralina do Carmo – Pedagoga formada pela Universidade Estadual de
Campinas. Mestranda em Psicologia como Profissão e Ciência pela PUC Campinas, bolsista CNPq.
- Paula da Costa Andrada – Psicóloga. Mestranda em Psicologia como Profissão e
Ciência pela PUC Campinas, bolsista CAPES. Especialista em Psicologia pelo IPUSP. Professora de
Psicologia da Faat.
- Lilian Aparecida Cruz Dugnani – Psicóloga. Especialização em Administração de
Empresas pela PUC São Paulo.
Contato: paulinhapetroni@yahoo.com.br
Título do trabalho: As imagens da docência como elementos da constituição identitária do professor.
Resumo:
Este trabalho vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Processos de Constituição do
Sujeito em Práticas Educativas (PROSPED), do programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (PUCCamp), que visa investigar os aspectos envolvidos na constituição da
identidade docente. A pesquisa foi realizada em quatro escolas, sendo duas da rede pública de ensino
de Campinas, e duas particulares, uma localizada em São Paulo e outra em Atibaia e teve como sujeitos
12 professores e 4 diretores. Utilizamos, para a construção da informação, entrevistas semi-estruturas e
observações no contexto escolar. Como base teórica, partimos da Psicologia Histórico-Cultural,
buscando os pressupostos de Vigotski e Wallon, a teoria da identidade formulada por Ciampa, além de
alguns autores da Sociologia, como Dubar, Bauman e Berger e Luckmann, que nos ajudam a
compreender essa complexa questão que é a constituição da identidade. Por meio de uma pré-análise,
chegamos a alguns resultados preliminares que nos apontam imagens que esses professores têm da
docência. A docência aparece representada pelos professores pelas seguintes imagens: anjo-da-guarda,
escuridão, barco à deriva em que todos remam para direções diferentes, luta, um microfone ou altofalante para que possam ser escutados, professores dentro de uma canoa, mas que precisariam estar em
um transatlântico para poder percorrer o seu caminho, grupo trabalhando à beira do caos. Em seu
conjunto, as imagens indicam sofrimento, frustração, solidão, abandono, não refletindo, então, uma
identificação e constituição positiva da docência.
Palavras-chave: imagens da docência, constituição identitária e Psicologia Histórico-Cultural.
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Pôster - nº49
Autores: - Aline Vilarinho Montezi
- Katia Pantiefe Zia
- Miriam Tachibana
- Tânia Maria José Aiello Vaisberg
Instituição: PUC-Campinas
Mini-Currículo: - Aline Vilarinho Montezi - graduanda em Psicologia pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas; Bolsista de Iniciação Científica da FAPIC.
- Katia Pantiefe Zia - Doutoranda em Psicologia, com bolsa CAPES I, pela Pontifícia
Universidade Católica de Campinas; Mestre em Psicologia, com bolsa CAPES II, pela Pontifícia
Universidade Católica de Campinas; Psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas;
Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Campinas.
- Miriam Tachibana - Doutoranda em Psicologia, com bolsa brasileira do CNPq e
bolsa sanduíche da CAPES, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas; Mestre em Psicologia,
com bolsa CAPES, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas; Psicóloga pela Pontifícia
Universidade Católica de Campinas.
- Tânia Maria José Aiello Vaisberg - Professora Livre Docente pelo Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo; Orientadora de Mestrados e Doutorados dos Programas de
Pós-Graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas; Coordenadora da Ser e Fazer: Oficinas Psicoterapêuticas de
Criação; Presidente da NEW- Núcleo de Estudos Winnicottianos de São Paulo.
Contato: alinemontezi@hotmail.com
katiazia@yahoo.com.br
mirita@uol.com.br
aiello.vaisberg@gmail.com
Título do trabalho: O imaginário coletivo de professores sobre o jovem contemporâneo: adolescência
superficial, incapaz e infeliz?
Resumo:
A partir da compreensão de que os professores podem desempenhar importante função no
processo de amadurecimento pessoal de seus alunos, estabelecemos como objetivo de pesquisa
investigar o imaginário coletivo dos docentes sobre o adolescente contemporâneo. Realizamos uma
entrevista grupal para abordagem da pessoalidade coletiva, da qual participaram seis professores do
Ensino Médio. Trata-se de uma modalidade de entrevista que, no seu delineamento como enquadre
clínico diferenciado, tem como base o Jogo do Rabisco e as Consultas Terapêuticas do psicanalista
inglês Winnicott. Foi utilizado como recurso mediador-dialógico o Procedimento de Desenhos-Estórias
com Tema. Após a entrevista, foram redigidas narrativas transferenciais sobre o acontecer clínico que,
junto com os desenhos-estórias, foram psicanaliticamente consideradas, permitindo a captação
interpretativa dos seguintes campos de sentido afetivo-emocional: ―mundo vegetativo‖, relacionado à
crença de que ser adolescente é ter um viver vazio, superficial e sem grandes realizações; ―separando o
joio do trigo‖, estruturado ao redor da concepção de que o jovem seria incapaz de discernir entre o bem
e o mal, demandando ser guiado para fazer boas escolhas; e ―criança feliz, adolescente infeliz‖, cuja
crença seria a de que adolescer é sofrer. De modo geral percebemos uma visão negativa do jovem
contemporâneo, além de um mal-estar dos professores em relação à adolescência. Indagamos se este
incômodo não estaria nos comunicando outras emoções relacionadas à prática docente e a possíveis
dificuldades dos professores perante o universo juvenil. Concluímos apontando a necessidade da
criação de espaços diferenciados que contribuam não somente tecnicamente, mas, que dêem suporte
emocional aos educadores.
Palavras-chave: professor, adolescência e imaginário coletivo.
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Pôster - nº50
Autores: - Maria Aparecida Orlandi
- Dr. Antonios Terzis
Instituição: PUC-Campinas
Mini-Currículo: Maria Aparecida Orlandi - Psicanalista, Psicopedagoga e Doutoranda em Psicologia na
PUC-Campinas.
Dr. Antonios Terzis - Professor da Pós-Graduação em Psicologia da PUC-Campinas
e Presidente da FLAPAG.
Contato: cidaber@uol.com.br
Título do trabalho: A ESTRUTURA DO DISCURSO DO GRUPO NO MÉTODO RENÉ KAËS:
Estudo piloto com grupo de crianças.
Resumo:
A aplicação do método qualitativo na grupanálise é carregada de complicações porque se trata
de lidar com elementos perturbadores como: a transferência parental, a transferência em bloco, a
transferência fraternal e as contratransferências. Com o intuito de buscar soluções e seguir o caminho
de René Kaës, que é a busca do alargamento de seu próprio método, adotamos o recurso da ‗estrutura
do discurso‘ para disponibilizar dados para a análise. O objetivo é apresentar o recorte da estrutura do
discurso de um grupo de 4 crianças, participantes de um estudo piloto sobre a aplicação do método de
René Kaës, do ‗grupo como um sonho‘, como artifìcio metodológico para a análise dos conjuntos
intersubjetivos. Os dados que subsidiam a estrutura do discurso seguiu o modelo sugerido por Egberto
Turato do uso da tríade: fenômeno-significado-interpretação. A criança repete no seu discurso, nas
atuações e produções artísticas, as questões que a angustiam, encontrando ressonância no grupo e, é na
repetição que veicula seus sintomas. O resultado é apresentado em vinhetas ilustrativas que oferecem
ao grupoanalista: subsídios para uma estratégia clínica apropriada; uma perspectiva individual do
discurso; resumo da análise argumentativa e visibilidade dos fenômenos que acompanham os processos
psíquicos individuais dentro do grupo como campo fechado.
Palavras-chave: crianças, grupo e Psicanálise.
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Pôster - nº51
Autores: - Marcelo Carlos Pereira
Instituição: não informado
Mini-Currículo: Médico Psiquiatra, tutor do programa de Residência Médica em Psiquiatria do
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, especialista em Psicologia Analítica Junguiana, em formação
na Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo de Campinas (SPAG-CAMP).
Contato: Tel. (19) 8137-1333. E-mail: mcelocp@gmail.com
Título do trabalho: Grupoterapia de psicóticos em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Resumo:
Objetivo: Apresentação de experiência de grupoterapia de psicóticos em um CAPS III de
Campinas/SP.
Apresentação: No CAPS, a população atendida constitui-se preferencialmente de psicóticos
crônicos, com dificuldades de socialização, embotamento afetivo, e com risco de re-agudização
sintomática. No ano de 2008, iniciou-se um grupo terapêutico fechado, com 9 pacientes
esquizofrênicos, de encontro quinzenal, duração de 1 hora, com circulação livre de temas e falas,
coordenado por médico psiquiatra. Ao trabalhar identificação e compartilhamento de sintomas
(alucinações, delírios), estimulando contato interpessoal e coesão grupal, o terapeuta apostou no
desenvolvimento de técnicas de socialização, e em estratégias de ampliação e flexibilização dos
repertórios emotivos e volitivos. A princípio, o espaço se mostrou permeado por discursos autistas,
desagregados e sem troca de informações. Na sessão apresentada neste trabalho, verifica-se sustentação
do setting grupal, melhora no padrão de comunicação, no interesse pelo próximo, e na adaptação à
realidade, possibilitando melhor reintegração social e fortalecimento egóico. É possível evidenciar essa
melhora através do discurso dos próprios pacientes, da repercussão no cotidiano de convívio dos
mesmos, e da conseqüente redução de intervenções de urgência.
Palavras-chave: grupoterapia, psicose e CAPS
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Pôster - nº52
Autores: - Tomíris Forner Barcelos
- Mariana Leme da Silva Pontes
- Miriam Tachibana
- Tânia Maria José Aiello Vaisberg
Instituição: PUC-Campinas
Mini-Currículo: - Tomíris Forner Barcelos- Graduanda em Psicologia na Pontifícia Universidade
Católica de Campinas, bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq.
- Mariana Leme da Silva Pontes - Mestranda em Psicologia como Ciência e
Profissão, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com bolsa CNPq.
- Miriam Tachibana - Doutoranda em Psicologia como Ciência e Profissão, na
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com bolsa CNPq e bolsa sanduíche da CAPES.
- Tânia Maria José Aiello Vaisberg - Professora livre-docente pela Universidade de
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Contato: tomirisfb@hotmail.com
mari_pontes@hotmail.com
mirita@uol.com.br
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Título do trabalho: ―Cabeça nas nuvens‖: o adolescente no imaginário coletivo de professores.
Resumo:
Partindo da perspectiva da psicanálise intersubjetiva de que o desenvolvimento emocional do
indivíduo ancora-se no ambiente vivido e da compreensão de que o processo de adolescer, na
contemporaneidade, merece especial atenção, decidimos investigar o imaginário coletivo de
professores sobre os adolescentes. Realizamos uma entrevista grupal com dezoito educadores,
organizada ao redor do uso do Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema, convidando os
participantes a desenhar um ―adolescente nos dias de hoje‖ para, em seguida, escrever uma história
sobre o desenho. Posteriormente, redigimos narrativas transferenciais sobre o acontecer clínico, nas
quais registramos tanto as interações ocorridas como nossas próprias reações vivenciais. O conjunto
formado pelas narrativas e pelos desenhos-estórias foi considerado psicanaliticamente, permitindo a
captação interpretativa dos seguintes campos de sentido afetivo-emocional: ―cabeça nas nuvens‖, no
qual o adolescente figura como pessoa alienada, ―pais, cadê vocês?‖, no qual os comportamentos
problemáticos dos adolescentes seriam consequência da postura descuidada de seus pais e ―cresceu?
sofreu!‖, no qual a infância seria um mundo melhor, cujo abandono seria inevitavelmente penoso.
Concluímos que predomina uma percepção de que o adolescer na contemporaneidade é um processo
intrinsecamente problemático e que os professores não se sentem capazes de favorecê-lo, vivendo uma
atuação profissional marcada por sentimentos de impotência e desamparo.
Palavras-chave: Professores, Adolescência e Imaginário coletivo
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Contato: magdav_9@hotmail.com
Título do trabalho: Autoridade e Subjetivação- a concepção de socioeducadores
Resumo:
Baseado na teoria histórico-cultural , na qual o homem humaniza-se na cultura, produzindo-a,
transformando-se e transformando-a, o estudo em questão tentará compreender a concepção de
autoridade de socioeducadores de jovens em conflito com a lei, suas interações, mediações e
desdobramentos. A autoridade exercida nas instituições, família , escola e Estado, histórica e
socialmente reconhecidas como responsáveis pela educação de crianças e jovens, segundo Arendt, não
lograram êxito nestes casos . Já não há mais consenso sobre o que seja autoridade, muito embora
estudiosos da Filosofia e da Psicologia afirmem que a mesma, autoridade, seja um processo. Como a
perspectiva teórica adotada percebe as aprendizagens e o desenvolvimento como processos que
acontecem ao longo da vida, aspectos que teoricamente propiciam novas possibilidades ,
encaminhamentos e oportunidades, crê-se importante estudá-lo.
Palavras chave: autoridade, socioeducadores e jovens em conflito com a lei.
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Título do trabalho: O conflito neurótico: entre a fantasia e a realidade
Resumo:
Exemplificação do Caso Clínico
Identificação: ―L‖, 48 anos, sexo feminino
Queixa Inicial: L. compareceu ao Serviço de Psicologia da PUC Campinas por encaminhamento do
Caps. A paciente parece não aceitar o fato de ter saído de casa para viver com outro homem. L. passa
pelo conflito negando e dissociando a realidade a maior parte do tempo. Em algumas vezes durante a
sessão chegou a ter convulsões e sendo encaminhada ao hospital.
Procedimentos: ―L‖ está em atendimento psicoterapêutico há dois anos e continua freqüentando o
CAPS.
Intervenção
No processo terapêutico, têm-se trabalhado a junção de aspectos dissociados de modo torná-los
unificados, e assim possibilitar que o paciente assuma suas responsabilidades pelo que acontece nas
suas inter-relações humanas (Zimerman 1999). Com o Objetivo de construir um projeto terapêutico
integrado, estabelecemos contatos periódicos com a equipe do Caps responsável pelo atendimento de
―L‖.
Resultados
No inìcio, ―L‖ apresentava dificuldades em permanecer até o final das sessões e desafiava o terapeuta
constantemente, por vezes ameaçando-o de agressão. No decorrer dos atendimentos as crises
diminuíram e a aliança terapêutica pode efetivada, aliadas a um apropriado manejo técnico, onde
demonstraram excelentes e muito gratificantes resultados concretos como maior autonomia,
progressiva compreensão da famìlia e entendimento de ―L‖sobre seu conflito. É importante ressaltar
que esses resultados foram obtidos através da parceria com o CAPS intervindo em consonância.
Palavras - chave: Fantasia, realidade e dissociação.
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Título do trabalho: Encantando histórias de vida: relato de uma experiência
Resumo:
A Reforma Psiquiátrica tem provocado inúmeras mudanças na atenção ao portador de
sofrimento psíquico, ampliando as formas de intervenção junto a essa população. Neste contexto,
criamos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) do município de Indaiatuba o grupo de contação
de histórias. Neste grupo, através dos contos milenares, das histórias do cotidiano e das histórias de
vida dos participantes do grupo, esses participantes aproximam-se das emoções, fantasias, medos e
idéias de uma forma metafórica e lúdica, aprofundando a possibilidade de compreensão de seus
funcionamentos psíquicos. O grupo ocorre semanalmente, tendo uma hora de duração e 17
participantes de ambos os sexos. No presente trabalho, relatamos uma sessão grupal, na qual estavam
presentes sete usuários do serviço e trabalhamos com o encantamento das histórias de vida. A atividade
consistiu no relato da história de vida de cada participante, abrangendo infância, adolescência, cheiros
e sabores, decepções e alegrias. A partir daí, foi selecionada uma história real para ser transformada
numa história encantada. A história criada foi: O Reino Encantado dos Esquilos. Neste espaço de
escuta, acolhimento, lembranças e ressignificações, os participantes puderam experimentar a si mesmos
em outras possibilidades do existir, marcando a história de vida desse grupo.
Palavras-chave: transtorno mental, contos de fadas e história de vida
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Título do trabalho: Comunidades terapêuticas e psicoterapia de grupo para dependentes químicos:
realidades possíveis.
Resumo:
As comunidades terapêuticas surgiram a partir do interesse em tratar os problemas da
dependência química. Seu objetivo é manter o dependente em um ambiente livre de drogas, através de
um sistema estruturado, com limites precisos e funções delimitadas, os quais restringem o exercício de
escolhas. Diferentemente, a psicoterapia de grupo se fundamenta na liberdade de expressão e tomada
de decisão dos pacientes, os quais podem exercitar escolhas no espaço grupal, o que possibilita aos
mesmos serem protagonistas de suas próprias ações. O objetivo deste trabalho é apresentar a
experiência de grupos psicoterapêuticos em uma comunidade terapêutica de dependência química, com
pacientes do sexo masculino, na cidade de Louveira - SP. Nesta comunidade, são realizados,
semanalmente, sete grupos psicoterapêuticos abertos e rápidos, com duração de 60 minutos e
coordenados por profissionais de psicologia. Nas sessões, as psicoterapeutas utilizam-se das
contribuições psicodinâmicas, buscando favorecer a coesão, a troca de experiências e a identificação,
visando intervenções reflexivas que propiciem o aprendizado interpessoal, no qual o sujeito pode ser
reflexo para o outro e também se ver refletido no outro. Mediante a realização dos grupos, percebe-se a
manifestação de efeitos terapêuticos no processo de tratamento dos participantes, de formas distintas,
através do tempo individual e disponibilidade de cada paciente. Embora o tratamento compreenda
realidades diferentes, percebe-se que é possível a adaptação dos pacientes aos diferentes contextos
(comunidade terapêutica e grupo de psicoterapia), visto que ambas buscam não apenas minimizar a
compulsão, mas também reinserir o paciente de forma mais harmônica na sociedade.
Palavras-chave: comunidades terapêuticas, dependência química e psicoterapia de grupo.
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Título do trabalho: Observaçoes sobre um grupo de tratamento de tabagistas no HC UNICAMP 2009
Resumo:
Este trabalho tem como objetivo apresentar aspectos da dinâmica grupal favorecedores da cessação
para o tabagismo.
Devido grande demanda de tratamento para um problema de saúde publica, o tabagismo, este trabalho
mostra o percurso mental e afetivo que o tabagista faz no grupo, até obter a cessação tabágica.
Metodologia: Grupo formado por terapeuta e co-terapeuta que tem como função orientar nos conflitos
e demandas vindas da cessação tabágica e suas implicações na vida cotidiana. Os pacientes são triados
anteriormente, chegam ao grupo fumando e tem data para cessar o fumo. A sessão de psicoterapia é
semanal, com duração de uma hora e trinta minutos. Os grupos foram coordenados com um referencial
da Teoria Cognitiva Comportamental, conforme prática corrente da instituição, porém, a análise da
pesquisa foi realizada com leitura das teorias psicanalíticas de grupo sobre as notas de descrição de
cada sessão.
Resultados e conclusões: o enquadre permite aos participantes uma estrutura de funcionamento,
organizando também o psíquico. Isso permite o sujeito expressar-se a partir dos medos, conflitos,
vontade e dificuldades, ao mesmo tempo permite a observação dos efeitos estas falas produzem dentro
de si e no grupo. Estas comunicações, mais as intervenções dos terapeutas, sustentam ações, projetos, e
objetivos comuns: a cessação tabágica, chegando 80% a resposta a tratamento.
―antes fumava e os filhos, netos, todos sumiam, agora que parei, ficamos todos juntos conversando...
como tá bom!!!‖ (Margarida, 47 anos)
Palavra chave: tabagismo, psicoterapia de grupo, dinâmica grupal.
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Título do trabalho: Grupoterapia para tratamento de tabagistas comórbidos e controles em HC da
Unicamp
Resumo:
Objetivo – Investigar resposta a tratamento para tabagismo e fazer comparação dos resultados
entre pacientes comórbidos e controles acompanhados no ambulatório. De Psiquiatria do HC da
Unicamp entre 2007 e 2008.
Metodologia - A pesquisa, quantitativa, baseou-se na coleta de dados feita em prontuários,
fichas de entrevistas realizadas com os pacientes em triagem e por telefone, antes e depois do
tratamento. A população foi de 74 tabagistas que buscaram atendimento espontaneamente. Destes, 37
sujeitos eram comórbidos. O critério era fazer tratamento de depressão antes ou durante o tratamento
do tabagismo. Os outros 37 faziam parte do grupo controle, sem indícios ou diagnostico de depressão
ou comorbidades.
Resultado - Os pacientes comórbidos começam a fumar 1 ano antes e param 3 anos depois se
comparado ao grupo controle. Este também obteve melhor resposta ao tratamento (89%), contra (70%)
em comórbidos. A recaída foi igual a19% nos dois grupos. Os dados foram analisados descritivamente
através de freqüências absolutas (n) e relativas (%) para as variáveis categóricas e através de média,
desvio-padrão, mediana, 1º e 3º quartil.
Discussão - Apesar do grupo controle obter melhores resultados, os pacientes comórbidos
tiveram bons resultados na abstinência, talvez pelo preparo inicial para o tratamento do tabagismo em
grupos prévios e associação a medicação. Porém, a desistência destes pacientes com traços depressivos
(21,5%) é maior, se comparados aos de grupo controle (5,5%). A recaída foi relacionada a sintomas
psicológicos, mostrando a necessidade de suporte profissional para continuidade do tratamento. Ao
questionar melhoras na Qualidade de vida após abstinência, (27%) obtiveram melhora na saúde, (27%)
sono, e (26%) disposição.
Palavras-chave: Tratamento, tabagismo e comorbidade.
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Título do trabalho: Adolescência desconectada: o imaginário coletivo de professores sobre o jovem
contemporâneo
Resumo:
Considerando que os professores desempenham função essencial no ambiente vivenciado pelos
jovens e, conseqüentemente, em seu desenvolvimento emocional, realizamos uma investigação sobre o
imaginário coletivo de docentes acerca do adolescente contemporâneo. Entrevistamos individualmente
doze professores de uma escola particular, situada no interior do estado de São Paulo, usando o
Procedimento Desenhos-Estórias com Tema como recurso mediador-dialógico. Em seguida, redigimos
narrativas transferenciais sobre o acontecer clínico que, junto com os desenhos-estórias, foram
consideradas psicanaliticamente, permitindo a captação interpretativa de dois campos de sentido
afetivo-emocional: ¨(Des)conexão¨, relativo à crença de que o jovem atual é alienado e passivo; e
¨Ensaios¨, organizado ao redor da concepção de que a etapa da adolescência equivaleria a um período
de muitas possibilidades, permitindo que o indivíduo experiencie variados caminhos. Concluímos que,
apesar dos participantes conceberem a adolescência como um período essencialmente valioso, vêem
seus alunos como indivíduos alienados que não estariam tirando proveito desta etapa da vida.
Palavras-chave: Professor, Adolescência e Imaginário Coletivo.
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Título do trabalho: A Roça e o Futuro: Abordagem Psicanalítica do Imaginário Coletivo de Jovens de
Zona Rural
Resumo:
O presente estudo investiga o imaginário coletivo de jovens residentes em zona rural por meio
de uma entrevista coletiva, organizada ao redor do uso do Procedimento de Desenhos-Estórias com
Tema, a partir da solicitação do desenho de um jovem dos dias de hoje e de uma história sobre a figura
desenhada. As sete produções obtidas foram psicanaliticamente consideradas à luz da captação
interpretativa de campos de sentido afetivo-emocional. Quatro produções abordam a relação do jovem
com o trabalho em seu conteúdo manifesto, emergindo a partir de dois campos: "Trabalho na Roça" e
"Visão de Futuro". O primeiro deles parte da crença de que a atividade laboral consiste na luta pela
sobrevivência imediata, enquanto o segundo remete a uma concepção de trabalho que se vincula ao
futuro e à possibilidade de realização profissional, num contexto em que a escolarização se constitui
como possibilidade de ascenção social. As demais produções referem-se à formação de grupos como
meio de garantir a identidade pessoal, sendo sustentadas pelo campo ―Pertencer ou não pertencer, eis a
questão‖. O quadro geral legitima o questionamento da compreensão da escola como instrumento de
redução das desigualdades sócio-econômicas e inclusão social.
Palavras - chave: escola, imaginário coletivo e psicanálise.
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Título do trabalho: O desamparo como causa: o Pânico
Resumo:
Segundo Menezes (1995), o pânico diz respeito à angústia despertada pelo desabamento da
ilusão de um ideal protetor, que garantia a estabilidade do mundo psíquico organizado longe de
incertezas, da falta de garantias e de indefinições. Assim, o pânico é uma das possibilidades que o
sujeito encontrou para enfrentar a condição de desamparo insuperável na constituição da vida psíquica.
É de suma importância, que no tratamento sejam enfocados os processos de subjetivação do
paciente. Como no caso de ―W‖, que apresenta sintomas fìsicos do Pânico e possui uma relação
masoquista com a figura materna.
―W‖, 28 anos, sexo masculino, compareceu ao Serviço de Psicologia da PUC Campinas (março/
2009), pois há cinco anos possui o diagnóstico de Síndrome do Pânico. Desde o início de 2009, voltou
a apresentar alguns sintomas. As crises de Pânico tiveram início quando soube que a mãe tinha um
relacionamento extraconjugal e era alcoolista.
Têm-se trabalhado com ―W‖ a compreensão da relação com o outro, que eram constituìdas por
um processo de assujeitação do paciente, ocupando uma posição de humilhação.
O paciente demonstrou facilidade em verbalizar episódios antes inconscientes. Relatando
experiências de abuso sexual ocorrido em sua infância, quando meninos mais velhos o obrigaram a ter
relações sexuais, quando o ocorrido foi descoberto pela mãe, esta tratou o assunto como um erro do
mesmo.
O campo transferencial tem possibilitado, ao paciente, acesso ao sentido e significado de seus
sintomas, permitindo a ―W‖ subjetivar-se a partir de sua condição de sujeito faltante.
Palavras-Chave: desamparo, pânico e angústia.
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Título do trabalho: Família e obesidade: um estudo da dinâmica familiar a partir do discurso de
pacientes submetidos À cirurgia bariátrica.
Resumo:
Ao longo dos tempos, o corpo teve diferentes modos de ser considerado belo e/ou saudável. Há
algumas décadas a medicina considera a obesidade como doença, devido a problemas de saúde
apresentados em sua decorrência. Atualmente ser gordo pode significar estar doente. Segundo a
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2004) pelo menos 40% dos brasileiros estão
acima do peso. A obesidade é denominada mórbida quando o índice de massa corpórea é igual ou
superior a 40,0 (HALPERN, 1992). Nos últimos anos a cirurgia bariátrica é utilizada para solucionar
este problema. Através de uma pesquisa de mestrado objetivou-se, uma investigação compreensiva da
dinâmica familiar das pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica. Visando contribuições ao referido
tema, pretende-se pesquisar como são vivenciadas as possíveis transformações ocorridas em suas
relações familiares, assim como as limitações às quais o sujeito se vê forçado a encarar a partir da
perda de parte do estômago. Tal objetivo será alcançado através de estudo com 4 pacientes do
ambulatório de obesidade mórbida junto a Faculdade de Medicina de Marília. Considerando o
indivíduo e seu meio, a obesidade é vista como produzida a partir de múltiplos fatores, o recorte
utilizado no trabalho é o psicológico com enfase na psicanalise e na teoria de família. Os resultados
parciais indicam dificuldade dos pacientes no desligamento de seu antigo comportamento alimentar e
na estruturação de sua vida como um todo. Em seu discurso, suas famílias aparecem como o apoio
fundamental para a realização da cirurgia e posteriormente para uma boa adaptação pós-cirúrgica.
Palavras-chave: obesidade, família e psicanálise.
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Título do trabalho: Narcóticos Anônimos dentro de nós: como a filiação a Irmandade de NA opera
psiquicamente em ex-usuários de drogas?
Resumo:
Este trabalho é um relato parcial de pesquisa em andamento.
Compreendemos que a realidade institucional realiza variadas funções psíquicas para seus
membros tais como apoio para sua estruturação psíquica, depósito de seus conteúdos, garantia de suas
crenças etc. Ao sujeitar-se à uma instituição, o sujeito pode então experimentar alterações tópicas,
dinâmicas e econômicas em seu próprio funcionamento psíquico. Essa perspectiva orienta nosso olhar
sobre os efeitos ―terapêuticos‖ declarados por pessoas que se filiam a Irmandade de Narcóticos
Anônimos. Nessa pesquisa nos propomos a avançar na compreensão de como esses efeitos
―terapêuticos‖ se dão. Nosso objetivo será o de descrever com conceitos psicanalìticos de grupo os
processos e formações psíquicas mobilizados pelo pertencimento ao NA no grupo estudado.
Realizaremos um grupo operativo com a tarefa de discutir a seguinte pergunta: ―O que é
Narcóticos Anônimos na vida de vocês?‖ Entendemos que será atualizado ―no aqui e agora do grupo‖
elementos psíquicos da relação destes sujeitos com a instituição. A análise do material será feita de
modo a procurar-se e compreender o nível institucional que atravessa o grupo e seus sujeitos. Para isso,
utilizaremos autores como Pichon-Rivière, Bleger, Kaës, Rouchy e Desroche dentre outros.
Palavras-chave: Narcóticos Anônimos, Psicanálise e Grupo
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Pôster - nº64
Autores: - Silvia Mayumi Obana Gradvohl
- Amanda Ribeiro Antunes Galvão
- Marilia Cristina de Almeida Kerr
- Fernanda de Cássia Ribeiro Zacarias
Instituição: não informado
Mini-Currículo: - Silvia Mayumi Obana Gradvohl - formada em Psicologia pela Universidade São
Francisco; mestranda da Faculdade de Ciências Médicas – UNICAMP (Ciências Biomédicas) e
psicóloga do Centro Terapêutico Dr. Aguinelo Cunha – Unidade de Louveira - atendimento
psicoterápico de pacientes dependentes químicos (individual e em grupo), atendimento a familiares,
condução de Grupos Operativos e Oficinas Terapêuticas Temáticas.
- Amanda Ribeiro Antunes Galvão - formada em Psicologia pela Universidade São
Francisco; especialista em Psicoterapia Analítica de Grupo (SPAG) e coordenadora do Serviço de
Psicologia do Centro Terapêutico Dr. Aguinelo Cunha – Unidades de Vinhedo e Louveira atendimento psicoterápico de pacientes dependentes químicos (individual e em grupo), atendimento a
familiares, condução de Grupos Operativos e Oficinas Terapêuticas Temáticas.
- Marilia Cristina de Almeida Kerr - formada em Psicologia pela Universidade São
Francisco; aluna de Iniciação Científica em Avaliação Psicológica (2003 a 2004); Aluna do curso de
Psicanálise: Teoria e Técnica – CEFAS e psicóloga do Centro Terapêutico Dr. Aguinelo Cunha –
Unidades de Vinhedo e Louveira - atendimento psicoterápico de pacientes dependentes químicos
(individual e em grupo), atendimento a familiares, condução de Grupos Operativos e Oficinas
Terapêuticas Temáticas.
- Fernanda de Cássia Ribeiro Zacarias - formada em Psicologia pela Universidade São
Francisco; especialista em Psicoterapia Psicanalítica - Psicanálise: Teoria e Técnica – CEFAS e
psicóloga do Centro Terapêutico Dr. Aguinelo Cunha – acompanhamento psicoterápico de pacientes
dependentes químicos (individual e em grupo), atendimento a familiares, condução de Grupos
Operativos e Oficinas Terapêuticas Temáticas.
Contato: silvia_gradvohl@yahoo.com.br
Título do trabalho: Festa junina construída a partir de oficinas psicoterapêuticas
Resumo:
As oficinas psicoterapêuticas são realizadas com grupos de pacientes voluntários, e tem como
objetivo propiciar novas vivências, através da mobilização do saber, valorização e busca da produção
de novos conhecimentos, desenvolvimento da autonomia e estimulação da criatividade. O objetivo
deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de oficinas psicoterapêuticas voltadas à construção de
festas juninas, em comunidades terapêuticas de dependência química, para pacientes do sexo
masculino, nas cidades de Louveira e Vinhedo (SP). Para a construção das festas, desenvolveram-se
duas oficinas: oficina de criação (bandeirinhas, balões, painéis decorativos) e de dança (quadrilha). Na
primeira, foram utilizados diferentes materiais artísticos. Para cada oficina houve quatro encontros,
com duração de uma hora e quinze minutos. Todas as oficinas contaram com a participação das
psicólogas, dentro de um enquadre acolhedor, que buscavam mais a intervenção do que a interpretação,
visando facilitar a interação e comunicação emocional entre os participantes. Em relação às oficinas de
criação, observou-se grande envolvimento dos pacientes, principalmente, por se tratar da confecção de
algo que embelezaria a festa para os mesmos. Tal processo fez com que surgissem dentro das oficinas
de criação, reflexões a respeito do desejar, planejar e fazer o bem para si, propiciando o
desenvolvimento de perspectivas positivas. Já a oficina de dança, promoveu um resgate através da
ressignificação da infância. A partir disto, pode-se concluir que as oficinas propiciaram aos pacientes
possibilidades de ressignificação do passado e de buscas mais criativas e positivas para o futuro.
Palavras-chave: oficinas psicoterapêuticas, dependência química e comunidades terapêuticas
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Pôster - nº66
Autores: - Ana Lúcia Borges Umbuzeiro
- Paula C. B. Scarcelli
- Raquel Armentano da Silva
Instituição: não informado
Mini-Currículo: - Ana Lúcia Borges Umbuzeiro - psicóloga Clínica e especialista em Psicanálise na
Educação pela USP. Orientadora Profissional e membro da Associação Brasileira de Orientadores
Profissionais ( ABOP ) e 1a. secretária na gestão 2000/01. Pedagoga com habilitação em Orientação
Educacional e Coordenadora do projeto de Orientação Ocupacional do Colégio Notre Dame de
Campinas ( 2000 / atual).
- Paula C. B. Scarcelli - psicóloga Clínica e orientadora Profissional do Colégio
Notre Dame de Campinas. Cursa a especialização em Psicologia Hospitalar com ênfase em Oncologia.
Psicóloga ambulatorial do serviço de Cuidados Paliativos do Hospital Mário Gatti de Campinas.
- Raquel Armentano da Silva - psicóloga Clínica. Cursa a especialização em
Neuropsicologia pela Divisão de Psicologia FMUSP e Especialização em Reabilitação Cognitiva.
Orientadora Educacional Fundamental II da Escola Americana de Campinas. Orientadora Profissional
de Escola Americana de Campinas e Colégio Notre Dame de Campinas.
Contato: raquel.armentano@gmail.com
Título do trabalho: A Orientação Ocupacional em Grupos: A Arte de Construir a Escolha
Resumo:
“Escolher é uma tarefa de quem vai construir o caminho”
David Zimerman
A adolescência é um período que oportuniza questões de diferentes ordens com as quais o
jovem é desafiado a lidar pela busca do mundo adulto. Em meio a esse mundo de descobertas e
mudanças, pontuado pelas marcas de integração do jovem à sociedade dos adultos, o adolescente
precisa fazer a sua escolha profissional.
Para Bohoslavsky (1977), precursor da modalidade clínica de Orientação Profissional, o
momento da escolha constitui-se como um momento crítico de mudança na vida dos indivíduos. A
atuação do psicólogo como facilitador deste processo, deve englobar a compreensão do jovem
considerando os aspectos referentes à sua totalidade.
Baseado nesta atuação, um projeto de Orientação Profissional tem sido realizado com grupos de
alunos do Ensino Médio de uma escola particular de Campinas. Como principal objetivo está a
possibilidade de contribuir para que o jovem exercite a arte da escolha, possibilitando o encontro de
diferentes sujeitos com a mesma dilemática da escolha, priorizando a formação de um sujeito mais
comprometido consigo mesmo e com o mundo em que vive.
Os instrumentos utilizados constituem-se em entrevistas, reflexões e vivências, individuais e
grupais, dinâmicas, atividades projetivas e objetivas, discussões e pesquisas.
Ao final do processo, o jovem mostra-se capaz de tomar uma decisão autônoma e consciente,
assumindo assim, um maior compromisso com sua escolha e com o seu ―projeto de vida‖.
Palavras- Chaves: Escolha Profissional, Grupo e Adolescente.
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Pôster - nº67
Autores: - Pedro Calafiori Adán
- Valdemar Donizeti de Sousa
Instituição: não informado
Mini-Currículo: - Pedro Calafiori Adán - psicólogo pela Pontifícia Universidade Católica de
Campinas. Cursa Programa de Aprimoramento Profissional Fundap na Clínica Escola de Psicologia da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Foi estagiário da Prefeitura Municipal de Campinas no
Serviço Alternativo de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente trabalhando com acolhimento
familiar de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica.
- Valdemar Donizeti de Sousa - psicólogo Clínico, Mestre em Psicologia Clínica e
Doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Especialista em Formação
de Formadores – IRES/Itália. Trabalha como Psicólogo na PUC-Campinas junto aos Centros de SaúdeEscola e no CRAISA (Centro de Referência a Saúde Mental do Adolescente – SMS/Campinas). Tem
experiência como docente e supervisor na área de Psicologia, com ênfase em Saúde Pública. Membro
da AFLORE – Associação de Usuários e Familiares de serviços de saúde mental.
Contato: pe_adan@hotmail.com
Título do trabalho: Psicoterapia como punição: estudo de caso na clínica ampliada.
Resumo:
Este trabalho descreve a intervenção psicoterápica de um adolescente em situação de risco
social, e reflete acerca da pertinência da psicoterapia por determinação judicial. A psicoterapia de um
jovem com tendência a comportamentos anti-sociais é um desafio por si só, porém quando fatores
externos se apresentam como determinantes, esta se revela como uma tarefa complexa, na qual do
setting terapêutico ameaçado surgem os abismos entre a teoria e a prática. Com a relação atravessada
pela determinação judicial, configura-se uma situação de duplicidade de papéis do terapeuta, que no
imaginário do paciente torna-se ambíguo e ameaçador. O trabalho é feito mesmo havendo uma
fragilidade na análise da transferência, dado que a segurança do vínculo está sempre permeada por uma
tênue linha que separa o acolhimento da angústia, e a necessidade legal do terapeuta em reportar-se ao
juiz. As necessidade de ações amplas, no que diz respeito a intervir no ambiente social, são
imperativas, e justamente essas são as que interferem na segurança do vínculo e conseqüentemente no
processo terapêutico. A parceria com programas de maior amplitude de ações traz benefícios, mas
ainda assim os fatores de risco se mostram como determinantes, o que explicita a necessidade de ações
que venham a romper com este ciclo – as quais vão muito além da psicoterapia.
Palavras Chave: Clínica ampliada, tendência anti-social e psicoterapia por determinação judicial.
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Pôster - nº68
Autores: - Lia Raquel Posi
Instituição: não informado
Mini-Currículo: Graduada em Psicologia – Universidade Metodista de Piracicaba. Mestranda em
Educação pelo departamento de Filosofia da Educação – Universidade Metodista de Piracicaba e
especialista em Artepsicoterapia: intervenções psicanalíticas – CEFAS.
Contato: liaraquelposi@yahoo.com.br
Título do trabalho: O cuidado oferecido a crianças em uma instituição segundo a concepção
winnicottiana de desenvolvimento emocional
Resumo:
Esse relato de experiência clínica resulta de reflexões provenientes da prática com grupos numa
instituição para crianças carentes, onde durante quatro anos, realizei atendimentos psicoterápicos. Pude
notar que as crianças que a freqüentavam apresentavam melhoras significativas em seu comportamento
e rendimento escolar. Permaneciam na instituição no período oposto ao escolar e ali realizavam
atividades como reforço escolar, artesanatos, informática, música e esportes. Com poucas crianças por
sala, os profissionais podiam oferecer atenção a todas elas, encaminhando para psicoterapia as que
necessitavam.
De acordo com a concepção de desenvolvimento emocional de Winnicott, o bebê pode
desenvolver-se emocionalmente graças às repetidas experiências de cuidado que lhe são fornecidas
pelo ambiente humano. Denominou de ―mãe suficientemente boa‖ aquela que se adapta às
necessidades do bebê por meio de processos de identificação maternos que a permitem saber do que ele
precisa. Assim, ele pode migrar de um estado de dependência absoluta, para a dependência relativa e,
então, rumo à independência.
Analogamente, podemos expandir esse conceito, compreendendo que o ambiente cuidador da
primeira infância, caracterizado pelo relacionamento mãe-bebê, aparece na vida infantil, juvenil e
adulta. Também concebemos que a fundamental importância do conceito de ambiente traz consigo a
noção de constituição de self, uma vez que o ser humano, ao longo de toda a vida, integra as
experiências vividas ao redor do sentimento de ser si-mesmo e essa possibilidade relaciona-se à saúde
emocional.
Pudemos reconhecer nessa instituição um ―ambiente suficientemente bom‖, cujos cuidados
contribuíram grandemente para o restabelecimento do desenvolvimento emocional saudável das
crianças.
Palavras-Chave: ambiente suficientemente bom, Winnicott e desenvolvimento emocional.
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Pôster - nº69
Autores: - Antonina de Souza Lopes Muniz
- Cristiane Helena Dias Simões
- Tânia Maria José Aiello-Vaisberg
Instituição: PUC-Campinas
Mini-Currículo: - Antonina de Souza Lopes Muniz - psicóloga. Pesquisadora convidada no Grupo de
Pesquisa do Programa de Pós Graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas. Especialista em Psicanálise pelo Centro de Psicanálise de Campinas.
- Cristiane Helena Dias Simões Psicóloga. Doutoranda em Psicologia pela
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com bolsa Capes 1. Mestre pela Faculdade de Ciências
Médicas da UNICAMP.
- Tânia Maria José Aiello-Vaisberg - professora Livre Docente do IPUSP- Instituto
de Psicologia da Universidade de São Paulo, Orientadora Permanente do Programa de Pós Graduação
em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Orientadora Colaboradora do
programa de Pós- Graduação em Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, Coordenadora da
"Ser e Fazer": Oficinas Psicoterapêuticas de Criação do IPUSP e Presidente do NEW- Núcleo de
Estudos Winnicottianos de São Paulo.
Contato:
Título do trabalho: ―Eu vim-me embora‖: O imaginário coletivo de migrantes sobre migração.
Resumo:
Os processos de deslocamento geográfico intensificaram-se a partir da globalização, afetando o
cotidiano de indivíduos e coletivos. O presente estudo tem o objetivo de investigar psicanaliticamente o
imaginário coletivo de migrantes sobre migração, focalizando especificamente pessoas que deixaram o
Nordeste, região de onde provém grande parte de mão de obra não qualificada no Brasil, em busca de
cursos de pós-graduação no estado de São Paulo. Realizamos uma entrevista coletiva mediante o uso
do Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema, obtendo oito produções que foram considerados à
luz do método psicanalítico, tendo em vista a criação/encontro de sentidos afetivo- emocionais.
Identificamos três campos de sentido afetivo-emocional: ―Eu sou do mundo‖, que se articula ao redor
da crença de que o lugar onde se nasce não tem nenhuma importância na biografia pessoal; ―Eu vimme embora‖, que se organiza segundo o pressuposto de que a história pregressa é sempre relevante e
que é possìvel integrar passado e presente e o ―Amigo é coisa para se guardar...‖, que se estrutura a
partir da crença de que a amizade construída entre migrantes, provenientes de qualquer região, pode
facilitar o processo da adaptação a uma nova situação de vida. O quadro geral evidencia a existência de
dois modos basicamente distintos de lidar com a experiência de transição: pela negação de importância
da terra natal, ponto de origem da história pessoal, ou pela busca de integração de vivências passadas e
presentes, o que, em alguns casos, passa claramente pela valorização da amizade e solidariedade.
Palavras-chave: Migração, Imaginário coletivo e Procedimento Desenho-Estória com Tema
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E- TEXTO DE ENCERRAMENTO
PRÁTICAS INSTITUCIONAIS NA AMÉRICA LATINA
Psic. Nelson Gottlieb113, Uruguay
0.Estimados escuchas:
Me gustaría poder transmitir la alegría que me da estar en este congreso, en esta mesa, ojala pueda
transmitir este afecto alegre, de estar en vuestro país.
Primero agradecer al Lic. Antonio Terzis y a Pablo Godoy Castanho, presidente honorario y del
congreso respectivamente, y en nombre de ellos a cada uno de los que colaboraron para llevar adelante
este encuentro, hoy, para poner en común entre nosotros ideas y afectos.
Quiero agradecer a la Lic. Lisette Weissman, a la amiga Lisette su capacidad de trabajo y el hecho de
tenerme en cuenta en forma tan singular, de integrar esta mesa, junto a dos monstruos del psicoanálisis,
a los que admiro como autores y por su trayectoria.
Voy a destacar un gesto, hablando de los integrantes de la mesa, el hecho que de los tres expositores,
dos seamos extranjeros. Darle la palabra a los extranjeros, escuchar a extranjeros es una forma de hacer
grupos, lo voy a decir de otra manera: es una política de amistad, ceder la palabra al extranjero, al
diferente y a partir de esto hacer en conjunto.
De estas cosas quiero hablar hoy con Uds.:
De la política de amistad, de darle lugar al otro como diferente y la producción a partir de esta
situación. De la producción de afectos y de cómo la alegría se puede expandir. De estos temas quiero
hablar y relacionarlo con Las prácticas institucionales en América Latina. En mi caso, las referiré a tres
situaciones:
a) Participar en un grupo de música en la calle, haciendo candombe. Declarada recientemente como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad.
b) El haber estado en la comisión directiva de Aupcv (Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las
Configuraciones Vinculares), como presidente.
113

nelsongott@adinet.com.uy
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c) Una experiencia con un grupo de educadores, en que trabajo como ―supervisor‖ de estos educadores
que ―captan‖ a niños en situación de calle. O sea, niños que viven en la calle, en situación de extrema
pobreza. Este trabajo esta integrado a una Red, que integran un ministerio del Uruguay (Ministerio de
Desarrollo Social), instituciones del Estado (Instituto Nacional del Menor) y organizaciones no
gubernamentales.
1.En Montevideo, todos los domingos al mediodía participo de un movimiento callejero. Hacemos
música en la calle tocando tambores. El ritmo es el candombe, música que los esclavos negros trajeron
al Uruguay.
Participan dependiendo del clima, cerca de 50 tambores, delante de los tambores va gente bailando y
banderas, a los costados en la vereda, gente tomando mate y paseando, escuchando.
El director de cuerda, a través de gestos, va dando indicaciones del tiempo/velocidad del toque, de
cómo se va tocando, en fin, información para el resto de la comparsa.Un gesto que ha retenido mi atención es cuando se ha dado vuelta y con las dos manos ―emula‖ las
ruedas de un tren. Hace unos círculos hacia delante y hacia si.
Este gesto intenta que el grupo ―toque para adelante‖, que le de un ritmo que arroje un resto para poder
seguir haciendo. Y asì…
Ahh, perdón, no dije el nombre de la comparsa: La gozadera. El nombre designa al afecto que arroja
cuando tocamos bien, tocamos hacia delante. Se le llama venir de gozadera, gozar el toque, junto a la
transpiración, cansancio, emana la alegría y ella fluye. No siempre es así, pero cuando sucede,
realmente uno ―viene de gozadera‖
A partir de este gesto, enigmático cada vez, que contiene cierto misterio sobre como un grupo, como
hacer con otro, produce para ir hacia delante (¿adonde queda el ir hacia delante?), es que quiero
conversar con Uds.
Este movimiento lo podemos pensar como ir hacia delante y cuando vuelve, "trazer o mundo para
si".114
¿Cómo pensar las practicas institucionales, sean en la clínica, y aquí estoy pensando abordajes mal
llamados individuales, en la clínica de parejas, grupos e instituciones?

114

Lic. Eneida Braga. (Sig. Porto Alegre) Comunicación personal.
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¿Cómo pensar lo que se produce con otros, en la clínica, en las instituciones; a partir del gesto, de
recibir del otro lo que hace, de traer el mundo hacia si y de enviar hacia el otro lo que uno hace?
¿Cómo DARLE UNA CONTINUIDAD, MOVIMIENTO, UN IR HACIA…(HACER EL GESTO)?
Producir con otros, hacer con otros (forma de decir de los encuentros/desencuentros que tenemos con
los pacientes), implica pensar ¿Cómo hacemos en común? Hacer en común, es hacer comunidad, hacer
grupo. ¿Qué ideas manejamos de grupo, de vínculo para hacer con el otro?
2.- A policia presenta suas armar, escudos transparentes, novedades inconsistentes y la voluntad de
mantener todo en su lugar. Paralamas dos sucesos
Rancièreii habla de POLÍTICA: Política, implica hacer con otro. Política como espacio común (polis)
donde las personas hacen y A PARTIR DE ESTE HACER, uno es115.
Quiero explícitamente alejarme del sentido común de política, lo que hacen los partidos políticos, en
donde la representación de uno por otros, hace que se delegue el hacer ―en los que saben‖, generando
pasividad ciudadana.
Me refiero entonces a la política en su sentido literal, de polis.
Política como hacer con otro.
El mismo autor, contrapone lo político a lo policial.
Policía seria:"el conjunto de los procesos mediante los cuales se efectúan la agregación y el
consentimiento de las colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y
las funciones y los sistemas de legitimación de esta distribución".
Dos formas de hacer con el otro, que conducen a diferentes formas de experiencias.
La política, el hacer con otro/s abre un campo que permite recibir lo ajeno, lo radicalmente diferente.
Esta acción es, muchas veces un gesto de apertura al otro; una apertura hacia lo extranjero.
Recibir al otro sin atacar sus aspectos que lo definen como otro, así define Bauman iii la civilidad.
La policia, implica hacer con otro para confirmar lo que esta organizado, lo que esta instituido. Un
hacer que reitera, no dando lugar a lo nuevo.
Esto me lleva a la pregunta: ¿como pensar al otro en las prácticas institucionales en America Latina?

115

La política no es el ejercicio del poder. Debe ser definida por sí misma, como una modalidad específica de la acción,
llevada a la práctica por un tipo particular de sujeto, y derivando de una clase de racionalidad específica. Es la relación
política la que hace posible concebir al sujeto político, no a la inversa. Rancière

382

3.- El otro en situación o “Se lembra que un día llego a acreditar que tudo era pra sempre, sin saber
que pra sempre, sempre acaba”. Cassia Eller.
Para pensar al otro, voy a recurrir algunas imágenes que Lévinas iv brinda. Habla de un huérfano, un
extranjero y una viuda como ejemplos del otro. No es una descripción objetiva, numérica, que entre en
una descripción sin afectos. El otro y su ―rostro‖ (Lévinas v) nos piden, nos llaman incondicionalmente,
nos obligan a responder.
Otro implica una cercanía, una proximidad y un pedido al que no podemos quedar indiferentes, aun el
rechazo es una respuesta al otro. El otro nos afecta.
Berensteinvi caracteriza al otro por una cualidad: su ajenidad. Dada por su imposibilidad de remitir a
una representación anterior, es lo que el otro presenta en un vínculo.
Un paréntesis para seguir, el intento de pensar las prácticas, implica delimitar el campo a pensar, o sea,
explorar el concepto de ―situación‖ de Ignacio Lewkowicz vii. Una situación no es generalizable, o sea
no entra la posibilidad de pensarlo a través de una ecuación simbólica. No se pueden tomar datos
anteriores y predecir lo que puede ocurrir en una situación. Una situación acontece. Una situación, tiene
un lado concreto, como el otro, que no puede ser asimilado a ninguna otra situación. Cada situación es
nueva en si, y hay que poder responder desde la situación, sin apoyarse exclusivamente en el pasado.
Cada situación es singular y esta es una expresión de lo diverso. Lo singular como forma de producción
tiende a la creación. Creación a partir de lo otro, del otro.
El otro en una situación es acontecimiento116 o sea, un rayo en el cielo despejado, algo que no se puede
anticipar.
Pequeña viñeta. En una reunión con Educadores que trabajan con niños de la calle, discutían como
ubicar a estos niños. Algunos decían que eran carentes de afectos, que fueron expulsados de la
sociedad, que no tienen nada y que hay que hacer un esfuerzo para integrarlos a la sociedad, otros
destacaban su inteligencia para moverse en lugares donde otros no sobrevivirían.
Una rapidez para aprender códigos y manejarse con ellos y sobrevivir. Discutían porque según los
ubiquen a los niños en un lugar u otro, eran diferentes las acciones. Si les faltaban, había que dárselos,
generando una practica violenta, que los ubica a los educadores, como los que dan, y a los niños en los
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El acontecimiento es todo un tema, que no lo voy a explorar aquí. Lo he sentido hablar en autores dispares como:
Hannah Arendt, Alain Badiou, Gilles Deleuze, Lévinas, Foucault, Derrida, etc.
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que reciben (afectos, comidas, etc.). Otros decían que había que aprender de ellos. O sea, según como
se lo considere, plantean de planificar una estrategia. Hasta aquí la viñeta.
Estamos muy acostumbrados a pensar al otro como enemigo, como objeto, pero creo que luego del
oleaje de neo-liberalismo, que promocionaba estos aspectos del otro, hay situaciones a ubicar y
describir, que dan cuenta de un aviso de curva. Ciertos cambios 117 que obligan a fijarnos de otra
manera en el otro, para proclamar la necesidad del otro para hacer. Hay veces que el otro circula como
un obstáculo a ser derrotado, o conquistado según cláusulas del mercado.
Pero lo que quiero transmitir, es pensar al otro para hacer con las características del otro, es pensar en
la situación de encuentro con el otro y esto es pensar desde la óptica política.

4. ―Nem tudo presentimiento acontece‖ Zelia Duncan
¿Mas vale sólo que mal acompañado?
Un señor en una carretera, pincha (se le desinfla el neumático). Cuando va a cambiar la rueda, se da
cuenta que no tenia el ―gato hidráulico‖. Como esta oscureciendo y no pasa ningún carro, decide ir a
pedir prestado un gato.
Allí a lo lejos se ve una casita solitaria, que acaba de prender la luz. Se hacia de noche.
Caminando hacia la casa, el hombre empieza a pensar:
¿Y si no me prestan el gato, que voy a hacer aquí y con el coche roto?
No, la gente de afuera es generosa, así que seguramente me lo va a prestar. Pero, no me conoce, ahora
es de noche. Soy un desconocido y seguramente no me quiera prestar el gato porque nunca me vio.
Pero, por otro lado… y asì fue pensando durante todo el trayecto las posibilidades de que no le presten
el gato, con las consecuencias negativas que eso arrojaba.
Finalmente llega frente a la puerta, y golpea.
Luego de un rato sale un señor y le pregunta:
¿Si? ¿Que desea?
Nuestro conocido responde: Sabe qué, el gato métaselo en el culo!!

117

Como muestra leer el discurso del presidente de EE.UU. Obama en Egipto:
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200906/04/internacional/20090604elpepuint_2_Pes_PDF.pdf
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Este conocido chiste (por lo menos en Uruguay), me sorprendió cuando lo comento con los pacientes,
como forma de diferenciar entre pensar solo y estar con otro.
Me pareció una buena forma de presentar una dificultad común: cuando pensamos solos en lo que va a
ocurrir, podemos anticipar totalmente la situación. Pero cuando estamos con otros, la manera de
anticipar lo que va a ocurrir, es anular al otro.
Pensar solo es diferente de hacer con el otro, son dos lógicas diferentes.
5.- Dos lógicas diferentes: Ulises y Abraham. Volver e ir.
El hacer con otro dibuja por delante un campo de acción, que "obliga" a un hacer. En tal sentido la
interpretación en una sesión puede ser un hacer con el otro, que abra o no, un nuevo campo de acción.
Cuando uno hace con el otro, lo que se abre tiene que ver con un gesto, no con la voluntad de uno o del
otro.
El gesto que hace el director de cuerda de La Gozadera, las ruedas de trenes, el movimiento que genera
otro movimiento, tiene que ver con el GESTO DE HOSPITALIDAD viii, que hace recibir al otro como
otro. En el que recibe, produce una diferencia, ya no es el mismo, no esta parado en el mismo lugar.
O sea, cuando uno hace con el otro, PONE EN COMUN frente118 al otro.
Lévinas describe dos formas de poner en común (de hacer comunidad, vínculo, o política hacia el otro).
a) como Ulises, que a partir de una categoría, lo que se hace, es CONFIRMAR esa categoría.
Pensamiento griego que planifica y orienta el saber. Ulises vencedor en mil batallas, vuelve al mismo
punto, al igual que su esposa Penélope, que teje y desteje, volviendo a lo mismo. Repitiendo como
forma de validar la subjetividad.
b) como Abraham, que a partir de lo que hace, no vuelve nunca al mismo punto, esta siempre en
movimiento. Abraham como guía de una caravana de camellos seguía hacia delante, no volvía sobre
sus pasos. Lo que se produce aquí es la AFIRMACION DE LA DIFERENCIA como el gesto del
director de cuerda.

118

En otro lado diferencio la masa, tal como fue descripto por Freud, de la comunidad. En esta las personas estan frente a
frente, en el sentido de ser un grupo de diferentes, de poder hacer a partir de las diferencias, a diferencia de la masa, que es
un grupo de iguales. ―Lo comun en los vinculos‖ Nelson Gottlieb. Trabajo presentado al II Congreso de Psicoanálisis de las
configuraciones vinculares.
Perspectivas vinculares en Psicoanálisis. Las prácticas y sus problemáticas. Mayo/ 2008. Buenos Aires
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Cuando hacemos con el otro, cuando ponemos en común, en una situación, lo que hacemos es afectar
y ser afectadosix. Hacer con otro es poner el cuerpo y esto implica afectos.
Para ilustrar estos puntos, contaría que en la Comisión Directiva de Aupcv, hablamos de disolver varias
de las comisiones que por estatuto ayudan al trabajo de Comisión Directiva (comisión científica,
comisión difusión, boletín, de publicaciones, etc.). En su lugar, lo que hacíamos era ubicar problemas y
obstáculos y hablar con socios para que se ocuparan de cada situación, con una fecha concreta de hacer.
Debo decir que esto genero un compromiso de una parte de los socios y la oportunidad que la
participación no pase por la experiencia anterior. O sea, que solo los viejos socios ocupen cargos.Vuelvo a las formas de producción con los otros.
La producción con otro varia según la comunidad, o el vinculo, tenga como premisa la identidad (caso
a) o el movimiento que produce una singularidad (caso b). La producción es producción de afectos.
Afectos del punto a), nombraría el honor, el orgullo, en fin, los sentimientos que confirmen la identidad
a partir de un rasgo homogéneo y no ver ninguna inconsistencia en esta identidad (sea del yo, sea de un
país, una puesta en común centrada en la identidad).

Afectos del punto b): el humor, la vergüenza (Lévinas x), la piedad (no estoy seguro, pero como la
escultura de Miguel Ángel, la piedad es el intento de sostener algo que desborda, se cae, una mirada
piadosa es poder ver una situación no desde un juicio de valores cerrado) y el amor ―como escena que
sostiene una diferencia‖. xi
Estos afectos diría que producen un movimiento, un descoloque, que obligan a no volver sobre lo
mismo. Los ubicaría como producciones de poner en común en el punto b), junto con la
responsabilidad119.
Son dos formas de funcionamiento, no excluyentes, pero si diferentes.
La forma a) es el funcionamiento común. La política representacional, hace dividir a la realidad entre lo
general y lo particular. Si no toma en cuenta, o quiere eliminar o reducir a su minima expresión, la
forma b), genera un sistema fascista, en donde no hay lugar para el otro como extranjero, diferente,
ajeno.

119

Termino desarrollado por Emmanuel Lévinas en su vasta producción.
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La puesta en común a través de un gesto de hospitalidad es viejo como el agujero del mate, y en esa
subjetividad hace que el otro sea singular e imprescindible para que uno (yo) exista.
O sea, la frase de Lévinas (3): ―después de Ud.‖ (por ejemplo en una parada de ómnibus, al entrar en
una ascensor, o al comenzar una sesión, en donde el analista no habla sino que escucha), sintetiza esta
forma de política, de puesta en común. El otro, como describí antes, es la viuda, el huérfano, el
extranjero. Es una persona que NOS AFECTA. No nos deja indiferente120, ni lejanos. Nos obliga por su
llamado a una proximidad.
En la biblia, Abraham responde al llamado de Dios: ―HINENI‖, se traduce como ―heme aquì,
envìame‖. Sin vueltas, sin poder volver, no hay un pasado presente y futuro en una secuencia
anticipable.
Es la posibilidad de dar continuidad a una SITUACION que marca un vacío con lo anterior.
Acontecimiento puro que hace generar, en la responsabilidad, por ejemplo, un hacer, que tome algo del
acontecimiento (lo ajeno del otro, lo infinito del afuera, que se expresa en ―el rostro‖ del otro) y relance un acto para una nueva puesta en común. Como el gesto que trato pensar.
Creo que este punto es importante para pensar la clínica, o las practica en las instituciones.
Por ejemplo, hay congresos basados en la ―forma Ulises‖ y otros en la ―forma Abraham‖

6.- Producción particular/ producción singular
La forma b) transcurre en convivencia con la a). y aquí quiero establecer el ultimo punto por hoy: la
diferencia entre producción particular (producción es cuerpo y afectos, no es un concepto por fuera de
las personas) y producción singular.
Producción particular: es una forma de hacer que confirma lo universal, o sea un ideal que nuclea de
forma homogénea (como todo ideal). Particular y universal serian los extremos de una lógica (conjunto
de pensamientos). Lógica que a partir de un dato, no lo reconoce como situacional, sino que lo
INTEGRA dentro de un conjunto de actos. Clasificaciones que se expresan en TODA pretensión de

120

La indiferencia es un afecto ligado a cierto ideal del conocimiento, en donde la descripción del objeto resulta indistinta
quien la haga.
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formar un sistema total (y totalitario), en donde toman valor las palabras que generalizan: todo nada,
nunca, siempre, toda la vida, jamás, etc. (recordar a Cassia Eller).
Obsérvese que esas palabras confirman una identidad o categoría (identidad=categoría), que no marcan
ninguna proximidad con un otro, salvo para confirmar lo existente, lo instituido. Esta forma de hacer
con el otro, conserva y re-produce formas de instituciones (el Estado, el matrimonio, el psicoanálisis,
por ejemplo). Ya hemos hablado que un ejemplo de esta producción es el reproche hacia el otro xii.
Producción singular: supone algunas ideas que atentan contra la lógica de la identidad. Estos son dos.
1) Acontecimiento. Efecto de desborde, de exceso en lo que se produce y no se puede deducir de lo
anterior.
2) Situación: forma de mapear, describir, la experiencia sin la pretensión de sacar una moraleja o
inscribirlo en una secuencia simbólica.
La producción singular implica, a partir de una situación dada, que la experiencia con el otro arroja un
plus, genera un resto, que a partir de esto (A PARTIR DE ESTO, ES POSIBLE POR EL GESTO
ETICO DE HOSPEDAR), el sujeto no estará mas en el mismo lugar. Estará en un lugar diferente y
dará cuenta de esto con su decir 121.
La producción singular, rompe toda pretensión de totalidad. Seria la forma de apropiarse de una parte
ajena, contraria a la alienación tal como lo describe Marx que le pasa al obrero con su objeto
producido: o sea, una relación de objeto es alienante en lo vincular.
La producción singular, diría Isidoro, es hacerse otro con otro. Es cuando luego de hacer, un sujeto es
reconocido por su singularidad y por lo tanto, nadie mas que él podría hacer. Un reconocimiento dado
por la alegría de ser insustituible, de no ser un número más en la fila.
Propongo entonces pensar en dos formas de expansión dentro de la forma de hacer en las instituciones
(siguiendo, otra vez a Lévinasxiii)
a) expansión por fuerza (el saber y sus instituciones funcionan así, hay que repetir lo que dijo fulano,
mengano, como objetivo final de mantener lo repetido)
b) expansión por alegría. Es cuando el hacer te ubica en otro lugar y te deja un resto para seguir
haciendo. En general los pacientes se refieren a ello cuando cuentan de un clima diferente del
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Lévinas diferencia el decir, que testimonia el acontecimiento, de lo dicho, que en tanto
instituido genera si mismo y repetición. Como dice Zelia Duncan: “Nem tudo que se diz esta dito”.
En Pelo sabor do gesto.-2009
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sufrimiento habitual; se reconocen que participan y hacen en ese clima. Les da una esperanza para
hacer nuevamente (o sea, repetir lo diferente).
La alegría se expande creando una comunidad de diferentes, habitando los cuerpos a través de una
creación. Creación en lo cotidiano. Creación singular a partir de la experiencia.
Es este sentido, quizás la vida la podemos pensar como una poesía y cada traducción como otra poesía
nueva122.
Los dejo escuchando y viendo el candombe y ojala esa alegría se expanda en cada uno de Uds.
Montevideo, Octubre del 2009
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