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1. Rosane de Abreu e Silva 
 
SOB O DOMÍNIO DO CONTINENTE MATERNO: UMA HISTÓRIA CLÍNICA DA DELINQÜÊNCIA 
JUVENIL  
 
 O presente trabalho propõe-se a apresentar um caso clínico de delinqüência 
juvenil. A falha de construção subjetiva introduzida pelas dificuldades de separação entre 
sujeito-objeto, de se construir e interiorizar um objeto psíquico durante o período infantil, 
se colocará através do agir delinqüente durante a passagem adolescente. Esta dificuldade 
em se construir um objeto psíquico durante o período infantil se manifestará na realidade 
exterior, sobre os objetos de realidade, mostrando o cenário psíquico. O exemplo clínico 
abordado evoca, sobretudo, a questão do desejo ainda alienado ao desejo do Outro 
materno no quadro da delinqüência. O agir se torna uma resposta a um Supereu arcaico e 
a encenação de uma realidade psíquica, onde o interno e o externo não conseguem se 
estabelecer. 
 Para tanto, utilizamos a história clínica de uma adolescente que nos foi 
encaminhada pelo seu neurologista, em um primeiro momento, com a idade de sete anos. 
O tratamento foi interrompido pela  mãe, pouco tempo antes da menina completar nove 
anos, momento em que essa organizava, de uma certa maneira, uma demanda a sua 
mãe de lhe conceder seu estatuto de sujeito. Ela retornará ao tratamento aos seus 
quatorze anos, desta vez no quadro da delinqüência. 
 
UNDER THE DOMAIN OF THE MATERNAL CONTINENT: A CLINICAL HISTORY OF THE 
JUVENILE DELIQUENCY 
 
 The present work considers to present  a clinical case of juvenile deliquency. The 
subjective construction failure introduced by the difficulties of separation between subject-
object,  in the construction and interiorization of a psychic object during the infantile period, 
will be placed through the delinquent behavior during the adolescent passage. This 
difficulty in the construction of a psychic object during the infantile period will be disclosed 
in the exterior reality, on reality objects, showing the psychic scene. The boarded clinical 
example evokes, over all, the question of the desire still alienated to the Other Maternal’s 
desire in the scene of the deliquency. The  behavior  becomes a reply for an archaic 
Superego and the stage of a psychic reality, where the intern and the external one do not 
obtain the  establishment themselves. 
 Therefore, we use the clinical history of an adolescent who was directed to us by 
her neurologist, at a first moment, with the age of seven years. The treatment was 
interrupted by the mother, a few time before she was nine years old, when she  organized, 
in a certain way, a demand to her mother to grant herself the subject statute. The return to 
the treatment  occurs when she complete fourteen years, in this time at the scene of the 
deliquency. 
 
3. Maria Cristina da Silva Ferreira 
 
SUICÍDIO: O QUE A MELANCOLIA TEM A VER COM ISSO? FREUD EXPLICA! 
 
 Este trabalho versa sobre o tema da melancolia como fator determinante do 
suicídio e foi formulado a partir da concepção freudiana. Seguindo as pistas de Freud, 
esta pesquisa procura mostrar a concepção de objeto ligado à sua perda como fator 
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primordial para o desencadeamento do processo do luto e da melancolia. A analogia entre 
o luto e a melancolia, para se compreender o que, em uma perda, será acrescido ao luto, 
para que se transforme em um processo patológico, que é a melancolia. Segundo Freud, 
o desencadear da melancolia está relacionado ao vínculo ambivalente e narcísico que o 
próprio sujeito estabelece com o seu objeto de amor. E a relação que o sujeito 
melancólico terá com a morte provoca por ele mesmo. O estudo do processo da 
melancolia dará subsídio para que se possam compreender os processos do mundo 
interno daqueles que já não suportam mais viver e querem dar cabo da própria existência, 
tendo como intenção inconsciente de liquidar o lado mau do objeto perdido que introjetou 
em seu Eu e que esse ato, é a única saída que o sujeito em sofrimento psíquico, encontra 
para manifestar o seu ódio em relação ao objeto mau, que faz parte do seu próprio Eu.   
 
 This paper is about the theme of melancholy as a determining factor of suicide and 
was formulated from the Freudian conception. Following Freud’s steps, this research aims 
to show the conception of the object linked to his loss as the main factor for the 
development of the mourning and melancholy processes. The analogy between mourning 
and melancholy, in order to understand whatever, in a loss, will be added to the mourning, 
so that it transforms itself in a pathologic process, which is melancholy. According to 
Freud, the development of melancholy is related to the ambivalenced and narcisist bond 
that the individual makes with his object of love and the relationship that the melancholic 
individual will have with death provoked by himself. The study of the process of 
melancholy will allow subsidies to enable one to understand the processes of the inner 
world of those ones who do not bear to live anymore and wish to terminate their own lives, 
having as an unconscious intention to end up the evil side of the lost object which has 
entered his Self and that this act is the only way out that the individual into a psychic 
suffering finds to manifest his hate for such evil object, which takes part of his own Self. 
 
4. Karina Codeço Barone 
 
ASPECTOS PSICOPATOLÓGICOS DO TRABALHO DO LUTO À LUZ DA TEORIA DE 
WINNICOTT 
 
 Neste trabalho propomos debater de que maneira as teorias de Winnicott a 
respeito dos fenômenos transicionais e do desenvolvimento emocional primitivo podem 
ser úteis para a compreensão dos processos de elaboração de perdas decorrentes de 
doenças graves na infância. A psicanálise permite delinear uma posição para o 
psicoterapeuta, que conduz à sustentação de uma ética diante do paciente que não o 
aliena. Com o objetivo de discutir de que maneira a intervenção psicoterapêutica pode 
oferecer um holding adequado a crianças gravemente enfermas, apresentaremos o relato 
do atendimento de uma paciente de cinco anos, vítima de câncer. A paciente encontrava-
se com um quadro de apatia e desânimo, durante o período em que permaneceu 
internada para realização de sessões de quimioterapia. A partir de uma intervenção 
psicoterapêutica ludoterápica, a paciente pôde comunicar a violência de suas 
experiências de perda e encontrar uma possibilidade de elaboração. A psicanálise parece 
oferecer uma escuta privilegiada para acolher o sofrimento de pacientes vítimas de 
experiências traumáticas, ajudando-os a alcançar uma elaboração que permita a 
expressão criativa do self no ambiente. 
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PSYCHOPATHOLOGIC ASPECTS OF THE WORK OF MOURNING IN THE LIGHT OF 
WINNICOTT’S THEORY 
 
 In this presentation I intend to discuss the extent to which Winnicott’s theory on 
transitional phenomena and primitive emotional development can help understand the 
processes of dealing with loss resulting from severe illnesses in childhood. Psychoanalysis 
offers a place for the psychotherapist that allows him or her to sustain an ethical position 
that does not alienate the patient.  In order to examine how psychotherapeutic treatment 
can provide a good enough holding for patients with severe illnesses, I discuss the 
psychotherapeutic intervention offered to a five-year-old patient fighting cancer. The 
patient was in a state of apathy during the time she was under chemotherapy treatment in 
hospital. It seemed that through the psychotherapeutic intervention, the patient found a 
way to communicate the violence of her several experiences of loss and eventually to 
mourn these painful experiences. Psychoanalysis seems to offer a particularly well-suited 
method of listening to traumatised patients, helping them mourn their losses and re-
achieve the aliveness of their selves in the environment. 
 
5. Beatriz Hardt 
 
MÃE PODER 
 
 O que é uma mãe? A complexidade e importância do ser mãe na fundação de um 
sujeito; a intrínseca relação das pulsões de domínio e de ódio no funcionamento do 
psiquismo; a constatação, na construção de um caso clínico, de um tipo de ensaio da 
função materna, revelando a existência de marcas que indicavam a impossibilidade 
psíquica de subjetivação de uma mulher num lugar de mãe; são questões que têm  nos 
convocado a um trabalho de investigação, a partir da experiência clínica, singular 
enquanto concebe uma construção de um lugar subjetivo, que de acordo com o caso 
clínico, se configura a partir do exercício da função materna. Este texto trata, então, das 
questões que estão relacionadas com o fundamento de humanização.  
 Consideramos que a pergunta sobre os princípios de poder da mãe somente é 
possível pela sua própria psicopatologia e que esta pergunta se constitui numa abertura 
em direção a um tratamento possível. 
 
MOTHER-POWER 
 
 What is a mother? The complexity and the being mother’s importance in the 
foundation of a subject; the intrinsic relationship of the domain pulsations’ (pulsões de 
domínio) and of hate in the operation of the psyche; the verification, in the construction of 
a clinical case, of a type of rehearsal of the maternal function, revealing the existence of 
marks that are indicated the psychic impossibility of a woman’s subjectiveness in a mother 
place; they are subjects that have been summoning us the an investigation work, starting 
from the experience clinical, singular while it conceives a construction of a subjective 
place, that in agreement with the clinical case, it is configured starting from the exercise of 
the maternal function. This text treats, then, of the subjects that are related with the 
foundation of the humanization.   
 Considering that the question on the beginnings of the mother’s power is only 
possible for her own psychopatology and that this question is constituted in an opening 
towards a possible treatment. 
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6. Moab Duarte Acioli e Paula Cristina Montiero 
 
MEDO DA VIOLÊNCIA: UM SINTOMA AGORAFÓBICO OU SOCIAL? 
 
 Esse trabalho resulta de uma pesquisa qualitativa, realizada com 14 (catorze) 
usuários do SUS, portadores de agorafobia, do Hospital Geral Otávio de Freitas (Recife – 
PE). Adotando como referencial teórico a Fenomenologia Social, este busca, a partir de 
uma aproximação à realidade experienciada pelos atores sociais, apreender o sentido do 
respectivo processo de adoecer. O estudo teve, então, como objetivo compreender e 
classificar as narrativas dos sujeitos portadores desse transtorno de ansiedade sobre a 
experiência de enfermidade num serviço de ambulatório de Saúde Mental. 
 A análise de conteúdo demonstrou, dentre outros, que a violência vem constituindo 
um aspecto intercorrente na vida desses sujeitos. De um modo geral, os pacientes, 
vítimas de violência doméstica na infância ou na adolescência, deparam-se com a 
violência social, a qual aponta para uma repercussão do meio social na vida psíquica dos 
mesmos. A violência, portanto, seja enquanto motivo desencadeante ou agravante do 
quadro agorafóbico, passa a representar para esses sujeitos situações concretas, não 
apenas medos irracionais, configurando, nesse sentido, uma ameaça real, à qual o 
homem contemporâneo, seja ele agorafóbico ou não, está cada vez mais submetido. 
 
FEAR OF VIOLENCE: AN AGORAPHOBIC OR A SOCIAL SYMPTOM? 
 
 This formulation describes the results of a qualitative study, realized with 14 
(fourteen) patients who have agoraphobia and realize treatment by the public sector, in the 
Geral Otavio de Freitas Hospital, in Recife, Pernambuco, Brazil. The Social 
Phenomenology was used as the theoric referential of this study, whose looks for an 
approximation with the reality experienced by the socials actors, considering the illness 
singled out by the people themselves. The purpose was, so, comprehend and classify the 
patient’s points of view about their medical phenomena, in especial, the agoraphobia’s 
history, in a Mental Healthy ambulatory.  
 The analysis showed, in addition to others factors, that the violence has being 
constituting an important aspect in the life of these people. In generally, the patients, when 
children, were victims by the domestically  violence, and, nowadays, by the social 
violence, which is the evidence for the impact of the social way in the mind of them. The 
violence, thus, sometimes as the cause, sometimes as a fact that makes the illness worse, 
represents for the patients a concrete situation, not only an irrational fair, meaning a real 
possibility, for which the contemporary man is more than more uncovered.  
 
7. Camila Carpes C. Haddad e Lilia Frediani M. Moriconi 
 
CORPO E VIOLÊNCIA NA ADOLESCÊNCIA CONTEMPORÂNEA 
 
 Nesta comunicação, analisaremos a relação que o sujeito estabelece com o 
próprio corpo, tendo em vista uma maior compreensão de alguns fenômenos marcantes 
na adolescência contemporânea. O recurso ao ato tende a substituir os recursos 
psíquicos de elaboração, o que implica, em alguns casos, a violência exercida contra o 
próprio corpo e o corpo do outro. Abordaremos esta temática, buscando articula-la com as 
noções freudianas de trauma e desamparo, estudo que será enriquecido com a 
apresentação de alguns fragmentos de um material clínico. 
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 A cultura contemporânea parece-nos centrada numa valorização crescente do 
corpo onde o ideal de perfeição revela-se dominante, estando atrelado, em última análise, 
ao imperativo colocado pelo olhar do outro. Essa problemática atinge de forma singular os 
sujeitos adolescentes nos quais a revivência de fantasias inconscientes se entrecruza 
com uma convocação da dimensão do corpo, o que possui significativas implicações na 
dinâmica pulsional, situação que pode ser experimentada de forma traumática e violenta. 
 
BODY AND VIOLENCE IN CONTEMPORARY ADOLESCENCE 
 
 In this report we’ll study the relationship of the subject to his/her own body, in view 
of a deeper understanding of some remarkable phenomena of contemporary adolescence. 
The resource to acting tends to substitute for psychical resources of working-through, 
implying in some instances violence against his/her and other’s body. In our approach we’ll 
try to articulate this matter to the Freudian notions of trauma and helplessness, and the 
study will be enriched by the presentation of a clinical vignette. 
 Contemporary culture seems centered in a growing valuation of body, in which the 
ideal of perfection prevails, leashed to the imperative cast by the other’s eye. This issue 
hits particularly the adolescent subjects in whom reliving unconscious fantasies have 
significant implications on drive-dynamics, a situation that may be experienced  in a 
traumatic and violent way. 
 
8. Vera Maria da Costa Santos Tostes 
 
O CORPO E A EXPERIÊNCIA TRAUMÁTICA NA TRANSFERÊNCIA 
 
 Nesta comunicação, é explorada a questão das marcas e inscrições constitutivas 
da memória, visando ressaltar a importância de um registro corporal relacionado às 
vivências traumáticas, material que não pode ser rememorado pela via da linguagem, 
fazendo parte de um registro sensorial anterior à possibilidade de representação. Para 
contribuir com a discussão serão utilizadas as noções de “Eu-pele”, “impressões 
sensíveis”, “memória do corpo” e “berço de sensações”, a partir dos trabalhos de Sandor 
Ferenczi, Didier Anzieu e Frances Tustin, com vistas a enfatizar a emergência de novos 
modos de ser na atualidade. Junto a isso, pretende-se pensar a transferência, na qual 
emerge o material inconsciente não somente recalcado, mas também aquele que foi 
registrado na ordem do sensorial.  
 
THE BODY AND THE TRAUMATIC EXPERIENCE IN THE TRANSFERENCE 
 
 In this report we examine the issue of the marks and inscriptions that constitute 
memory, aiming at underlining the significance of a body register related to the traumatic 
experiences – a matter that cannot be recalled through language, since it belongs to a 
sensorial register previous to the possibility of representation. For the debate some notions 
as “self-skin”, “sensitive impressions”, “body-memory” and “cradle of sensations” are 
drawn from the works of Sándor Ferenczi, Didier Anzieu and Frances Tustin, for 
emphasizing the emergence of new ways of being, nowadays. Along with this, we intend 
to think about transference, in which the unconscious material – not only the repressed 
material but the one that was inscribed in the sensorial level too – may emerge. 
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10. Ana Lúcia Omena 
 
UMA LEITURA PSICANALÍTICA DA LENDA “CABEÇA DE CUIA” E DO SEU PAPEL NA 
FORMAÇÃO DA SUBJETIVIDADE DO POVO DE TERESINA 
 
 Os mitos, as lendas povoam o imaginário dos seres humanos, construindo 
crenças, fantasias que ajudam o homem a dar conta dos seus enigmas que os 
constituem: nascimento, sexualidade e a morte. Considerando que a clínica psicanalítica, 
ao escutar o discurso singular do paciente, escuta, também, as influências sociais e 
culturais que o atravessam, propusemo-nos, neste trabalho, identificar o efeito 
disciplinador da lenda na formação do superego, utilizando a análise da lenda “Cabeça de 
Cuia” no contexto de Teresina, adotando como principal vetor a relação entre os traços de 
(des)obediência na relação filho-mãe apontados nos discursos escutados na clínica e no 
social, com o poder do discurso mítico da lenda em estudo.     Acreditamos que os 
modelos identificatórios oferecidos pela cultura e pelo meio familiar através do imaginário 
são sustentados pelos mitos, lendas e contos. Toda lenda se estrutura a partir de crenças 
individuais e coletivas apoiadas pelos mitos. As lendas e os mitos vão sendo transmitidos 
de geração a geração, visando preencher necessidades da cultura e são oferecidos, 
também, como solução aos enigmas humanos. Assumem, então, uma função 
moralizante, impondo ao sujeito uma necessidade de administrar a herança psíquica 
recebida. 
 
A PSYCHOANALYTIC READING ON THE “CUIA’S LEGEND” AND ITS ROLE IN THE 
FORMATION OF TERESINA PEOPLE’S SUBJECTIVITY 
 
 Myths, legends are found in human beings’ imaginary, building beliefs, fantasies 
that help them understand the mysteries within themselves: birth, sexuality and death. 
Considering that the psychoanalytical process also looks at the social and cultural 
influences of any given patient, this project aims at identifying the disciplinary effect of a 
legend in the formation of the superego. For such we used the legend of “the Cuia’s Head” 
in Teresina adopting as main vector the relation between the traces of (dis)obedience 
found in the son-mother relationship. Highlights from speeches heard in the clinic and in 
the social context along with the power of the legend being studied. 
 We believe the models upon which we identify ourselves are offered by the culture 
and by the family environment through the imaginary and supported by myths, legends 
and tales. Every legend is structured by individual and collective beliefs supported by 
myths. Legends and myths are passed on from generation to generation in an attempt to 
fulfill the needs of the culture and are also offered as solution for human mysteries. They 
take on a moral function imposing on the subject the need to administer the psychic 
inheritance received. 
 
11. Carla Faria Leitão e Ana Maria Nicolaci-da-Costa 
 
“QUE SUJEITO É ESSE QUE ESTÁ DIANTE DE MIM?”: SOBRE OS PACIENTES-USUÁRIOS DA 
REDE NA PRÁTICA CLÍNICA 
 
 Este trabalho apresentará alguns dos principais resultados de uma pesquisa na 
qual foram entrevistados psicanalistas e gestalt-terapeutas, com o objetivo de conhecer 
seus pontos de vista a respeito dos impactos subjetivos da Internet sobre seu trabalho 
clínico. Para os entrevistados, a prática clínica atual vem revelando indícios de que um 
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processo profundo de mudança na configuração subjetiva contemporânea está em curso. 
Por meio do atendimento de usuários da Rede, os analistas e gestalt-terapeutas ouvidos 
percebem o papel importante da difusão da Internet neste processo de mudança. Ao 
longo das entrevistas, foi possível detectar alguns temas recorrentes que vêm servindo 
como indicadores clínicos de que seus pacientes estão passando por um processo de 
transformação subjetiva. São eles: os prazeres e os excessos experimentados no espaço 
virtual, a sensação de onipotência gerada pelo uso da Internet, as novas formas de os 
pacientes se relacionarem com o corpo no espaço virtual e, finalmente, as novas 
questões relativas à privacidade geradas pelo registro e circulação de informações 
pessoais via Rede. Muito embora, na prática clínica, estes indicadores sejam fios 
desarticulados que não propiciam uma visão global dos pacientes, a reflexão sobre cada 
um destes pode se tornar matéria-prima fértil para que cheguemos a algumas respostas 
preliminares à questão central levantada pelos entrevistados, a saber, a de “Que sujeito é 
esse que está diante de mim?”. 
 
“WHO IS THIS BEING IN FRONT OF ME? “: REFLECTIONS ON PATIENTS WHO USE THE 
INTERNET  
 
 This work reports some of the main results of an investigation in which 
psychoanalysts and Gestalt-therapists were interviewed. These interviews aimed at getting 
to know their opinions on the subjective impacts of the Internet as far as their clinical work 
was concerned. The interviewees revealed that current clinical practice is showing 
evidence that contemporary subjective configuration is undergoing a deep process of 
change. As a result of treating Internet users, analysts and Gestalt-therapists perceive the 
important role Internet diffusion plays in this process of change. During the interviews, it 
was possible to detect some recurrent topics that can be used as clinical indicators that 
patients are experiencing a process of subjective transformation. These are: the pleasures 
and the excesses experimented in the virtual space, the feeling of omnipotence that 
originates in Internet use, the new ways patients have to deal with their own bodies while 
engaged in virtual activities and, finally, the new privacy issues generated by circulation 
and logging of personal information. Even though in clinical practice these indicators are 
not sufficiently integrated to provide a general view of patients, careful reflection about 
each of them may lead us to some preliminary answers to the main question raised by the 
interviewees, “Who is this being in front of me?”. 
 
12. Patrícia Saceanu, Diane Viana, Teresa Pinheiro e Julio Verztman 
 
MELANCOLIA E DOENÇAS AUTO-IMUNES: A PESQUISA E SEUS PRIMEIROS RESULTADOS 
 
 Este trabalho visa apresentar o estado atual de desenvolvimento da pesquisa 
intitulada “Comparação clínica e metapsicológica entre pacientes melancólicos e 
portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico” que vem sendo realizada desde março de 
2002. Trata-se de uma investigação teórica e clínica, que pretende comparar o 
atendimento psicanalítico oferecido a estes dois grupos de sujeitos. A principal motivação 
desta pesquisa foi a constatação de que atualmente nos deparamos na clínica 
psicanalítica com quadros que os referenciais teóricos habituais, centrados no modelo da 
histeria, pareciam insuficientes para explicar.  Apesar de suas diferenças quanto à 
sintomatologia, notamos que os pacientes lúpicos e melancólicos apresentavam algumas 
características em comum - a vivência da temporalidade achatada, a fixação da 
identidade em uma imagem sem perspectiva, a pretensão à univocidade da linguagem, 
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entre outras - que nos pareceram poder fornecer importantes elementos para uma 
reflexão acerca da clínica contemporânea. Nesta apresentação pretendemos descrever a 
sistematização desta pesquisa, alguns de seus aspectos teóricos e clínicos, incluindo 
dados acerca dos atendimentos em andamento, com ênfase na especificidade do 
discurso destes pacientes sobre o próprio corpo.  
 
MELANCHOLY AND ILLNESSES AUTO-IMUNES: THE RESEARCH AND ITS FIRST RESULTS 
 
 This work aims at presenting the current state of development of the entitled 
research “Clinical and metapsychological comparison between melancholic and carrying 
patients of Systemic Eritematous Lupus”, which has being carried out since March of 
2002. 
 It’s about a theoretical and clinical inquiry that intends to compare the 
psychoanalytic treatment offered toward these two groups of subjects. The main 
motivation of this research was the evidence that we currently come across in the 
psychoanalytic clinic with some characteristics that the habitual theoretical reference, 
centered in the model of hysteria, seemed insufficient to explain. 
 Despite of its differences as regards the sintomatological aspects, we notice that 
those patients with lupus and melancholy presented some characteristics in common - the 
experience of living the current period of time, the setting of the identity in an image 
without perspective, the pretension of sustaining the particular way of the language among 
others - that seemed to be able to supply important elements for a reflection concerning 
the contemporary clinic. 
 In this presentation we intend to describe the systematization of this research and 
some of its theoretical and clinical aspects, including some data in relation to current 
treatments in process, emphasizing the specificity of the patients speech about their own 
body. 
 
13. José Carlos Coelho Rosa 
 
EXCITAÇÃO VERSUS REFLEXÃO: UMA FORMA DE PEDOFILIA 
 
 Os casos ultimamente vindos a público de pedofilia no mundo e especialmente a 
situação em Portugal sugeriram-me um conjunto de reflexões que me permitiram 
relacionar e dar sentido a observações que venho fazendo ao longo de mais de vinte anos 
de prática clínica. Essas observações referem-se à relação primária e aos primeiros anos 
do desenvolvimento infantil, nos quais se encontram frequentemente formas muito 
discretas de violência sobre as crianças, mas que constituem verdadeiras violações com 
consequências muito graves e pesadas nas relações adultas. 
 
EXCITEMENT VERSUS REFLEXION: A KIND OF PEDOPHILIA 
 
 The recent cases of pedophilia in the world and particularly in Portugal, suggested 
some reflexions that allowed me to connect and give sense to some observations I have 
been making since over 20 years of clinical practice. These observations refer to the 
primary relation and the first years of child development, in which we frequently find very 
discreet forms of violence with children, which constitute real violations with serious and 
heavy consequences in adult relationships. 
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15. Clara Virginia de Queiroz Pinheiro 
  
PSICANÁLISE E PSICOPATOLOGIA: SOBRE O TRAUMA E A MEDIDA DE QUALIFICAÇÃO DO 
NORMAL E DO PATOLÓGICO – QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS 
 
 O objetivo desse trabalho é examinar a questão do trauma e a especificidade 
epistemológica do saber e da prática psicanalítica, considerando sua situação no campo 
da psicopatologia. Partimos do problema de saber em que medida a psicanálise constitui 
uma disciplina do normal e do patológico. Do ponto de vista epistemológico a definição do 
estatuto do psicopatológico é uma questão crucial em torno da qual se posicionam os 
diferentes projetos clínicos. Na origem dessa discussão está a definição de loucura como 
doença mental. Apesar de não ser uma categoria comum a todas as psicopatologias, 
parece não haver divergências a respeito do caráter insólito e escandaloso dos desatinos 
humanos. Instaura-se, assim, uma divisão entre loucos e não-loucos, pondo em xeque o 
princípio da igualdade, tão precioso a uma democracia. Tendo em vista essas 
dessemelhanças entre os homens, impõe-se à psicopatologia a tarefa de estabelecer uma 
medida de comparação que dê conta das infinitas formas de individualidades, destacamos 
o DSM-IV como instrumento obrigatório nesse empreendimento. Para a psicanálise o que 
está em jogo no campo clínico é menos uma identidade do indivíduo consigo mesmo do 
que a relação de estranhamento de si consigo, o que constitui propriamente o sentido de 
trauma psicanalítico. 
 
PSYCHOANALYSIS AND PSYCHOPATHOLOGY: ON TRAUMA AND THE MEASURE USED TO 
QUALIFY WHAT IS  NORMAL AND WHAT IS PATHOLOGY – EPISTEMOLOGICAL QUESTIONS 
 
 The objective of this study is to examine the question of trauma and the 
epistemological specificity of psychoanalytical knowledge and practice, considering their 
position in the field of psychopathology. We begin with the problem of knowing to what 
point psychoanalysis constitutes a discipline of that which is normal and of that which is 
pathological. From the epistemological point of view a definition of the statute of 
psychopathology is a crucial question, around which, the various clinical projects are 
positioned. At the origin of this discussion is the definition of madness as mental illness. In 
spite of not being a category which is common to all psychopathologies, it does not seem 
to have divergences regarding the unusual and scandalous nature of human madness 
Thus a division is established between those who are mad and those who are not, putting 
in check the principal of equality, which is so precious in a democracy. With these 
dissimilarities between human beings in mind, the task of establishing a measure of 
comparison is forced on psychopathology. This measure must take into consideration the 
infinite forms of individuality. We highlight the DSM-IV as an obligatory instrument in this 
under-taking. For psychoanalysis, what is at stake in the clinical field is one less identity of 
the individual with himself, rather than the relationship of estrangement with himself, which 
properly constitutes the meaning of psychoanalytical trauma. 
 
18. Ivo Andrade Lima Filho 
 
O ESTRANGEIRO E A CONSTRUÇÃO DO TEXTO NAS PSICOSES 
 
 A partir da prática clínica com psicóticos, está sendo possível adentrar numa 
pesquisa sobre o estranhamento ou a afetação vivida pelo terapeuta durante a vivência 
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desta prática. A vivência psicótica caracteriza-se pelas manifestações delirantes e 
alucinatórias, devido a primazia do Imaginário e do Real sobre o Simbólico. Desta forma, 
acolhe-se um conjunto de signos desarticulados e aparentemente sem sentidos, nos 
quais acreditamos compor os hieroglíficos pré-alfabéticos que compõem a escrita, um 
texto. Na clínica, é frequente as sensações de estranheza experimentada nos 
atendimentos à psicóticos, em que nos é apresentado os primeiros signos movidos pelos 
processos primários, conforme refere Freud, ao descrever a experiência dos sonhos. 
Proponho discutir como o texto produzido nas psicoses afeta a interlocução, tecendo 
relações com a idéia do estrangeiro referida por Freud, na qual destaca a dualidade 
semântica presente na palavra alemã Unheimlichem -familiaridade e estranheza. Parece 
que as sensações de estranheza diante do texto psicótico nos mobiliza exatamente 
porque nos é apresentado o estranho de nós mesmos. Os traços, riscos, neologismos, 
falas desarticuladas, são apenas algumas das formas expressivas observadas durante a 
vivência psicótica e sugere ser os signos que o neurótico recalca quando submetido a lei 
paterna. Estes signos emergem nas psicoses em forma de delírios e alucinações e são 
para os neuróticos material recalcados que assusta, um familiar estrangeiro, um estranho 
de nós mesmos, os hieróglifos que compõem o escrito alfabético. 
 
WORK TO BE PRESENTED AT ROUND TABLE: THE STRANGER AND THE CONSTRUCTION 
OF TEXT IN PSYCHOSES 
 
 From my clinical practice with psychotic patients, it has become possible for me to 
delve into new research on strangeness or affectation experienced during this practice. 
Psychotic experiences are characterized by delirious or hallucinatory manifestations due to 
precedence of the Imaginary and the Real over the Symbolic. Thus, a set of disjointed and 
apparently meaningless signs are received, which we believe make up the pre-alphabetic 
hieroglyphics that compose a text. In clinical practice, sensations of strangeness are 
frequently experienced in sessions with psychotic patients, where we are presented with 
the first signs brought about by the primary processes, as Freud mentioned, in describing 
the experience of dreams. I propose to discuss how the text produced in psychosis affects 
interlocution, interweaving relations with the Freud’s idea of the stranger, which features 
the semantic duality present in the German word Unheimliche - familiarity and 
strangeness. It appears that the sensations of strangeness stemming from psychotic texts 
move us precisely because we are presented with the stranger in ourselves. The traits, 
risks, neologisms and disjointed speech are just a few of the expressive forms observed 
during the psychotic experience and seem to be signs that the neurotic patient represses 
when subjected to paternal law. In psychosis, these signs emerge in the form of deliriums 
and hallucinations, and for neurotics constitute repressed material that frightens; a familiar 
strangeness; a stranger in ourselves; the hieroglyphics that make up the written alphabet. 
 
20. Sandra Vilma Paes Barreto Edler 
 
AS DEPRESSÕES ONTEM E HOJE 
 
 A partir de fragmentos clínicos, o trabalho examina a ampliação das depressões 
na contemporaneidade formulando algumas hipóteses que possam justificar este 
crescimento. 
 No contexto psicanalítico, as depressões não apresentam estatuto epistemológico 
definido nem se constituem como entidades diagnósticas. O antigo termo melancolia, 
escolhido por Freud,  teve ampla aceitação e é tradicionalmente utilizado. Tentaremos 
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demonstrar, no entanto,  que melancolia não é sinônimo de depressão e que existe lugar 
para pensarmos outras modalidades depressivas não necessariamente melancólicas. 
 Em nosso percurso de estudos vamos distinguir as depressões neuróticas, o gozo 
depressivo e a tristeza como afeto. A partir daí situaremos dois tipos de depressão: um 
guardando relação com o luto e o segundo referido a um outro modelo que estamos 
propondo chamar modelo da exclusão. É nesta segunda referência que vamos inserir as 
depressões contemporâneas. 
 Observa-se na cultura atual um momento de exacerbação do gozo. Nesse 
contexto, duas possibilidades são levantadas, a dos gozadores, aqueles  que vivem em 
busca do mais-gozar e que se exibem ao olhar do Outro e a dos covardes, os que 
hesitam e não se colocam e deixam-se ficar à sombra. A segunda possibilidade foi por 
nós escolhida como paradigma da modalidade depressiva de gozo que, nos dias de hoje, 
encontra-se em expansão. 
 
DEPRESSIONS YESTERDAY AND TODAY 
 
 Through clinical excerpts, this paper examines the expansion of depression in the  
modern world,  offering some hypotheses that might justify this growth. 
 Within the psychoanalytical context, depressions do not present a well-defined 
epistemological pattern and do not serve as diagnostic entities.  Selected by Freud, the old 
usage of melancholy  has been widely accepted and used traditionally.  However, we will 
attempt to demonstrate that melancholy is not synonymous with depression, with room 
for other types of depression that are not necessarily melancholic. 
 In the course of our analysis we will distinguish between neurotic depressions, 
depressive jouissance and sadness as an affect.  We will then establish two types of 
depression: one related to mourning and the other linked to a concept that we propose to 
call the exclusion model.  We intend to include contemporary depressions under the 
latter heading.  
 In today’s culture, a moment  of exacerbation of pleasure is noted.  Within this 
context, two possibilities are  raised:  that of the Enjoyers, who live in search of more 
pleasure and flaunt themselves before the gaze of the Other;  and that of the Cowards,  
who hesitate to step forth and rather remain in the shadows. We selected the second 
possibility  as a paradigm for the depressive  jouissance mode that is expanding 
nowadays. 
 
21. Áurea Maria Lowenkron, Flávia Machado Yamada e Marina Janzen Kassab 
 
SOBRE O TRAUMA E O LUTO: UM ESTUDO TEÓRICO-CLÍNICO 
 
 O presente trabalho aborda, pelo viés da Psicanálise, a problemática do trauma e 
do luto a partir de casos de crianças que tiveram suas vidas marcadas pela morte violenta 
e inesperada de seus pais. O impacto da tragédia afeta também outros membros de sua 
família que, além de sofrerem a perda, assumem novos encargos como responsáveis 
pela criança. Os efeitos desse acontecimento inassimilável psiquicamente se expressam 
por repetições: reedição em sonhos, rememoração em flashbacks e reencenação em 
comportamentos. Podem também se apresentar de outras maneiras: inibição, profunda 
tristeza e sofrimento psíquico intolerável. Como fator agravante, vale mencionar a 
ocorrência freqüente de pactos de silêncio, de âmbito familiar ou social, estabelecidos em 
torno dessas vivências e que podem dificultar ainda mais a elaboração da perda 
traumática e a árdua passagem para o luto. A partir de um caso clínico atendido em uma 
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instituição universitária, enfocaremos questões relacionadas ao trauma e ao luto, à 
disrupção e à representação, ao corpo e à linguagem, à memória e ao esquecimento, no 
que essa discussão têm de relevante para a prática clínica. 
 
ON TRAUMA AND MOURNING: A THEORETICAL-CLINICAL STUDY 
  
 This paper studies the problem of trauma and mourning in children who had their 
lives marked by violent and unexpected death of their parents. The impact of the tragedy 
also affects their relatives  whom, besides suffering the loss of a beloved person, also 
undertake new duties becoming  responsible for the child. The effects of this event that 
can not be assimilated by the psychical apparatus are expressed by repetitions: repetitive 
dreams, flashbacks, intrusive memories and reenactment of past behaviour. The effects of 
trauma can also be seen as inhibition, sadness and intolerable psychical suffering. As an 
aggravating circumstance the frequent occurrence of a conspiracy of silence about what 
happened involving relatives and their social environment must be mentioned. Such 
silence can bring more difficulty to the elaboration of the traumatic loss and to the arduous 
passage through mourning. Taking a clinical case that was attended at a university 
institution, this paper highlights some questions related to trauma and mourning, to 
disruption and representation, to the body and language, to memory and oblivion, on what 
this discussion has of relevance to the practical clinic. 
 
22. Giselle César Vieira Diniz 
 
A RELAÇÃO ESPECULAR COM O ROSTO MATERNO E SUAS VICISSITUDES NO 
DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL INFANTIL 
 
 A criança é violentada quando a mãe impõe o modelo de seus próprios interesses 
e desejos, ou seja, quando não funciona como um “verdadeiro espelho”, mas um “espelho 
vidro”, que nada reflete e apenas mostra o rosto da própria mãe. 
Essa imagem imposta quebra a continuidade do “ser” da criança e a traumatiza, 
proporcionando-lhe o desenvolvimento de um “falso self”; submisso, que tal como a ninfa 
Eco no mito de Narciso, a criança é condenada a apenas repetir e imitar, o que lhe é dito 
e imposto pelo desejo narcísico materno. 
 Um eventual colapso faz cair a máscara e revela um trauma mais profundo 
ocorrido na fase da “dependência absoluta”, em  virtude do acúmulo de excitações co as 
quais a criança ainda não estava preparada para lidar. 
 Ilustrado com recortes de casos clínicos, o presente trabalho se propõe a tentar 
uma melhor compreensão de como o desejo materno, fundamentalmente através da 
relação especular, marca a criança e define os destinos psíquicos emocionais do self. 
 
THE SPECULAR RELATIONSHIP BETWEEN THE MOTHER’S FACE AND ITS VICISSITUDES 
AND THE CHILD’S EMOTIONAL DEVELOPMENT 
 
 The child is violated when the mother imposes on it her own interests and desires, 
in other words, when it does not act like a “real mirror”, but a “glass mirror” that reflects 
nothing but the face of its own mother.  
 This imposed image breaks the continuity of the child’s “ego” and traumatises it, 
leading it to develop a submissive “false self”. Like the nymph Eco in the Narcissus story, 
the child is condemned to simply repeat and imitate, that which is said and imposed by the 
narcissist wishes of the mother.   
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 The eventual collapse makes the mask fall off and reveals a deeper trauma that 
took place in the “absolute dependence” phase, due to the accumulation of emotions that 
the child was still unprepared to deal with.  
 Exemplified with press cuttings of clinical cases, the present work proposes to 
arrive at a better understanding of how the maternal wishes, fundamentally based on a 
specular relationship, scar the child and define the emotional psychic future of the self. 
 
23. Isabel Castello Branco 
 
CORPO E DESTRUTIVIDADE: A CONSTRUÇÃO DE UM LIMITE 
 
 Neste trabalho, retoma-se a discussão relativa à fronteira entre estados-limite e 
histeria, sobretudo no que se refere ao papel desempenhado pelas problemáticas da 
destrutividade e do narcisismo como critério de determinação dos quadros clínicos 
próprios a essas diferentes estruturas. Dessa perspectiva, as investigações de André 
Green e W. Bion sobre o que se convencionou designar como “estados-limite” ou 
borderline permitem circunscrever aspectos significativos de um caso clínico, cujo recorte 
privilegia a expressiva complexidade da articulação entre destrutividade e constituição 
narcísica manifesta na relação da paciente com o objeto primário e seu próprio corpo. 
Assim, na busca reiterada de “negativizar” uma presença materna vivida como intrusiva e 
possessiva se perfaz um movimento em que, através de seu corpo, a paciente realiza 
uma espécie de “alucinação negativa permanente do pensamento”; de tal modo que, em 
lugar de uma delimitação dos pensamentos, se produz uma expulsão aflitiva destes sob 
formas diversas de destruição de si, mas também a tentativa de construção de um limite 
que lhe permita se subtrair a esse excesso. Por fim, considera-se a especificidade da 
experiência constituída nesses quadros clínicos relativamente à atividade do analista e ao 
estatuto da interpretação. 
 
BODY AND DESTRUCTIVITY: THE CONSTRUCTION OF A LIMIT 
 
 In this essay, we return to the discussion relative to the border between limit-states 
and hysteria, especially in relation to the role performed by the problematic of the 
destructivity and of narcissism as criterion of the determination of the clinical states that 
are proper to these different structures. From this perspective, the investigations made by 
André Green and W. Bion about what was conventionally designated as “limit-states” or 
borderline allow to circumscribe significant aspects of a clinical case, whose profile 
privileges the expressive complexity of the articulation between destructivity and narcissic 
constitution that is shown in the relation between the patient with the primary object and 
her own body. This way, in the reiterate search to “negativize” a motherly presence lived 
as intrusive and possessive is made a movement in which, through her body, the patient 
performs a kind of “permanent thought negative hallucination”; in such a way that, instead 
of a delimitation of thoughts, it produces an afflictive expulsion of this under different forms 
of destruction in itself, but also a attempt to construct a limit that allow her to subtract 
herself of this excess. Finally, it is considered the specificity of the experience made on 
these clinical states relative to the activity of the analyst and the interpretation statute. 
 
 
 
 
 



Temas-livres                                      VII Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental e           
Rio de Janeiro — PUC-RJ                        Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental 

26. Lygia Vampre Humberg 
 
DEPENDÊNCIA DO VÍNCULO – UMA RELEITURA DO CONCEITO DE CO-DEPENDÊNCIA 
 
 Este trabalho faz uma releitura do conceito de co-dependência através de 
pesquisa bibliográfica e apresentação de algumas teorias da psicanálise sobre a 
dependência, modos de funcionamento mental e relações familiares, testando a hipótese 
que co-dependentes também são dependentes, não das drogas, mas do vínculo que têm 
com os dependentes químicos, e que esta dependência não é restrita a esses. A família 
do dependente pode ser um modelo para a compreensão desse fenômeno. 
 A co-dependência é uma dependência e o prefixo “co” pode tirar o foco destas 
características. Além disso, vincula demais ao outro algo que é da pessoa e que ela leva 
para relações com parceiros que escolhe de maneira inconsciente para manter ligações 
de dependência mútua.  
 A possibilidade do desenvolvimento da dependência é da pessoa, contudo, revela-
se na relação com um outro que tenha uma possibilidade complementar. Acontece com 
homens e mulheres, podendo ser visto em muitos casais, além de relações mães e 
filhos/filhas; pais filhos/filhas; irmãos e até em relações de amizade, não estando restrita, 
portanto, à familiares de dependentes. 
 
BOND ADDICTION – A REVISION OF THE TERM CODEPENDENCY 
  
 This study makes a review of codependency’ concept. For that purpose it was 
carried out a bibliographic review of codependency and a psychoanalytical research of it. It 
was based on the hypothesis that relatives of drug addicts would also develop an 
addiction, not to the drug, but to the bonds that they develop with their drug addicted 
relatives, and it aims to differentiate the relative’s addiction from the drug addicted 
person’s addiction. This type of addiction would not strike this group of relatives only, but 
they can be studied as a model.  
 The codependency is a kind of addiction, and the term codependency emphasizes 
the connection with the addicted relative, not focusing their bond addiction, which will be 
taken for all relationships that will be chosen unconsciously, in order to keep this kind of 
relationship. So it has been suggested to replace the term codependency, by the term 
bond addiction.   
 The possibility of developing the bond addiction is with the person, but it only 
appears on the relationship with another person, which should have the same possibility.  
It happens with men and women, and can be seen in couple relationships as well as 
parents, brothers, sisters, even friends relationships, so, not just with addicted people 
relatives. 
 
27. Ana Cecília Magtaz Scazufca  
 
O PESADELO BULÍMICO 
 
 A problemática da solidão, sobre a qual Octavio Paz soube chamar a atenção em 
seu ensaio “O Labirinto da Solidão”, possibilita uma reflexão aprofundada em relação a 
esse aspecto tão presente na clínica da adolescência. 
 O presente trabalho procura, a partir do relato de um fragmento clínico, pensar o 
sintoma anoréxico/bulímico como uma máscara que protege a expressão dramática de 
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um rosto sem identidade, lançando o sujeito num sentimento de solidão insuportável, 
excessivamente afirmado na melancolia e negado na mania. 
 O melancólico não reflete sobre a possibilidade de ficar só, desapegado do objeto. 
A identificação ao objeto incorporado integra o eu em sua solidão insuportável diante da 
perda, impedindo a solidão necessária e constituinte para o amadurecimento psíquico via 
separação. A anorexia e a bulimia parecem compor a série de psicopatologias da adicção, 
ou seja, formas de negar momentaneamente essa solidão insuportável, de forma maníaca 
pela compulsão. 
 Como Conclusão, identifica, na abertura ao jogo transferencial, a possibilidade do 
sujeito despertar para a solidão necessária ao questionamento acerca da singularidade 
de sua existência. 
 
THE BULIMIC NIGHTMARE 
 
 The problem of loneliness, mentioned by Octavio Paz in his essay “The Labyrinth 
of Loneliness,” provides a reflection on this aspect so often seen in clinical work with 
adolescents.  
 On the basis of a fragment from a clinical case, this paper discusses the 
anorexic/bulimic symptom as a mask that protects the dramatic expressions of a face 
without identity, thus casting the subject into a feeling of unbearable loneliness, overly 
asserted during melancholia and denied in mania.  
 The melancholic person does not reflect on the possibility of being alone, 
unattached from his or her object. Identification with the incorporated object integrates the 
I into its unbearable loneliness in view of the loss and impedes the loneliness that is 
necessary and constituting for mental maturation through separation. Anorexia and bulimia 
seem to belong to the series of psychopathologies of addiction. That is, ways to 
momentarily deny this unbearable loneliness in a maniac way, through compulsion.  
As a conclusion the author sees in transferential interplay the possibility for the subject to 
accept the loneliness necessary for wondering about the singularity of its own existence. 
 
28. Edelyn Schweidson 
 
O TRAUMA COMO UM DESPERTAR PARA O REAL DA RESPONSABILIDADE 
 
 O trauma, enquanto um despertar para o real da responsabilidade pelos outros, 
aparece no sonho narrado por Freud do pai que, adormecendo quando seu filho morto 
está sendo velado sonha, no momento em que um incêndio ameaça o cadáver, que seu 
filho lhe diz: “pai, não vês que queimo?”  O  sonho adia o acordar  mas também   desperta 
o pai traumaticamente para esta morte, através do chamado queixoso do filho. O trauma 
seria um despertar para a responsabilidade ética e impossível pela morte dos outros, 
sobrevivendo-os e testemunhando por eles, numa  transmissão desta responsabilidade.    
Em um encontro internacional de mais de 600 psicanalistas, um orador  transformou a 
platéia em massa, através de, entre outros artifícios, um sedutor ridicularizar de figuras 
políticas impopulares.  A certa altura, elogiou o terrorismo e fez observações anti-semitas. 
Vários judeus e não judeus ali presentes, acordaram traumatizados  da sedução, talvez 
por um sentimento de responsabilidade pela morte dos outros e por uma possível 
transmissão traumática trans-geracional.  Testemunhos sobre este discurso evidenciaram 
que o trauma pode despertar para o real e também proteger a transmissão da psicanálise, 
ameaçada por discursos  que massificam  psicanalistas e por silenciamentos 
complacentes. 
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TRAUMA AS AN AWAKENING TO OUR RESPONSIBILITY TOWARDS OTHERS 
 
 Trauma as an awakening to our responsibility  towards others  appears in the 
dream Freud relates of the father fallen asleep while his dead son is being watched over  
in the next room. In his dream, the father is approached by his son at the very moment 
when a fire is threatening his corpse.  Reproachfully, the son whispered: “father, don’t you 
see I am burning?”  According to Freud, this dream postpones the awakening while at the 
same time it traumatically awakens the father for this death.  Trauma would be an 
awakening  which demands  that we survive our dead ones to act as a witness for them 
and to pass the awakening on to others.  
 In an international psychoanalytic gathering, an invited speaker famous as  a 
political commentator and icon carried along his audience  first by causing laughter in all 
those present by making fun of unpopular political figures.  After he seduced his audience,  
he went on praising and recommending  terrorism and making anti-semitic comments.  
The audience seemed unable to use its critical analysis and defend a psychoanalytic 
posture regarding such matters: the result was that the group  went along with the 
speaker.  However some Jews and non Jews who were there were traumatically awoken 
from the seduction, perhaps due to a feeling of responsibility towards the death of others 
and/or due to a trans-generational traumatic transmission.  Witnesses to this speech gave 
evidence that trauma can awaken us toour responsibility for others and also protect the 
transmission of psychoanalysis, threatened by speeches which can reduce 
psychoanalysts to an acritical crowd and by a silence often imposed on any discussion of 
these issues. 
 
29. Marisa Schargel Maia 
 
AFETOS E LINGUAGEM ENTRE CORPOS E MÁQUINAS, BIOTECNOLOGIA, AFETAÇÃO 
TRAUMÁTICA E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO 
 
 A época em que vivemos é marcada por um ritmo vertiginoso de descobertas 
científicas e por um poder cada vez mais acentuado da tecnologia que, capturada por 
mecanismos culturais diversos, como por exemplo o midiático, molda hábitos e relações 
sociais. Locus privilegiado para essa discussão é a biotecnologia voltada para os 
processos de reprodução. Práticas como a reprodução assistida têm gerado questões 
subjetivas até agora impensáveis, provocando enormes discussões que transcendem o 
campo da medicina pragmática estendendo-se aos domínios da Ética, da Filosofia, da 
Psicologia e da Sociologia. Essas intervenções, além de trazerem novas formas de 
representação e regulação social, trazem também novos modos de conhecimento do real.   
É a partir do conceito de afetação traumática, elaborado a partir da teorização freudiana 
sobre o trauma em “Além do princípio do prazer” (1920), que se pretende tecer algumas 
considerações sobre as relações existentes entre a tecnologia da imagem (o ultra-som) – 
utilizada como recurso de intervenção fundamental no acompanhamento do período de 
gestação – e os processos originários de subjetivação. 
 
AFFECTIONS AND LANGUAGE BETWEEN BODIES AND MACHINES, BIOTECHNOLOGY, 
TRAUMATIC AND SUBJECTIVATION PROCESSES 
 
 The time in which we live is marked by a stunning rate of scientific discovery and 
the increasingly accentuated power of technology which, captured by different cultural 
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mechanisms, such as, for example, the media world, shapes social habits and relations. A 
privileged locus for this discussion is biotechnology directed at the reproduction processes. 
Practices such as assisted reproduction have generated subjective questions hitherto 
unthinkable, giving rise to wide discussions that go beyond the field of pragmatic medicine 
and enter the domains of Ethics, Philosophy, Psychology and Sociology. These 
interventions, besides bringing new forms of representation and social regulation, also 
bring new forms of knowing reality. 
 Based on the concept of traumatic affectivity, elaborated from the Freudian 
theorization in “Beyond the pleasure principle”(1920), the aim of the study is to examine 
the relationships between the technology of image (ultrasound) – used as a fundamental 
intervention resource in monitoring the gestation period – and the originating processes of 
subjectivation. 
 
30. Eliane Michelini Marraccini 
 
À BEIRA DO ABISMO: SOBRE A SEPARAÇÃO INTOLERÁVEL 
 
 Crise no relacionamento com o filho único conduz uma paciente a idéias suicidas, 
com agravamento da depressão instalada após a morte da mãe, e há anos determinando   
sua desorganização e decaída pessoal. A estreita ligação e identificação com a figura 
materna levaram-na a repetidos fracassos em suas relações amorosas, tal como à 
poderosa ligação narcisista com o filho, constituindo importantes elos em cadeia 
transgeracional. Sentimentos de decepção, mágoa e injustiça associam-se ao profundo 
ressentimento pela separação destes objetos de amor, conduzindo-a ao afastamento 
progressivo de demais relações e clausura na estreiteza destes vínculos fundamentais.  
 A emergência do terceiro lhe é traumática e intolerável, o que, juntamente com a 
perpetuação de fantasias e relações idealizadas, leva à impossibilidade da paciente 
enfrentar a perda da completude narcísica e intercepta o luto pela separação dos objetos 
amados. O sofrimento que poderia conduzir à experiência transformadora, desemboca em 
ruína pessoal. O trabalho psicanalítico é a abertura para a alteração desta repetição e 
reverberação de sua história identificatória, o que vem  impossibilitando sua  existência 
independente e ameaça fazer o mesmo com relação aos anseios do filho. 
 
ON THE EDGE OF THE ABYSS: ABOUT THE UNBEARABLE SEPARATION 
 
 A crisis in the relationship with her only son leads a patient to suicide ideas, 
worsening a depression that started at her mother’s death, and determinant of her de-
organizing and personal decay for years. The tight bond and identification with the 
maternal figure led her to successive failures in her love relationships, as well as the 
powerful narcissistic bond with her son, representing important links in the trans-
generational chain. Feelings of disappointment, grief and injustice are associated with a 
deep resentment stemming from a separation from these love objects, leading her to a 
progressive distance from other relationships, and to a confinement in the tightness of 
these essential bonds. 
 The emergence of a third person is traumatic and unbearable, which along with 
perpetuation of fantasies and idealized relationships, leads the patient to the impossibility 
of facing the loss of narcissistic completeness, and intercepts the mourning resulting from 
the separation of beloved objects. Suffering that could lead to a transforming experience 
ends up leading to her personal ruin. The psychoanalytic work is an opening to change 
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repetition and reverberation of her identity story, making it impossible to reach an 
independent existence and might do the same regarding her son’s aspirations. 
 
31. Maria Luiza Furtado Kahl 
 
SABERES DO CORPO 
 
 O presente trabalho visa discutir lacunas da psicanálise na compreensão teórica, 
bem como na abordagem clínica do nexo psique-soma. Em tempos de notável 
manifestação de sintomatologias de expressão predominantemente somática, urge 
perguntar, de novo: de que modo um acontecimento psíquico se inscreve no corpo? De 
que modo  um acontecimento corporal se inscreve no psiquismo? Para tanto, volta-se à 
concepção freudiana de corpo erógeno, pulsional, como base para uma leitura não 
idealista do corpo, em contraposição a certas leituras do pensamento de Lacan que 
reduzem o corpo ao registro fantasmático. Desta leitura, se extrai a expressão “saberes 
do corpo”, nos dois sentidos do genitivo (objetivo e subjetivo): saberes inconscientes que 
pertencem ao corpo e saberes inconscientes que dizem respeito ao próprio corpo, ou 
seja, saber inconsciente que o próprio corpo é. Por fim, tais idéias são articuladas com as 
noções de espaço do corpo, espaço de limiar e espaço interno do corpo, do filósofo José 
Gil, como base para uma releitura da noção de Inconsciente como Inconsciente do corpo.    
 
 This paper discusses psychoanalytic gaps of the psique-soma nexus regarding 
both the theoretical understanding and the clinical approach. In a time when symptoms 
have been mainly expressed in a somatic way, one must ask one more time, “how does a 
psychic event  encodes itself in the body”?  “How does an organic event encodes itself in 
the psychic”? A better understanding requires the investigation of the Freudian concept of 
the erogenous urging body to set the grounds for a non-idealistic reading of the body as 
opposed to some readings of Lacan’s thoughts, which restricts the body to the phantasmic 
register. From those readings one can come up with the phrase “body’s knowledge,” with 
either the genitive objective and subjective meanings: unconscious knowledge which 
belongs to the body, and unconscious knowledge about the body, that is, the unconscious 
knowledge that the body itself represents. Thus, such ideas are connected with concepts 
of body’s space, threshold space and inner body’s space from the philosopher José Gil to 
support the rereading of the Unconscious concept as the body’s Unconscious. 
 
32. Camila Braz Padrão e Elisa Lima Mayerhoffer 
 
ADOLESCENTES ADICTOS: ATO E COMPULSÃO NA CLÍNICA CONTEMPORÂNEA 
 
 Nesta comunicação, temos o objetivo de explorar o fenômeno das adicções na 
adolescência contemporânea.  Nossa análise será centrada, fundamentalmente, na 
relação que o sujeito adicto estabelece com o objeto-droga, relação que traz subjacente 
um núcleo traumático, envolvendo, de forma dominante, aspectos primários e 
compulsivos. O conceito de compulsão, em especial o de compulsão à repetição, possui 
significativa relevância nessa tentativa de compreensão acerca do modo de 
funcionamento psíquico do sujeito adicto. A apresentação de um material relativo a um 
caso clínico vem contribuir para um maior aprofundamento das questões teóricas 
abordadas. 
 Visando traçar uma articulação entre subjetividade e cultura, estaremos atentas, 
igualmente, à seguinte questão: de que forma a singularidade que marca a cultura 
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contemporânea estaria contribuindo para o aumento da incidência de patologias de 
adicção na clínica psicanalítica atual? 
 
DRUG-ADDICTED ADOLESCENTS: ACTING AND COMPULSION IN CONTEMPORARY CLINIC 
 
 In this report we aim at exploring the phenomenon of addictions in contemporary 
adolescence. Our study is essentially centered in the relationship of the addicted subject to 
the drugs, a relationship with an underlying traumatic core that prevalently involves 
primary and compulsive features. The concept of compulsion – particularly the repetition 
compulsion – is relevant in this essay to understand the psychical functioning of the 
addicted subject. The presentation of a case material contributes to the deepening of the 
technical issues that are approached. 
 Aiming at the articulation of subjectivity and culture, we’ll take heed as well to the 
issue of asking how the uniqueness that marks contemporary culture would contribute to 
the growing incidence of addictive pathologies in psychoanalytic clinic nowadays. 
 
33. Paula Ceci Marques, Clarice Palmeira e Nataly Netchaeva 
 
O SUPEREGO CRUEL E O IMPERATIVO DO OUTRO: VIOLÊNCIA NA ADOLESCÊNCIA 
CONTEMPORÂNEA 
 
 Esta comunicação, na qual se busca articular a teoria e clínica psicanalíticas, visa 
explorar o papel da instância do superego na travessia da adolescência. A dimensão de 
violência que parece impregnar atualmente a subjetividade dos adolescentes está 
ancorada na dinâmica das pulsões e, do ponto de vista topológico, pode ser situada ao 
nível da relação entre superego e ego. 
 Ao considerarmos o superego em sua dimensão pulsional, resgatando, assim, a 
sua face cruel e violenta - face traumática - tentamos contribuir para uma maior 
compreensão da problemática da adolescência, tendo em vista, inclusive, aspectos 
ligados à família e cultura contemporâneas. A questão da culpabilidade e de sua relação 
com os imperativos superegóicos advindos do “outro” é o fio condutor deste trabalho, 
voltado especialmente para patologias que envolvem uma dimensão traumática, 
patologias com significativa incidência na clínica psicanalítica contemporânea. 
 
THE CRUEL SUPEREGO AND THE IMPERATIVE OF THE OTHER: VIOLENCE IN 
CONTEMPORARY ADOLESCENCE 
 
 This report tries to articulate psychoanalytic theory and clinic, aiming at exploring 
the role of superego as an agency in the passage of adolescence. The dimension of 
violence that currently seems to imbue the adolescent subjectivity is anchored in drive-
dynamics and, from a topological perspective, can be placed on the level of the relation 
between superego and ego. 
 As we consider superego in its drive-dimension, thus rescuing its cruel and violent 
face – traumatic face – we try to contribute for a greater understanding of the problems of 
adolescence, taking into account some contemporary family-and-culture-linked features. 
The issue of guilt and its relations to superego imperatives that come from the “other” is 
the main thread of this work, specially turned to pathologies that involve a traumatic 
dimension, pathologies significantly incident in contemporary psychoanalytic clinic. 
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34. Soraya Rodrigues Martins 
  
DA PSICOPATOLOGIA À PSICODINÂMICA DO TRABALHO: UMA ESCUTA PSICANALÍTICA DO 
SOFRIMENTO PSÍQUICO NO TRABALHO 
 
 Este estudo insere-se no campo das subjetividades contemporâneas, em 
particular, a relação com o trabalho no processo saúde e doença. Com base na 
psicanálise, na psicodinâmica do trabalho e na escuta psicanalítica realizamos a análise 
de cinco histórias selecionadas de fragmentos do discurso coletado em registros da 
clinica psicanalítica (1991-2001) de mulheres bancárias portadoras de Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs). As falas dessas pacientes trazem 
consigo uma história de vivência simbólica, individual e coletivamente determinada. A 
investigação dos processos psicodinâmicos na relação sujeito – trabalho-processo de 
adoecimento, levaram à análise do lugar do trabalho na construção dos laços sociais, nos 
processos de subjetivação e na configuração do próprio Eu na contemporaneidade. 
Destacamos, nesses processos, o papel da mobilização subjetiva, da dinâmica do 
reconhecimento e do uso de estratégias defensivas na relação prazer-sofrimento, tanto 
em direção à saúde quanto ao adoecimento. Os DORTs - diferenciados, na sua origem, 
tanto do que se denomina conversão (histeria), quanto do que se convencionou chamar 
fenômeno psicossomático- constituem patologias resultantes de um outro sintoma: o 
sofrimento patogênico no modo de relação com o trabalho. 
 
FROM PSYCHOPATHOLOGY TO THE PSYCHODYNAMICS OF WORK: A PSYCHOANALYTIC 
LISTENING OF WORK RELATED PSYCHIC SUFFERING  
 
 This study discusses psychic suffering related to work in modern times, as well as 
the process of health and illness at work from a multidisciplinary perspective based on 
psychoanalytic theory, the psychodynamics of work, and the subject´s speech. The 
analysis is based on exerpts from registers of speech of the clinical psychoanalysis (1999-
2001) of five female bankers with Work-Related Musculoskeletical Disorders (WRMDs). 
The stories reveal an individually and collectively determined history of symbolic 
experience. The investigation of the psychodynamic process in the work-health-subject 
relation led to an analysis of the effect of the workplace on the construction of social ties, 
the development of subjectivity and the constitution of the self. The role of subjective 
mobilization, the dynamics of recognition and the use of collective and individual defensive 
strategies in pleasure and suffering, are emphasized, in terms of health as well as in terms 
of illness. The origins of the WRMDs differ from those of hysteric conversion and of what is 
conventionally known as psychosomatizatic phenomenona. The physical symptoms of 
WRMDs are caused by another symptom: the pathogenic suffering resulting from the 
singular history of the subject´s relation with work. 
 
35. Camila Andrade Drubscky e Cristiane Bueno Iatauro 
 
REFLEXÕES SOBRE O SUPEREU À LUZ DA NOÇÃO DE NARCISISMO 
 
 A partir da passagem de Freud, na qual ele afirma que “o superego de uma 
criança é, com efeito, construído segundo o modelo não de seus pais, mas do superego 
dos seus pais...” (1932, p. 72), acrescida da postulação de Lacan sobre a fase do 
espelho; visamos discutir a formação do narcisismo (primário) em função do supereu 
parental. Se, por um lado, a função do supereu começa a ser esboçada no célebre artigo 
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de Freud sobre o narcisismo (através da noção de ideal do eu) será que, paradoxalmente, 
não podemos admitir que ele estava lá desde o início, isto é, que a questão do supereu é 
primordial em relação ao narcisismo?  
 
CONSIDERATIONS ON SUPEREGO VIEWED THROUGH THE NARCISSISM NOTION 
 
 From the passage by Freud, where he states that: “the superego of a child is, in 
effect, built, not according to the parent’s model, but, according to the parent’s 
superego…” (1932, p. 72), combined with the postulate by Lacan, about the mirror phase; 
we intend to discuss the narcissism function (primary) according to the parent superego. If, 
on one hand, the function of superego begins to be delineated with the renowned article 
written by Freud on narcissism (through the notion of the ideal ego), couldn’t we, 
paradoxically, admit that it was there since the beginning, that is, that the superego issue 
is fundamental in relation to the narcissism? 
 
36. Ana Luiza P. Batista Echeverria 
 
O SOFRIMENTO PSÍQUICO NA LER/DORT (LESÃO POR ESFORÇOS REPETITIVOS OU 
DISTÚRBIO OSTEOMUSCULAR RELACIONADO AO TRABALHO) 
 
 O presente trabalho trata da apresentação de um caso clínico o caso Telma. 
Através da evolução do caso pretende-se relatar como foi se dando a construção de um 
certo dispositivo psicanalítico para operar junto a pacientes acometidos de LER/DORT, 
partindo das dificuldades enfrentadas na relação transferencial com os mesmos. 
 Através dos sonhos de Telma pretende-se demonstrar a evolução do processo 
psicoterápico bem como fazer uma leitura de seu sofrimento primordial melancólico, 
associado ao efeito mortífero de um superego permanentemente tirânico, bem como a 
passagem de uma dor inominável a compreensão, por ela mesma, de seu sofrimento.  
 Através de uma analogia entre o gozo masoquista no sofrer de Telma e 
Raskolnikov, personagem de Dostoievski em Crime e Castigo, pretende-se analisar a 
forma de resolução buscada pelos dois (personagem e paciente). Será que encontraram 
uma saída para o seu sofrimento? Esta saída parece estar relacionada a busca de uma 
via, para além da auto-admoestação: o perdão amoral. 
 
THE PSYCHIC SUFFERING IN THE (REPETITIVE STRAIN INJURY) RSI: THE CASE TELMA 
 
 This paper intends to present a representative clinical case of such 
psychopathology: the case Telma. Through the evolution of the case, it is intended to 
report how the development of a certain psychoanalytical dispositive occurred to act 
together with patients who suffer from RSI, starting from the difficulties which have been 
faced in the transference relation with such patients. 
 It is intended to show, through Telma’s dreams, the development of the 
psychotherapeutic process as well the understanding of her melancolic primordial 
suffering, associated with the murderous effect of a superego, wich is permanently 
tyrannical as well the passage of as unnamable pain to the understanding of her suffering. 
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37. Fabiana Lustosa Gaspar 
 
ANOREXIA: UMA PROBLEMÁTICA DE FRONTEIRAS 
 
 Esta comunicação consiste num estudo psicanalítico da anorexia, tendo em vista a 
significativa incidência desta patologia na clínica contemporânea. A questão da relação 
com o “outro” – externo/interno – constitui um ponto de especial interesse neste trabalho.  
 Um dos principais aspectos envolvidos nessa problemática diz respeito à 
tendência a uma fixação no registro pré-edípico, correlativa de uma fragilidade no 
exercício da função paterna. 
 A anorexia é marcada, em sua base, por um modo de relação com os objetos de 
tipo indiscriminado, o que pressupõe que as fronteiras entre o eu e outro se revelam mal 
delimitadas Levando-se em conta essa negação da alteridade, esta patologia pode ser 
considerada como uma modalidade de resposta, ainda que elementar e precária, a essa 
indiferenciação. 
 
ANOREXIA: AN ISSUE OF BOUNDARIES 
 
 This report is a psychoanalytic study of anorexia, having in mind the significant 
incidence of this pathology in contemporary clinic. The relationship to the “other” – 
external/internal – is pivotal in this text. 
 The trend to fixate in a pre-oedipal register is one of the main features of this 
problem, related to a weakness in the exercise of the father function. 
 In its foundation, relating to objects in an undifferentiated way, leading to the 
assumption that the boundaries between self and other are not sharp, marks anorexia. As 
we take into account this denial of otherness, this pathology may be considered as a kind 
of response, though rudimentary and precarious, to that un-differentiation. 
 
39. Maria de Fátima Ferreira Péret e Regina Célia Ciriano Calil 
 
ESTUDO DE UM CASO CLÍNICO DE DEPRESSÃO SOB O PONTO DE VISTA LACANIANO 
 
 O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma contribuição da psicanálise 
lacaniana ao problema da depressão, a partir de recortes de uma dissertação de 
mestrado defendida na Universidade Católica Dom Bosco, no Mestrado em Psicologia, 
em Campo Grande - MS.  A dissertação tratou  a problemática da depressão por meio do 
estudo de dois casos clínicos atendidos em consultório particular, dentro de setting 
psicanalítico, de acordo com pressupostos encontrados em Freud e Lacan.  Esta 
apresentação em Temas Livres pretende relatar um dos casos pesquisados, onde o 
sofrimento do sujeito surge na falha de sua estratégia diante do Outro, revelando que o 
sentido paterno,  o nome do pai se fez faltar. Através do estudo clínico, pretende-se 
demonstrar que a depressão na neurose e na psicose são distintas, qualitativamente, e o 
como o diagnóstico serve como orientador para o manejo clínico. A clínica psicanalítica 
com depressivos ensina que estes habitam mal o mundo, sendo a depressão uma 
patologia do desejo. A psicanálise não recua diante dos fenômenos depressivos, mas 
considera a singularidade de cada sujeito para lidar com a castração. 
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A CLINICAL CASE STUDY OF DEPRESSION FROM THE LACANIAN POINT OF VIEW 
 
 The present work has the purpose of presenting a contribution of lacanian 
psychoanalysis to the problem of depression by citing parts of a Masters dissertation 
defended in the Masters Program in Psychology at the Catholic University of Dom Bosco, 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. The dissertation dealt with the problematic of 
depression by studying two clinical cases attended in a private doctor’s office with the 
psychoanalytical setting according to the presuppositions found in Freud and Lacan. This 
presentation of Free Themes intends to relate part of one of the cases studied, where the 
suffering of the subject arises in the failure of her strategy before the Autre, revealing that 
the paternal sense, the Nom-du-Père, was lacking. This clinical study intends to 
demonstrate that depression in neurosis and psychosis is qualitatively distinct, and how 
diagnosis serves as orientation for clinical management. Psychoanalytic treatment of the 
depressed teaches that these people inhabit poorly the world, being that depression is a 
pathology of desire. Psychoanalysis does not retreat in the face of depressive phenomena 
but considers the singularity of each subject to deal with castration. 
 
40. Maria Zilda Silva Soares 
 
UM ASPECTO SINGULAR EM PSICANÁLISE: A SUBJETIVIDADE DA PSICOSE DIANTE DA 
REFORMA PSIQUIÁTRICA 
 
 A Psicanálise demarca o encontro do sujeito psicótico com o social apontando um 
aspecto primordial: o espaço singular destinado ao inconsciente. Ela adverte que a ênfase 
nos espaços asilares para o tratamento da psicose é acompanhada de uma certa 
negligência na necessidade de oferecer ao psicótico um espaço de trabalho subjetivo 
onde ele possa fazer dos fenômenos que o acometem uma “inscrição de sujeito”. Neste 
sentido, a clínica psicanalítica caminha nos rumos da reforma psiquiátrica por pretender 
que a atenção psicossocial necessita primordialmente da clínica do sujeito. Partindo 
então, do aspecto singular do sujeito apontado pelo viés psicanalítico, foi elaborado um 
estudo onde pacientes psicóticos construíram representações sociais a respeito da 
reforma psiquiátrica. O estudo foi do tipo exploratório, desenvolvido em clínicas 
psiquiátricas na cidade de João Pessoa – PB. A amostra foi composta de 33 pessoas 
acometidas por psicose, que responderam um teste de associação livre de palavras 
(Jung, 1905). Os dados coletados foram submetidos à técnica de análise de conteúdo 
(Bardin, 1991) e ao softwar Tri-Deux-Mots. A análise apontou a importância da 
socialização na vida singular dos psicóticos, contribuindo principalmente na reconstrução 
da cidadania e no retorno ao contexto familiar. 
 
A SINGULAR ASPECT IN PSYCHOANALYSIS: THE SUBJECTIVITY OF THE PSYCHOSIS 
BEFORE THE PSYCHIATRIC REFORM 
 
 The Psychoanalysis demarcates the psychotic subject’s encounter with the social 
aiming a primordial aspect: the singular space destined to the unconscious. She notices 
that the emphasis in the spaces grants asylum for the treatment of the psychosis it is 
accompanied of a certain negligence in the need of offering to the psychotic a space of 
subjective work where he can do of the phenomenon’s that attack it a “subject” 
registration. In this sense, the clinic of the psychoanalysis walks in the directions of the 
psychiatric reform for intending that the attention psychosocial needs the subject’s clinic. 
Leaving then, of the subject’s singular aspect pointed by the inclination of the 
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psychoanalysis, a study was elaborated where patient psychotic they built social 
representations regarding the psychiatric reform. The study was of the exploratory type, 
developed in psychiatric clinics in the city of João Pessoa - PB. The sample was 
composed of 33 people assaults for psychosis, that you/they answered an association test 
free from words (Jung, 1905). The collected data were submitted to the technique of 
content analysis (Bardin, 1991) and to the software Tri-Deux-Mots. The analysis aimed the 
importance of the social liaison in the singular life of the psychotic ones, contributing 
mainly in the reconstruction of the citizenship and in the return to the family context. 
 
41. Antonieta Lira e Silva  
 
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E A QUESTÃO DO VÍNCULO 
 
 O mundo no qual vivemos vem apresentando mudanças avassaladoras, e 
evidentemente transformações também ocorrem na clínica psicanalítica, que se depara 
com novas formas dos sintomas. Dentre essas novas formas de sintoma, podemos citar a 
relação de dependência. O sujeito é um ser que nasce inserido numa situação de 
desamparo, onde por um período inicial precisa do Outro para sobreviver. Ou seja, o 
homem nasce e é dependente de alguém para continuar vivendo, o que confere ao sujeito 
a característica de um desamparo fundamental, no qual necessita do suporte do Outro, 
para sua sobrevivência. Porém, algumas pessoas ‘necessitam’ continuar nessa posição 
de ‘dependente’ do Outro ou de algo. A partir disso, estamos falando de um vínculo que 
se estabelece entre Sujeito e Objeto no sentido de dependência, e o “termo dependência 
é utilizado para se referir a determinados comportamentos e designar o abuso ou o 
excesso como origem do problema. Assim, a relação entre sujeito e objeto configura uma 
patologia, pela sua intensidade ou pela sua preponderância, independentemente das 
características do objeto.” 
 
THE DEPENDENCE RELATION AND  THE LINK ISSUE  
 
 The world we live in has showing overpowering changes and obviously, 
modifications also occur in psychoanalytic clinic, that faces new forms of symptoms. 
Among these kinds, we can mention the dependence relation. The person is a being who 
is born in helplessness. At the beginning, the humans need another person in order to 
survive. However, some people feel the necessity of developing continued helplessness 
situation related to another or to something else. We are talking about the link between 
Subject and Object in a sense of dependence. “ The term dependence is used as a 
reference to a certain behaviour and to point out the misuse or the excess as the 
beginning of the problem. In this way, the relation between Subject and Object consists in 
a patology, considering the degree or the prevalence, independently of the characteristics 
of the object.”  
 
42. Marina Caldas Teixeira  
 
A PROPÓSITO DE UM TRATAMENTO PSICANALÍTICO POSSÍVEL DO TRANSEXUALISMO 
 
 O transexualismo é um fenômeno contemporâneo que vem sendo afirmado como 
uma condição intratável a não ser pela intervenção de hormonoterapias e de cirurgia de 
mudança de sexo. As novas classificações diagnósticas afirmam mesmo que o 
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transexualismo é um transtorno impermeável ao discurso analítico. Proponho 
problematizar a classificação do fenômeno do transexualismo enquanto um transtorno da 
identidade de gênero, de acordo com o DSMIV, e confrontar as manifestações 
sintomáticas do transexualismo com a problemática do imaginário que se faz notar em 
casos de psicose. A interpretação psicanalítica do fenômeno do transexualismo assinala 
os índices de forclusão que passam elididos no diagnóstico diferencial estabelecido por 
essas novas classificações diagnósticas psiquiátricas. Desta forma, a proposição de um 
tratamento psicanalítico possível do transexualismo coloca em questão a cirurgia de 
mudança de sexo como prescrição unívoca em todos os casos de transexualismo, 
analisando os efeitos incalculáveis de tais cirurgias.  
 
PURPOSE OF A POSSIBLE PSYCHOANALYTIC TREATMENT OF TRANSEXUALISM 
 
 Transexualism is a contemporary phenomenon that is being affirmed as an 
untreatable condition instead of by the intervention of hormone therapy and the sex 
changing surgery. The new diagnoses classifications affirm even that the transexualism is 
a impermeable problem for a psychoanalytic discourse. I propose to make in question this 
classification of transexualism phenomena while a problem of gender identity, according 
with the DSM-IV, and to confront the symptomatic manifestations of transexualism with the 
imaginary problem that makes to be noted by itself on psychosis cases.  Psychoanalytic 
interpretation of transexualism phenomena considers the points of foreclosure that are 
deleted in the deferential diagnosis established by these new psychiatry diagnosis 
classifications. In this way, the proposition of a possible psychoanalytic treatment of 
transexualism points in question the changing sex surgery as a unique prescription in all 
transexualism cases, analyzing the incalculable effects of such surgeries. 
 
44. João Ezequiel Grecco 
 
OS ESTADOS PSICÓTICOS E O APARELHO DE INFLUENCIAR 
 
 O aparelho de influenciar tomado como uma máquina de estrutura mística, que o 
paranóico utiliza no sentido de dar forma e linguagem para seu conflito, podemos dizer 
que é um trauma. 
 Esta forma única que o paranóico se utiliza, corresponde o ponto final da 
evolução do sintoma. 
 Talvez seja difícil encontrar um paciente a manifestar de forma integral o 
aparelho de influenciar, visto que essas manifestações se processam no corpo e 
sentimentos, que são sentidos como influencias psíquicas, como uma força telepática 
vinda de inimigos ou divindades. 
 Tausk, V. estabelece as condições para o desenvolvimento do aparelho de 
influenciar, levando-se em conta as estruturas psíquicas do paciente, e sua capacidade 
intelectual, visto que o mesmo se utiliza de aspectos que dispõe de conhecimentos 
técnicos ou intelectuais para a construção e sofisticação do aparelho.  
 O corpo será lugar comum na linguagem estruturante do aparelho, e seus 
pensamentos influenciados por forças ocultas, raios e ondas. O aparelho sofistica-se a 
cada momento e amplia-se em ação no corpo, desencadeando aspectos somáticos, 
ereções e erupções cutâneas. 
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 Podemos economicamente dizer que do ponto de vista da teoria da Psicanálise, 
Tausk define o aparelho de influenciar  sendo “uma representação – projetada no mundo 
externo – dos órgãos genitais do doente”. 
 Propomos da compreensão do aparelho de influenciar que Tausk apresenta, 
com outros casos que identificamos a presença do aparelho de influenciar. 
 O caso Shereber descrito por Freud e a análise das irmãs Papin por Lacan.  
Esses dois casos clínicos analisados constatam em suas dimensões estruturante as 
condições da manifestação do aparelho de influenciar. 
 
PSYCHOTIC STATES - MACHINE OF INFLUENCING   
 
 My research and the clinical experience has been waking up me significant 
interest, for the manifestation of the paranoia.   
 I present in my congress work regarding the paranoia, especially under the optics 
of the Psychoanalysis with focus in Victor Tausk’s theory.   
 I intend it demonstrates that the manifestations of the paranoia especially the 
construction of a “ machine of influencing “, according to Tausk if of the for the construction 
of a machine of mystic nature.   
 In the interpretation of Tausk, “ Just for allusion, the sick ones can indicate its 
structure. It is composed of boxes, cranks, threads, batteries etc. The sick cults benefit of 
its kindred intellectual of soft that machine of influencing”.    
 I intend to establish a relationship in the manifestations of the machine of 
influencing according to Tausk and other clinical cases, example of the case Shereber, 
interpreted by Freud.   
 The manifestations of the machine of influencing according to Tausk settle down as 
artifice of defense of the ego. We postulated an idea regarding the entails inconsistent 
libidinous in the patient’s life establishing like this a traumatic situation    
 The breaking of situations in the development libidinous drives the infant to a 
stadium where the libido lunge stays gone back to the own body, especially in the 
identification of the genital organs.   
 In the process of the projection and identification the contents invested libidinous, it 
represents like this projection of the own body, establishing a stadium of the narcissism, 
where that machine of influencing as defense of the ego, cannot to represent the patient’s 
characteristics, that they anger from mystic and intellectual aspects, until the projection of 
its sexual organs.   
 To those stadiums of you influence, that win in the patient ideas perseverance and 
lowering. Those projections and identifications are the own libidinous that the origin comes 
back.   
 To that it ends up inaugurating the manifestation of the homosexuality, 
manifestations that with elements of the patient’s existence that will compose its machine 
of influencing.    
 Our argument is that the trauma, establishes in the imponderable of the recognition 
of the Other, where the patient takes itself as only and satisfaction for its need narcissism 
and megalomania.   
 Trauma and paranoia cohabit like this him in the primitive and in the development 
of the libidinous. 
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45. Ana Heloisa Senra 
 
ANOREXIA: UMA INSCRIÇÃO NEGATIVIZADA DO FEMININO  
 
 O texto visará interrogar as especificidades da anorexia enquanto um transtorno 
que implica uma inscrição pictogramática de recusa do feminino no corpo adolescente, 
buscando destacar as questões relativas aos impasses vividos pela menina frente ao 
processo de feminilização na contemporaneidade. 
 Aparentemente as questões manifestas na anorexia flertam com a estética e a 
beleza veiculadas pela mídia. Entretanto, mais que a adequação aos ideais de magreza, 
as anoréxicas impõem-se como um enigma baseado em leis que não são 
compartilháveis, posto que não incluem o terceiro senão para abandonar o corpo 
maltratado.  
 Característica entre meninas adolescentes, a anorexia evidencia os impasses do 
trabalho psíquico frente à reatualização das questões edípicas que a adolescência 
implica. Tais questões, não raro, têm encontrado no corpo um lugar de inscrição daquilo 
que falha no processo de simbolização, permitindo-nos interrogar um modo de inscrição, 
negativizada, do quê do feminino esburaca o corpo, impassível a uma leitura apressada.  
 
ANOREXIA: A NEGATIVE INSCRIPTION OF THE FEMALE CONDITION 
 
 This text is about the characteristics of anorexia as an illness that causes a 
physical inscription on the female teenager body when the girl refuses to accept her 
female condition emphasizing the points related to the girl’s conflicts as far as the process 
of becoming a woman nowadays is concerned. 
 Apparently the issues shown by anorexia are connected with the beauty and 
aesthetics patterns that are broadcasted by mass media. However, the anorectic 
teenagers are not exactly worried about pursuing this contemporaneous beauty pattern. 
Actually, they have an enigmatical way of dealing with their bodies. 
 Typical of the female teenagers, teenagers living this condition do not experience 
the Oedipus Complex symbolically, which is very usual during adolescence. As this 
symbolical work does not occur with them, these teenagers make this real inscription in 
their real bodies. 
 This mechanism of making this real inscription allows us to question its relation with 
this refusal of the female condition found in anorectic patients. 
  
47. Helena Maria Melo Dias 
 
SOBRE O FENÔMENO DE CONVERSÃO NA CONSTITUIÇÃO DO AUTO-EROTISMO 
 
 Este trabalho fundamenta-se na hipótese de que a conversão, além de um 
mecanismo de defesa da histeria, é um fenômeno de constituição do corpo erógeno, ou 
seja, a conversão inaugura a sexualidade humana por meio do auto-erotismo.  
 Partindo da metapsicologia freudiana a respeito da dinâmica das operações 
psíquicas subentendidas na formação do sintoma: o conflito psíquico, sua magnitude 
pulsional e o sintoma como defesa que envolve o quadro da histeria de conversão, 
concluímos que a conversão, como mecanismo de defesa, implica num retorno do 
investimento da libido no objeto para o órgão ou órgãos, que contida, demarca o corpo 
com representações simbólicas, revelando toda uma atividade auto-erótica que 
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enclausura dentro de si o mundo fantasmático da histeria. Este estudo teórico-clínica foi 
sendo ampliado e nos remeteu à questão: como se forma o auto-erotismo, tão 
fundamental na constituição do psiquismo?  
 Compartilhamos com Pierre Fédida quando diz que “a teoria do auto-erotismo 
freudiana convida, ainda hoje, a nova via de pesquisa”. Nesse sentido, a via que 
seguimos parte da conjetura do fenômeno de conversão enquanto um processo que 
implica num retorno e contenção da libido no corpo, introduzindo o auto-erotismo no 
humano. 
 
ABOUT THE CONVERSION PHENOMENON IN THE SELF-EROTICISM CONSTITUTION 
  
 This paper is based upon the hypothesis that conversion, besides being a defense 
mechanism of hysteria, is an erogenous body constitution phenomenon, i.e. the 
conversion inaugurates the human sexuality by the means of self-eroticism. 
 From the freudian metapsychology regarding the assumed psychic operations 
dynamics in the symptom formation: the psychic conflict, its pulsional magnitude and the 
symptom as a defense which involves the conversion hysteria condition, we conclude that 
the conversion, as a defense mechanism, implies a return of the libidinous investment in 
the object to the organ or organs, which contained, imprints the body with symbolic 
representations, revealing an self-erotic activity which cloisters in itself the ghostly world of 
hysteria. As this clinical-theoretical study developed it raised this issue: how does the self-
eroticism develop, being so fundamental in the constitution of the psychism? 
 We share Pierre Fédida’s view that “the Freudian theory of self-eroticism invites us, 
still today, to the new way of research”. In this sense, the way we follow starts from the 
conjecture of the conversion phenomenon as a process which implies a return and 
contention of the libido in the body, introducing the self-eroticism in the human. 
 
49. Glaucia Dunley 
 
PRÓTESES PSÍQUICAS - A PSICOFARMACOLOGIA COMO BIOTECNOLOGIA E A TÉCHNE 
TRÁGICA DA PSICANÁLISE 
 
 Considerando a relevância do estudo das próteses na cultura informacional 
contemporânea, e aproximando-o do campo psicopatológico através da idéia dos 
psicofármacos como próteses psíquicas, pretendo através deste trabalho problematizar a 
inserção das novas tecnologias- especialmente as biotecnologias, como a 
psicofarmacologia - e os seus correlatos – “as novas formas de subjetividade”e “as novas 
formas de sofrimento psíquico”- no projeto de longa duração da metafísica., descortinando 
com isto a lógica da vontade de poder em jogo, e sua máscaras.   
 Procurando formas de resistir a esta disponibilização sem fim do real, pela qual o 
próprio sujeito se vê atingido, objetivando-se das mais variadas formas, a psicanálise se 
configura como téchne trágica, herdeira como tal de uma transmissão estética e ética da 
existência, propondo-se a restituir ao homem contemporâneo um saber sobre a sua 
própria tragicidade, pela qual é possível afirmar um bem-viver onde a dor de exitir não fica 
encoberta. 
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PSYCHIC PROTHESIS - PSYCHOPHARMACOLOGY AS  BIOTECHNOLOGY AND 
PSYCHOANALYSIS AS A TRAGIC TÉCHNE 
 
 Taking into account the relevance of studying prothesis in contemporary 
informational culture, and approaching it of psychopathological domain by means of 
psychopharmacological substances -considered here as psychic prothesis-, I intend to 
question the insertion of new technologies -specially the biotechnological ones, as I think 
psychopharmacology could be interpreted-, as well as its correlates (the so called “new 
forms of subjectivity” and “new forms of psychic suffering) in the long lasting metaphysical 
project. Through out this direction, the willing for power and its rationality of intervention, 
control and domination shall be revealed.  
 Looking for strategies to resist the endless disposal provided by technical media, 
even of man himself, psychoanalysis appears  to be a kind of tragic téchne - legs of tragic 
thought and Greek Art, and so, of an ethical and esthetical transmission of existence- 
trying to restitute to mankind the knowledge about its own tragicity. Through this  “strategy” 
is possible to affirm existence as a territory of joy, pain and finitude, modulating the use of 
pharmacological substances which  frequently have functioned like prothesis. 
 
55. Elisabeth Bittencourt 
 
PARA A CLÍNICA DO TRAUMA, O HUMOR? 
 
 Gargalhadas explodem do eco do meu divã. Do desvão do silêncio, escuto 
gargalhadas. Elas ecoam sobre o fundo de silêncio que se impõe à escuta analítica. De 
que se trata? A gargalhada vem de lá e se propaga por cá? Ou começa por cá e ecoa lá? 
Lá onde?  
 Para Freud o riso seria um sinal de aproximação do material inconsciente. Teria o 
humor, enquanto formação capaz de promover uma “economia na despesa psíquica”, 
cujo resultado visível é o riso; uma incidência particular na clínica psicanalítica?  
 Um quantum de energia psíquica ficaria disponível para o sujeito usar naquilo que 
a vida desejante precisa para poder inventar troços e um certo jeito de viver? Qual seria a 
fonte de tamanho vigor?  
 A noção de trauma em Freud conservou a indicação de um excesso de excitações 
internas que o aparelho psíquico não conseguiria integrar, não dando condições para o 
princípio do prazer operar; o sujeito, sem recursos, ficaria submergido pela angústia. 
A capacidade do humor de “desviar a possibilidade de sofrimento”, influindo na formação 
de um supereu “afável”, poderia se tornar um recurso que um analista - efeito de seu 
estilo - poderia ousar na clínica do trauma, carente de simbólico?  
 Como um não sujeito, efeito do trauma, protótipo do sofrimento, se deixaria 
contaminar pelo que é da ordem do humor, cujo resultado, o riso, é visto como a própria 
expressão da alegria, avesso do sofrimento? E Isso: “sem ultrapassar os limites da saúde 
mental?”. 
 
TO THE CLINC OF TRAUMA, HUMOUR? 
 
 Guffaws explode from the echo of my divan. From the garret of silence I hear 
guffaws. They echo over the silent background which is imposed to analitical hearing what 
is that all about? Does the guffaw comes from there and propagates here? Or does it start 
here and then echoes over there? There, where? 
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 To Freud laughter would be an approaching sign of unconcious material. Would 
humour have, as a form abble to promote an “economy in the psychic expense”, whose 
visible result is laugter, a particular incidence in psychoanalytical clinic? 
 A quantum of psychic energy would remain avaliable for the subject to use in what 
the desiring life needs to be able to invent things and a certain way of living? 
 The trauma notion in Freud has conserved the indication of an excess of internal 
excitements which the psychic apparatus  could not integrate,  not allowing the principle of 
pleasure to operate, the subject, without any resources would remain immersed in 
anguish. 
 Humour abitity to “detour the possibility of suffering, influencing on the shaping of 
the“ afable ”superego, could become a resource that the analyst - and effect of his/her 
style - could dare to employ in the clinic of trama, lacking the symbolic? 
 How could a non-subject, effect of trauma, suffering prototype let him/herself be 
infected by what belongs to humour order, whose results laughter, is seen as the very 
expression of joy, the opposite of suffering? And that “ without trespassing the limits of 
mental health ”? 
 
57. Anna Carolina Andrade Barbosa 
 
O ARCAICO E O ORIGINÁRIO NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO - ESTATUTO E DESTINO DAS 
PRIMEIRAS INSCRIÇÕES PSÍQUICAS 
 
 Este trabalho dedica-se a pensar os modos de instalação da pulsão nas origens, 
buscando explorar as noções de arcaico e originário, forjadas por Silvia Bleichmar, 
psicanalista argentina, para abarcar os diferentes estatutos e destinos das primeiras 
inscrições psíquicas.   
 Retomaremos a proposta freudiana da Carta 52, onde Freud sustenta a idéia de 
que o aparelho psíquico se estrutura a partir de fragmentos mnêmicos. Neste sentido, 
interessa-nos rever as possibilidades e impossibilidades de transcrições daquilo que é 
inscrito, realçando o lugar deixado a uma certa irredutibilidade para o que Freud 
denomina signos ou índices de percepção, ao diferenciá-las das representações-coisa. A 
noção de arcaico, auxilia-nos resguardar à pulsão no aparelho psíquico um caráter aquém 
da representação?  
 Interrogamo-nos em que medida o reconhecimento dos termos diferenciais da 
inscrição da pulsão na constituição do sujeito, além de nos aproximar da abordagem dos 
transtornos precoces na infância, informa-nos ainda sobre alguns elementos, que 
parecem escapar à definição estrita de sintoma em termos freudianos, e que aparecem 
recorrentemente na clínica com adultos. 
 
THE ARCHAIC AND THE ORIGINAL IN THE SUBJECT’S CONSTITUTION - NATURE AND 
DESTINY OF THE FIRST PSYCHIC INSCRIPTIONS  
 
 This work intends to explore some ideas about the original modes of the drive, so 
as to study the different statutes and destinies of the first psychic inscriptions. Silvia 
Bleichmar’s notions of “archaic” and “original” are adopted therefore. 
 Freud’s proposal that the psychic mechanism is structured from mnemonic 
fragments is then recovered. It interests us, thus, to review both transcription possibilities 
and impossibilities of what is inscribed, highlighting the place left open for a certain 
irreductibility of what Freud calls perception sign, or index. 
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 Does the notion of  “archaic” help us asign the drive a character of  previousness 
regarding representation? 
 A question is posed: to which extent does the recognition of differential modes of 
the drive’s inscription, in the subject’s contitution, besides providing us with approaches to 
early chilhood’s disorders, further inform us about elements that seem to escape the strict 
freudian definition of symptoms, and that recurrently appear in adults’ treatments? 
 
60. Heloísa Helena Aragão E Ramirez & Christian Ingo Lenz Dunker 
 
O ENVÓLUCRO DO CORPO - UM ESTUDO EM PSICOSSOMÁTICA 
 
 Traquinas meio a meio, é assim que os colegas costumam se referir a Cristiane, 
ou manchada, ou ainda malhada, apelidos recebidos em função de um vitiligo segmentar 
que toma metade de sua face, e com o qual ela convive desde os dois anos e meio de 
idade. É com esta estratégia que ela se apresenta e se representa e se deixa tomar pela 
angústia. O objetivo deste trabalho é discutir as manifestações referidas como traumáticas 
que envolvem a aparição dos primeiros sintomas de vitiligo, bem como suas recidivas. 
Levaremos em conta ainda a especificidade do tratamento simbólico dessas 
manifestações corporais sobre o sujeito, a partir da suposição de que há lacunas ou 
instabilidades na apropriação e subjetivação de tais manifestações. Remetemo-nos aqui a 
hipótese de NASIO (1991) e GUIR (1987) de que nas formações psicossomáticas há um 
processo de foraclusão parcial do Nome-do-Pai. Segundo Guir esta é uma metáfora de 
gelificação, do qual, o significante se concretiza numa holófrase, cujo problema de fundo 
psicossomático tem haver com a Metáfora Paterna que funciona em alguns lugares do 
discurso e não em outros e que pode levar a um desencadeamento de fenômenos no 
corpo. 
 
THE ENVELOP OF THE BODY - A STUDY IN PSYCHOSOMATICS 
  
 Traquinas meio a meio (fifty-fifty little devil) is how our colleagues used to refer to 
Cristiane, or manchada (spotted), or even malhada (speckled), nicknames she was given 
because of the segmentar vitiligo that affects half of her face, and with which she has lived 
since she was two and a half years old. She uses this strategy to present and represent 
herself and but she is prey to anguish. This work aims at discussing the manifestations 
referred to as traumatic that involve the appearance of the first symptoms of vitiligo, as 
well as their recurrence. We will also consider the specificity of the symbolic treatment of 
these corporal manifestations on the subject based on the supposition that there are gaps 
or instabilities in the appropriation and subjectivation of these manifestations. We here 
draw on the hypothesis of NASIO (1991) and GUIR (1987) that psychosomatic formations 
involve a process of partial forclusion of the Name-of-the-Father. According to Guir, this is 
a metaphor of gellification, whose signifier materializes in a holophrase and whose 
psychosomatic problem is linked to the Paternal Metaphor, which functions in some places 
of the discourse but not in others and that may trigger phenomena on the body. 
 
61. Flávio Durães 
 
AS PSICOSES, A LEI E A NORMA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA FEITA POR MUITOS 
 
 Pretendemos, neste trabalho,  refletir sobre o lugar da lei e da norma na clínica 
das psicoses.  Os serviços de saúde mental  deparam-se , em muitos casos, com  a 
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utilização do recurso da norma como uma forma de ordenar o cotidiano de sua 
assistência, naquilo que muitas vezes aparece como algo insuportável para a equipe de 
saúde mental. A preponderância da norma aponta para uma tentativa de reação ao mal-
estar que o psicótico nos coloca através da  passagem ao ato suicida,   agressões, a 
droga, o excesso de gozo. Trata-se de pensar como ocupar uma posição que não 
encarne a própria lei, o que Lacan chamou de  um “Outro gozador” menos invasivo, 
menos persecutório que acolhe e negocia. Em outras palavras,    pensar  como uma 
clínica feita por muitos (pratique à plusieur), aberta a contingência, em permanente 
criação de   novos modos de subjetivação,   possibilita a construção de um  laço do sujeito 
frente ao Outro. 
 
 This text presents considerations about the importance of the law and the norm  in 
the clinic of psychosis. The substitutives services of the mental health meets a new way of 
approaching norm e law on the daily work of assistance with psichotic patient. The author 
shows, after a certain point  of the teaching of Lacan, a  way to maintain the distance from 
the Other´s jouissance in the clinic of psychosis. 
 
62. Aline Vilhena Lisboa 
 
 “ESSA DOENÇA É MUITO BOA...”  ANÁLISE DE UM CASO DE CÂNCER: TRAUMA, CONFLITO 
E ADOECIMENTO NO IMAGINÁRIO FAMILIAR” 
 
 O presente trabalho compreende uma análise de caso de uma família, cuja filha 
teve câncer no céu da boca aos 30 anos de idade, sabendo-se de dois casos de câncer 
(tio e avó maternos) na história da família. Este caso foi avaliado durante pesquisa no 
Centro de Psicologia Aplicada da Universidade Federal de Juiz de Fora – MG no ano de 
2002 e hoje, este estudo sobre o adoecimento e suas implicações na família, faz parte do 
projeto de dissertação de mestrado da autora pela PUC-RJ. Utilizou-se o recurso do 
genograma durante duas sessões com a família. Esta análise possibilitou pensar em 
alguns indicadores que representariam o adoecimento da paciente no imaginário familiar. 
Algumas observações foram realizadas, no que diz respeito ao lugar desta paciente e de 
seu adoecimento no imaginário familiar, o conflito e seus impasses na fantasmática 
familiar, o significado dos nomes dos parentes, o lugar da relação de fratria neste 
adoecimento, o sentido da doença  para a paciente, o lugar da mãe e o lugar do pai. 
Chamamos a atenção para a análise do tipo de transmissão psíquica nesta família, por 
transferência de identificações através das gerações. 
 
“THIS ILLNESS IS VERY GOOD...” ANALYSE OF A CANCER CASE: TRAUMA, CONFLICT AND 
HEALTHNESS IN THE FAMILY’S IMAGINARY 
 
 This present research is about an analyse of a family’s case. The daughter had a 
cancer in her mouth when she was 30 years-old. There were two cases of cancer in the 
family’s historie: her uncle and her grandmother (both of them were mother’s relatives). 
This case was available during cancer’s research at the Psichology Center of the Juiz de 
Fora University – Minas Gerais in 2002. Nowadays, this study about healthness in the 
family makes part of the project of dissertation in the school-master at PUC-RJ. We used 
the genogram during two meeting with the family. This study has possibilited to thing about 
what kind of questions would represent the girls’s healthness in the family’s imaginary.  
Some observations were realized about the  place the daughter’s healthness takes up the 
family’s imaginary: the conflitcs and their consequents, the place of the “fratria”, the 



Temas-livres                                      VII Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental e           
Rio de Janeiro — PUC-RJ                        Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental 

meaning of the relatives and parents names and what kind of place is ocuppied by the 
falther and the mother. We pay attetion to the kind of psychological transmission in that 
family by transference of identifications through the generations.  
 
63. Vanuza Monteiro Campos Postigo 
 
PAIXÃO E ADICÇÕES 
 
 Em nosso trabalho, pretendemos articular o fenômeno da adicções à idéia da 
paixão, entendida a partir de sua articulação com a passividade pulsional e a pulsão de 
morte – conceito cuja concepção permitiu um resgate magistral da noção de trauma na 
psicanálise freudiana. Nossa apreciação pretende destacar o estatuto do objeto da 
adicção /paixão, que parece assumir características particulares, como a afetação de seu 
registro de contingência, bem como parece haver uma metamorfose do objeto, onde o 
objeto da necessidade parece recobrir o objeto da pulsão. Nessa gestão da paixão no 
aparelho psíquico, que vamos associar ao quadro das adicções, encontramos uma 
“resposta”  compulsiva na adesão a esse objeto único e insubstituível, que assume nessa 
situação um caráter imperativo. A abordagem desta questão demanda que possamos 
pensar essa relação de objeto a partir da dinâmica pulsional. 
 
PASSION AND ADDICTION 
 
 In this report we aim at articulating the phenomenon of addiction to the idea of 
passion. This latter is understood from its articulation to the passivity before the drive, and 
to the death drive – a concept that allowed rescuing the notion of trauma in Freudian 
psychoanalysis. Our analysis aims at putting in relief the statute of the object of 
addiction/passion, which seems to take over peculiar features like the affectation of its 
register of contingency. It also seem that there is a metamorphosis, and the object of 
necessity appears to cover the object of the drive. In this management of the passion 
inside the psychic apparatus – which we associate to the figure of the addiction – we find a 
compulsive “response” as it adheres to that unique and irreplaceable object that in such 
situation becomes imperative. The approach to this issue requires being able to think such 
object relation from the standpoint of drive-dynamics. 
 
66. Cristiana Miranda Ramos Ferreira 
 
APRESENTAÇÃO DE PACIENTES: DO VALOR DIDÁTICO AO EFEITO CLÍNICO 
 
 Desde 1999, a prática de apresentação de pacientes tem sido utilizada no IRS, 
como um importante método de investigação clínica. Isto porque, ao dar ênfase à fala do 
paciente, a seu saber sobre seu sofrimento e interpretações que dá a sua história,  a 
apresentação permite que algo de sua singularidade seja escutado, contrapondo-se ao 
automatismo universalizante da instituição. 
 Desta forma, este dispositivo , além do efeito que pode ter sobre o paciente, no ato 
mesmo da entrevista, tem também efeitos, que podem ser constatados a posteriori, sobre 
a direção do tratamento, visto possibilitar à equipe, uma outra compreensão do caso. 
 Para demonstrar como este trabalho tem se realizado, seus pressupostos teóricos 
e alcance clínico e institucional, faremos um breve percurso histórico, marcando as 
diferenças entre a apresentação de pacientes como realizada pela psiquiatria clássica, e a 
inversão de concepção proposta por Lacan, que desloca a ênfase do saber do mestre, 
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para o saber do paciente, decorrentes da alteração da função e da articulação dos três 
pilares da apresentação: paciente, público e entrevistador, e suas conseqüências. 
Para finalizar, utilizaremos fragmentos de apresentações para demonstrar efeitos práticos 
desse trabalho. 
 
PATIENT PRESENTATION: FROM THE DIDACTIONAL GOAL TO THE CLINICAL EFFECTS 
 
 Since 1999, the practice of the patients presentation has been used at IRS, as an 
important method of clinical investigation. This works, because when prioritizing  the 
patients speech, the self awareness of  his  treatment, his suffers and interpretations of his 
history,  allow that something of his singularity be heard, counterbalancing the 
universalized automatism of the institution. 
 Hence, within this way, beyond the effect it has on the patients, in the interview 
itself, it has also produced effects which can be noticed afterwards, along the in the 
treatment, thus, giving the group other  possibilities to better understand the case. 
 To demonstrate how this work has been done , its theories and presuppositions 
and clinical and institutional achievements , we will make a brief report , highlighting the 
main  differences between the patients presentations done by the  classic psychiatry, and 
the conception of inversion of Lacan, who changes the emphases  of the master 
knowledge, to the patients knowledge , result of the alteration of the function  and the 
articulation of the three pillars of the presentation: Patient, public, and interviewer, and 
their consequences. 
 To conclude, we will use samples of the presentation to demonstrate the practical 
effects of this work. 
 
68. Márcia Cristina Maesso e Tatiana Carvalho Assadi 
 
REPRESENTAÇÃO PELA ARTE E ESCUTA PSICANALÍTICA 
 
 Há algo que nos interpela na clínica psicanalítica, por não ser dito, não ser 
nomeado. “Isso” que apresenta-se inapreensível pela palavra provoca as mais variadas 
formas de manifestações que vão do mal estar corporal até a produção efetiva de 
doenças, da depressão, até tentativa e realização de suicídio, da suposição de saber de 
uma mãe sobre o desejo de seu filho, até a cristalização do filho no desejo da mãe, dentre 
outras tantas e inusitadas situações que se apresentam em torno do que se mantém 
inconsciente. 
 Desde os primórdios da psicanálise, quando Freud ainda atribuía a incidência dos 
traumas a um fato ocorrido na realidade relacionado à impotência e desamparo da criança 
diante da sedução por um adulto, até à consideração do trauma construído pela fantasia, 
a questão da representação de uma situação traumática estava posta como a condição 
pela qual é possível para uma pessoa inscrever-se no mundo. A importância de 
vislumbrar a relação em jogo na construção singular da representação quando esta se faz 
através da arte, pretende fornecer elementos auxiliares ao trabalho clínico, na medida em 
que implica tanto em considerá-la como um modo de dizer do que está inconsciente, 
como em abordar a incidência do Outro como condição de sua constituição. 
 
THE REPRESENTATION THROUGH THE ART AND THE PSYCHOANALYTICAL LISTENING 
 
 There is something that questions us at the psychoanalytical clinic once it was not 
said, once it was not named. “That”, what is shown as impossible to be said in words, 
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provokes the most varied forms of manifestations going from feeling physically seek to the 
real production of diseases; from depression to the attempt and achievement of suicide; 
from a mother knowledgement supposition of her sun desire to the materialization of the 
sun in the mothers desire; among a lot of others uncommon situations that are showed 
around of what is kept unconscious. 
 Since the beginning   of psychoanalysis, when Freud was still attributing traumas to 
a fact happened in the reality related to the incapacity and helplessness of the children  
facing an adult seduction to the consideration of the trauma built up by the fantasy, the 
matter of representation of a traumatic situation was seeing as a  condition through which 
enables a person to subscribe in the world. The importance of overview the relation played 
in the singular construction of the representation when it is done through the art, intends to 
supply auxiliaries elements to the clinical work, as it implies its consideration as a way of 
speaking of what is unconscious, as in dealing with an incidence of the Other as a 
condition of its constitution. 
 
71. Daniela Ferreira Venâncio e Romina Moreira de Magalhães Gomes 
 
AS RELAÇÕES ENTRE A PASSAGEM AO ATO E O SUPEREU NA PSICOSE 
 
 Se não há em Freud uma teorização sobre o crime na psicose, pode-se afirmar 
que as descobertas do inconsciente e das pulsões influenciaram o psiquiatra Guiraud. 
Esse autor desenvolve a tese de que há motivações inconscientes nos homicídios 
cometidos por psicóticos. Ele formula a idéia de que tais crimes seriam motivados pelo 
desejo de curar-se da doença. A passagem ao ato seria uma tentativa de suprimir o mal-
estar intenso que é projetado no mundo externo e atacado no momento do crime. 
Utilizando-se das instâncias propostas por Freud na segunda tópica, Guiraud diferencia 
os crimes do eu dos crimes do isso. 
 Lacan, remetendo-se a Guiraud em sua tese de doutorado, acrescenta os crimes 
do supereu, propondo que na paranóia de autopunição a passagem ao ato se explica pela 
presença de mecanismos punitivos. Ele recupera um termo grego utilizado por Guiraud, o 
kakon, para nomear o inimigo interno que o sujeito busca atingir pela via da passagem ao 
ato. Com a introdução do objeto (a) no Seminário sobre a angústia, a passagem ao ato 
poderá ser pensada como tentativa, por parte do psicótico, de extração do objeto. Essas 
formulações levam-nos a perguntar se haveria uma ligação entre essa não extração do 
objeto e o supereu, que se apresenta na psicose, para Lacan, não mais como uma 
instância punitiva, mas como exigência de gozo ilimitado. 
 
THE RELATIONSHIP OF PASSAGE L’ACTE AND SUPER-EGO IN PSYCHOSIS 
 
 If there isn´t in Freud an explicit theory about crime in psychosis, we can assert that 
the discoveries about the uncounscious and the instincts influenced the psychiatrist 
Guiraud. This author developed a thesis that there are uncounscious motivations at the 
murders commited by psychotics. He formulates the idea that such crimes could be 
motivated by a desire of cure. The passage l’acte would be an attempt to suppress the 
intense indisposition that is projected on the external world and attacked at the moment of 
crime. Using the instances suggested by Freud at the second topography, Guiraud 
distinguish the crimes of ego and the crimes of id. 
 On his doctorate thesis, Lacan, remitting to Guiraud, increases the crimes of super-
ego, suggesting that in self-punishment paranoia, passage l’acte is explained by the 
presence of punitive mechanisms. He recovers a greek therm used by Guiraud, the kakon, 
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to name the internal enemy that the subject tries to reach by the passage l’acte. With the 
introduction of the object a at the Seminary about anxiety, the passage l’acte can be 
thinked as a try, that the psychotic makes, to remove the object. These formulations make 
us ask if would be a connection between this non-removed object and the super-ego, that 
is present at psychosis to Lacan at this moment not as a punitive instance, but as an 
unlimited exigency of lust. 
 
72. Juliana Meirelles Motta 
 
A CLÍNICA DO SUJEITO LACANIANO NA REFORMA PSIQUIÁTRICA 
 
 Pretendemos, aqui, discutir como os princípios norteadores da reforma psiquiátrica 
criaram um esforço e uma possibilidade de se operar uma clínica do particular, um 
trabalho singular com cada sujeito que procura algum tipo de ajuda. A tentativa dessa 
discussão é retomar alguns pontos de orientação da constituição dos “serviços 
substitutivos” e “das novas instituições”, pensar se no interior dessa discussão não foi 
criado um espaço onde é possível operar  o imperativo ético lacaniano “a clínica do um a 
um”. Na verdade, o que se pretende aqui é demonstrar que a reforma abre um novo 
campo de práticas e a psicanálise ocupa um espaço com um método específico de 
trabalho. 
 A oferta que a psicanálise faz para esses “novos serviços” de saúde mental é a de 
uma clínica em que se constrói, a partir da transferência e da interpretação, um trabalho 
em relação à presença das formas diversas de gozo do Outro. Essa oferta implica uma 
interpelação a um método administrativo típico dos serviços públicos de saúde mental 
onde as novas classificações das doenças mentais e inúmeras regras de 
operacionalização são criadas cotidianamente. Não seria o caso de aboli-las, mas de 
dialetizá-las, apontar como essa classificação é aberta e como as práticas discursivas 
permutam todo o tempo, e que na realidade nunca irão conseguir “organizar” (no sentido 
“strictum”) clientela e clínica. 
 
 The author focuses on the questions raised by psychiatric  reform and  
considerations about the importance of psychoanalytical ethics in institutions of mental 
health. The conformation of a new assistance paradigm – Psychiatric Reform – requires a 
reflection about the psychoanalysis role as a specific method, as well as to contribute  in 
finding alternatives that can help the achievements the mental health specially unside  
clinical context. 
 
79. Maria Teresa Melo Carvalho e Paulo de Carvalho Ribeiro  
 
DUAS CONCEPÇÕES DE TRAUMA EM FREUD E SUAS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 
 
 A oposição entre manifestações psicopatológicas fundadas no conflito psíquico e 
manifestações psicopatológicas fundadas num trauma tem ocupado um lugar importante 
nas considerações psicanalíticas atuais. Mesmo admitindo que essa oposição seja 
pertinente em algumas situações clínicas, pensamos que utilizá-la para uma demarcação 
no campo da psicopatologia pode vir a obscurecer a relação que trauma e conflito 
psíquico mantêm entre si. Acreditamos, no entanto, que essa idéia reproduz, de alguma 
forma, a distância que existe na própria obra freudiana entre duas concepções do trauma. 
A primeira, presente nas formulações iniciais sobre a histeria, liga o trauma ao 
recalcamento e à sexualidade e deve ser localizada, portanto, na própria constituição do 
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conflito psíquico. A segunda, que pode ser referida à introdução da pulsão de morte, 
continua ressaltando o ponto de vista econômico, que sempre acompanhou a noção de 
trauma, mas coloca em segundo plano a sexualidade e o recalcamento e privilegia o 
impacto de uma realidade, não necessariamente ligada à sexualidade, que vem ameaçar 
a integridade do sujeito. 
 O presente trabalho busca evidenciar uma articulação possível entre essas duas 
concepções de trauma, no intuito de superar uma oposição tão demarcada entre conflito e 
trauma. Esta perspectiva abre, assim, a possibilidade de reflexões clínicas nas quais as 
manifestações psicopatológias podem ser vistas sobre o solo comum do recalcamento da 
sexualidade infantil, quer sejam desencadeadas por episódios nitidamente traumáticos, ou 
não. 
 
ON TWO CONCEPTIONS OF TRAUMA IN FREUD’S WORKS AND ITS CLINICAL IMPLICATIONS 
 
 The opposition between conflict related and trauma related psychopathologies 
became an important subject for psychoanalysis today. Even though we agree that this 
opposition may be relevant for some clinical situations, it’s use as a general frame for 
psychopathology risks to underestimate the relation between trauma and conflict. It seems 
though that this opposition reflects the distance that separates, in Freud’s work, two 
different conceptions of trauma. The first one, present in Freud’s early writings on hysteria, 
ties together trauma and sexuality, and should be seen as taking part in the conception of 
conflict itself. The second one, related to the introduction of the death instinct in Freud’s 
thought, doesn’t neglect the economic point of view that has always been central to the 
trauma theory, but underestimates the importance of sexuality and repression. Thus the 
impact of reality, as a nonsexual threat to the integrity of the subject, is brought to the 
foreground.  
 This work intends to show the possibility of bringing together these two conceptions 
of trauma and then try to overcome such a clear-cut separation between trauma and 
conflict. This approach makes it easier to face clinical problems taking the common ground 
of repression and sexuality as a main reference, regardless of the traumatic or 
nontraumatic triggering off of the pathological manifestations. 
 
82. Andréa Hortélio Fernandes 
 
TRAUMA E ESTRUTURA FAMILIAR 
 
 Nos anos cinquenta, a noção de trauma e estrutura familiar será repensada por 
Lacan. Nesta ocasião, ele mostra os desvios cometidos pelos pós-freudianos ao colocar a 
noção de frustração no centro da teoria analítica. Para ele, essa noção está ligada à 
investigação dos traumas, fixações provenientes de experiência pré-edipianas, 
preparatórias do Édipo. Tal leitura da relação mãe-criança promovendo uma leitura do 
Complexo de Édipo numa dimensão estruturante em detrimento da sua dimensão 
estrutural expressa-se em  psicologismos do tipo: “tal tipo de mãe mais tal tipo de pai 
daria tal tipo de filho”. Por este viés, as experiências vividas em família mostram-se 
traumáticas e estruturantes do sujeito.  Contrário a esse determinismo, Lacan ao colocar o 
complexo de castração como central na experiência analítica promoverá uma leitura 
estrutural do Édipo destacando a importância de se considerar a inter-relação entre os 
quatro elementos aí implicados (mãe, criança, falo, pai). Buscando  mostrar em que 
medida o complexo de Édipo pode ter um sentido normatizador, como sustentava Lacan, 
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será utilizado um recorte clínico de um adolescente atendido no ambulatório do Serviço 
de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. 
 
TRAUMA AND FAMILY STRUCTURE 
 
 In the fifties, the trauma notion and the family structure  was  reconsidered by 
Lacan. On this occasion, he shows the deviations made by the  after Freud followers, 
when placing the frustration notion in the center of the analytic theory.  In his point of 
view, that notion is  related to the investigation of the traumas and fixations  derived  of 
 pré-Œdipus  experiences,  preparatories   to   Œdipus.  Literature regarding the nature of 
the mother-child relationship raises a reading  on the Œdipus complex  theory in 
a  structuring dimension in detriment  to its expliced structural dimension, expressing itself 
in psychologisms such as: “such type of  a mother plus such  type of a father would  result 
in such type of a son”.  By this means, the experiences  taken place in a family ground are 
seen as traumatic and  structuring of the subject.  On the contrary to that determinism, 
Lacan when placing the castration complex as  the core of the analytic 
experience,  promotes a structural reading of Œdipus,  highlighting the importance 
of  considering the interrelationship among the four elements  apointed (mother, child, 
phallus, father).  In order to present how much the Œdipus complex may show to be 
pattern like, as sustained  by Lacan, a clinical example of an adolescent assisted in 
the  Psychology Service of the Federal University of Bahia will be  held. 
 
83. Gisálio Cerqueira Filho  
 
SOBRE O INDIVIDUALISMO FÓBICO 
 
 Considerado o enfraquecimento da responsabilidade parental do Estado nas 
circunstâncias históricas do pós-modernismo mundializado, discutimos a superação do 
individualismo possessivo, que esteve presente na consolidação do Estado moderno, pelo 
individualismo fóbico. Aqui não está apenas ausente a solidariedade social, mas encontra-
se presente um estranhamento da ordem da fobia com relação ao Outro, ao diferente. À 
prática política incorporam-se decisivamente o simbólico e o imaginário (fantasia), 
acentuando-se o cinismo na cultura. Distinguimos traumatismo de trauma: o primeiro se 
aplica à ocorrência externa que atinge o sujeito; o segundo, ao efeito desta ocorrência 
produzida no sujeito (no domínio psíquico), mas com ressonância no sistema imunológico 
como um todo. Já no que concerne à fobia, consideramos a posição central que a 
angústia ocupa no sintoma. (o cristal significante da fobia, conforme J. Lacan). A 
investigação de casos tomados como exemplares ilustra a proposição teórica. 
 
ON  PHOBIC  INDIVIDUALISM 
 
 This paper issues the overcoming of possessive individualism by phobic 
individualism, in the context of post-modernism and globalization. We are taking account 
the weakeness of state parental responsibility (responsabilité parental des États, as 
concepted by Pierre Legendre), as it was drawned at the historical process of modern 
states building. In the post-modern context one can find an estrangement that must be put 
in a stage of phobia to the Other. The simbolic order and the imaginary (phantasy), that 
support the cultural cynicism, are definevely incoporated in political practice. We 
distinguish traumatism from trauma: the first term can be applied to external events that 
injury the subject; the second one, can be applied on the effects of the events on the 
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subject (in the psychic domain), with influence in the immunable sistem as a whole. 
Concerning phobia, we consider the main position has anguish in the symptom (the cristal 
significant of phobia, as J. Lacan). The research on empirical cases ilustrates the 
theoretical proposition. 
 
86. Ademir Pacelli Ferreira 
 
DESAMPARO E ACOLHIDA NA INTERNAÇÃO: OS SABERES E A SINGULARIDADE DO CASO 
 
 Objetiva-se com este estudo, pensar a particularidade da elaboração do caso 
clínico no espaço da internação psiquiátrica, onde a reflexividade de diferentes saberes e 
práticas produzem um conhecimento fragmentado. Propõe-se superar a 
compartimentação do conhecimento e das ações dispersas através da elaboração do 
projeto terapêutico, onde a decisão da internação deve prever a oferta de um espaço 
mediador para o sujeito em situação de rompimento com seus suportes subjetivos. 
Através da análise da singularidade do que surge como produção do sujeito; dizeres, 
ações, atitudes e demandas, visa-se refletir sobre a função da internação na assistência 
psiquiátrica, confrontando a ótica do isolamento com a perspectiva da reforma 
psiquiátrica. Nestas condições, o caso é pensado como uma construção interdisciplinar, 
onde a oferta terapêutica seria o esforço conjunto da equipe em convocar o sujeito a 
participar e a comprometer-se com a possibilidade de encontro de outros desdobramentos 
para o seu destino. A descrição e a separação das síndromes, os achados 
anatomopatológicos e o conhecimento de agentes etiológicos, respaldaram o conceito de 
doença. Se as histórias clínicas tiveram papel preponderante nas descrições das 
doenças, a construção do caso clínico na psicanálise demonstrou que não se pode 
separar teoria e clínica. Desde o seu nascedouro, a psicanálise trouxe a marca dos casos 
que a anunciaram e a originalidade de se fundar naquilo que os casos demarcaram como 
algo a ser trabalhado. Portanto, a construção do caso clinico como unidade de uma 
práxis, partindo da oferta terapêutica da equipe, poderá contribuir tanto para a reflexão 
teórica sobre a clínica psiquiátrica, quanto para a construção dos dispositivos da reforma, 
enriquecendo assim, o ensino e a transmissão de uma psicopatologia que visa a 
potencialidade e a positividade do pathos ao ser articulado no circuito da ação, linguagem 
e sentido. 
 
 The objective of this study is to analyse the particularity of case elaboration in the 
psychiatric internation, were differents knowledges and practices produce fragmental 
informations. The proposal is to superate the compartimentation of practice by 
constructing a therapeutic project. The decision to intern someone exige condictions to 
support the crises and either subjective productions. By the analyses of subjetivity 
productions, on aim to reflect about the function of internation in psychiatrie. The case is 
analysed here as a interdisciplinary construction, aproaching the therapeutic propose as a 
effort together to claim the pacient to participate and to compromise with the possibility to 
find anothers unroll to his destiny.If clinics histories had importance to the sickness 
descriptions,  in psychoanalyses the case constuction has demonstrate that we can’t 
separate clinic to theory. Therefor, on affirm the construction of the clinic case by the team 
elaboration can contribute to the theoric reflection and also to the reformation of 
psychiatric practices and to the profiotional education.  
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88. Alexandre Jordão, Teresa Pinheiro e Júlio Verztman 
 
LINGUAGEM, NARCISISMO E FALSO-SELF 
 
 Há dois anos apresentamos, no VI Congresso de Psicopatologia Fundamental, em 
Recife, as impressões e considerações iniciais a respeito de um caso clínico no qual 
vislumbrávamos claramente uma organização do tipo falso-self. Ali foi feito um apanhado 
de algumas das questões principais que norteavam teoricamente nossa pesquisa. Agora, 
passados dois anos, retomamos o caso, examinamos a procedência das impressões 
iniciais e desenvolvemos uma análise das implicações metapsicológicas que as 
mudanças de posicionamento subjetivo, perceptíveis através da fala da paciente, têm 
possibilitado. O papel da linguagem nas posições subjetivas diversas é o ponto de partida 
para as considerações sobre o que revelam da estruturação narcísica da paciente e de 
como, em momentos diferentes da análise, essa organização narcísica assume novas 
conformações, com claras conseqüências não somente para a paciente em questão, mas 
também para a técnica empregada. O atendimento muda acompanhando as novas 
configurações psíquicas em que se fazem presentes. 
 
LANGUAGE, NARCISSISM AND FALSE-SELF 
 
 Two years ago we presented, in the VI Congress on Fundamental 
Psychopathology, in Recife, the initial impressions and considerations on a clinical case in 
which a false-self organization was clearly identifiable. A gathering of some of the main 
questions that theoretically directed our research was made then1 . Now, two years after, 
we go back to the case, examining the accurateness of the first impressions and 
developing and analysis of the metapsychological implications which the changes in 
subjective positioning, perceivable through the patient’s speech, have made possible. The 
role of language in the various subjective positions is the starting point for the 
considerations on what they reveal of the patient’s narcissistic structure and of how, in 
different moments of the analysis, this narcissistic organization explores new 
conformations with immediate consequences not only to the patient herself but also to the 
technique employed. The analytical work changes following the new psychic 
configurations observed. 
 
89. Fernanda Ferreira Montes 
 
SOBRE A SUBJETIVAÇÃO: A RELAÇÃO COM O CORPO E COM O TEMPO 
 
 O presente trabalho tem por objetivo apontar o estatuto e a função do corpo na 
constituição subjetiva. Para tal, articulamos a problemática do corpo à sensação de 
continuidade da existência. Neste sentido, corpo e tempo não podem ser concebidos 
isoladamente.  
 Delineamos a noção de corpo em Freud, privilegiando seus textos datados a partir 
de 1914. Ao postular o narcisismo, o autor apresenta a subjetividade como uma invenção 
de dois adultos, o que nos abre um leque imenso de possibilidades de formas de existir. 
Visamos indicar como a problemática do corpo e a do tempo estão atreladas na 
constituição subjetiva. Recorremos a Winnicott e Ferenczi, autores que tratam da 
constituição subjetiva a partir da relação com o outro, permitindo que tenhamos a noção 
de corpo e de tempo como balizadores. Neste sentido, apresentamos um fragmento 
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clínico1  a fim de circunscrever uma forma particular do corpo garantir a continuidade da 
existência.  
 A partir das indicações clínicas, aproximamos a teoria do trauma de Ferenczi à 
metapsicologia da melancolia para que esta possa ser entendida como uma forma de 
subjetivação, cuja questão central gira em torno da existência subjetiva. Assim, propomos 
a possibilidade da doença somática ser utilizada como um recurso para assegurar a 
constituição subjetiva. 
 
ABOUT THE CONSTITUTION OF SUBJECTIVITY: THE RELATION WITH BODY AND 
TEMPORALITY 
 
 This article aims to trace the statute and the function of the body in the constitution 
of subjectivity. For that, we articulate the subject of the body to the sensation of being 
continuous. In this point of view, body and temporality can’t be conceived isolately. 
 We delineate the notion of body at Freud’s reference work, emphasizing his texts 
since 1914. When Freud writes about the concept of “narcissism”, the author presents the 
subjectivity as an invention of two adults, which provides us several ways to exist. 
 We intend to indicate how the subject of body and temporality are attached in the 
constitution of subjectivity. We make use of Winnicott and Ferenczi, authors who mention 
the constitution of subjectivity based on relation with others, allowing us have the notion of 
body and temporality as delimitations. At this way, we present a brief clinical case1  to 
circumscribe a particular manner that body can guarantee the sensation of being 
continuous. 
 With clinical indications, we approach Ferenczi’s theory of trauma to the 
metapsychology of melancholy, so that melancholy can be understood as a way of 
constitution of subjectivity, in which the central subject is about the subjective existence. 
This way, we suggest that probably the somatic disease can be a resource to reassure the 
constitution of subjectivity. 
  
90. Diane Almeida Viana 
 
PELAS BORDAS DA PULSÃO: O CORPO EM FREUD 
 
 O presente trabalho se dedica a mapear as configurações de uma concepção 
psicanalítica de corpo, mais especificamente busca apontar no pensamento freudiano 
algumas indicações que auxiliem estabelecer um estatuto de corpo na psicanálise. O 
primeiro passo consiste em demarcar o nascimento de uma concepção de corpo para a 
psicanálise a partir de uma discussão acerca da conversão histérica. Em seguida a 
vertente sexual e pulsional do corpo será discutida a partir da conceitualização da 
sexualidade infantil e do primeiro tempo da teoria pulsional, centrado eminentemente no 
campo da representação. Como contraponto dessa discussão esse trabalho analisa a 
virada pulsional com a introdução da pulsão de morte e as possíveis conseqüências da 
dimensão traumática do impacto pulsional no que diz respeito à concepção de corpo. 
Nesse sentido, esse estudo aposta em uma leitura do que essa dimensão do mais além 
pode propiciar para uma discussão sobre o corpo dentro do contexto psicanalítico. A 
hipótese de trabalho é de que a configuração da corporeidade não se reduz ao campo da 
representação, mas abrange também o domínio intensivo e irrepresentável da pulsão, o 
que inaugura para o sujeito a possibilidade de rearranjar constantemente sua cartografia 
corporal e as suas configurações subjetivas. 
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INSTINCT: FOR A CONCEPTION OF BODY IN FREUD 
 
 This research explores the configurations of a psychoanalytic conception of the 
body and, more specifically, it discusses some aspects of the Freudian thought that 
support a statute of the body in psychoanalysis. Our first step is to delineate a 
psychoanalytic conception of the body, based on the debate about the hysteric conversion. 
Next, we present the sexual and instinctual perspective of the body, based on concepts 
from children’s sexuality and first time of the instinctual theory. As a counterpoint to this 
discussion, this research analyses the instinctual turn, introducing the death instinct and 
the possible consequences of the traumatic dimension of the instinctual impact on the 
conception of the body. We emphasize the advantages of the beyond the principle of 
pleasure view for a psychoanalytic understanding of the body.  Our research hypothesizes 
that the concept of the body is not limited to the field of representation, but it encompasses 
the intensive and non-representable field of the instinct and brings the possibility for 
individuals to rearrange their bodily cartography and their subjective configurations. 
 
91. Lindinaura Canosa 
 
A MULHER QUE SE PERDEU EM SUA HISTÓRIA 
 
 Procuramos delinear algumas questões suscitadas pelo acompanhamento 
psicanalítico de uma mulher de 49 anos, que é portadora de Síndrome de Reynauld e 
Lupus eritematoso sistêmico, em um contexto de pesquisa. Encontramos no seu discurso 
um certo tipo de marcha claudicante, isto é, uma dificuldade na narrativa de sua história 
verificada também em outras pacientes da mesma pesquisa. Neste caso, a perda de um 
irmão em sua primeira infância constituiu-se em um marco trágico, o qual provocou um 
grande retraimento, a ponto de o principal objetivo de sua vida tornar-se não incomodar a 
mãe que sofria tanto. Nossa hipótese aponta para um prejuízo da operação identificatória, 
fazendo com que a narrativa desta mulher não fosse afetada pelos acontecimentos, que 
ela se comportasse como uma observadora e narradora da história de um outro. 
Testemunha de um estado fixo de coisas. Passado remoto e passado próximo 
confundem-se como se fossem vasos comunicantes que se misturam e se embaralham. 
O semblante não comunica nada. Há uma tendência ao mimetismo e à aceitação da 
palavra do outro sobre si, como ela mesma diz “está sacramentado”. 
 
THE WOMAN WHO LOST HERSELF IN HER OWN STORY 
 
 We put in highlight some questions from the psychoanalytic follow-up of a 49 year-
old-woman with Reynauld Syndrome and SLE in a research atmosphere. 
 We found from her speech a certain kind of “ limping walk”, a difficulty to make a 
narrative of her story  which was also verified in other patients in the same research. In 
this case, a loss of a brother in his first childhood is a tragic mark which caused a great 
retraction till the point that her main objective in life was not to bother her suffered mother. 
 Our hypothesis is that a damage in the operation of identification, making her 
narrative not affected by the events and that her behavior meant to be an observer and a 
narrator of somebody else´s story. So, she is a witness of a frozen fact of life. Remote and 
near pasts merge as if they were communicating channels with perfect mixing and overlap. 
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 The visage does not communicate anything. There is a trend to mimetism and 
acceptance about what others may say about herself. As she uses to say “ it is 
sacramented”. 
 
92. Rogerio Robbe Quintella e co-autores: Teresa Pinheiro e Julio Vertzman 
 
A NEUROSE ‘ATUAL’ E O CAMPO DO TRAUMA: UMA ARTICULAÇÃO COM A 
PSICOSSOMÁTICA 
 
 Nossa proposta é apresentar questões ligadas ao campo das afecções 
psicossomáticas e  a determinados conceitos freudianos que possam lançar luz sobre 
esse tema. Desejamos estabelecer aqui uma articulação entre as ‘neuroses traumáticas’ e 
as ‘neuroses atuais’, trazendo para discussão a questão do trauma, dos excessos que 
não se vinculam, da interrupção no curso da excitação, bem como da produção excessiva 
de excitação que aparece nas neuroses atuais. Freud  faz a seguinte afirmação, a 
respeito do traumático: “(...) um grande dano físico causado simultaneamente pelo trauma 
diminui as possibilidades de que uma neurose se desenvolva (...)”. A partir desta 
afirmação, coloca-se em pauta a questão do excesso na irrupção de um ‘dano físico’, o 
qual, em contrapartida, promove um efeito na distribuição da libido, levando-a a um 
investimento narcísico a partir do corpo doente, e afastando contingencialmente o sujeito 
de um quadro ‘psiconeurótico’. A questão do ‘excesso traumático’ não vinculado, que 
aparece também nas neuroses atuais, deve ser colocada em relevo para se pensar um 
quadro ‘psicossomático’ e, principalmente, para se inserir a ‘neurose atual’ no campo do 
“além do princípio do prazer”, articulando-se trauma, corpo e psiquismo. Utilizaremos 
vinhetas clínicas recolhidas do material levantado na pesquisa para ilustrar essas 
questões teóricas. 
 
THE ‘ACTUAL’ NEUROSIS AND THE TRAUMA FIELD: AN ARTICULATION WITH 
PSYCHOSOMATIC 
 
 Our proposal is to present matters related to the psychosomatic affections field and 
to certain Freud‘s concepts that can enlighten this theme. We want to establish here an 
articulation between the ‘traumatic neurosis’ and the ‘actual neurosis’, bringing to 
discussion the matter of trauma, excesses that don‘t link, interruption in the course of 
excitement, as well as excessive production of excitement that appears in the actual 
neurosis. Freud makes the following affirmation, about the traumatic: “(...) a big physical 
damage caused simultaneously by the trauma decreases the possibilities of a neurosis 
development (...)”. Considering this affirmation, it brings forward the matter of the excess 
in the invasion of a ‘physical damage’, wich, on the other hand, promotes an effect in the 
libido distribution, taking it to a narcissic investment considering the sick body, and 
pushing away contingencially the subject from a ‘psychoneurotic’ condition. The matter of 
the “traumatic excess”, not vinculated, that also appears in the actual neurosis, should be 
put in distinctness so a ‘psychosomatic’ condition could be thought and, mostly, to insert 
the ‘actual neurosis’ in the field of “beyond pleasure principle”, articulating trauma, body 
and psyche. We will utilize clinical vignettes collected from the material brought forward in 
the research to illustrate these theoretical matters. 
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93. Ilka Franco Ferrari 
 
A GENERALIZAÇÃO DO TRAUMA E A UNIVERSALIZAÇÃO DA VITIMIZAÇÃO 
 
 De acordo com Freud (1939[1934-38]), em “Moisés e o monoteísmo”, só a morte é 
de graça. Esta foi uma de suas formas de dizer da experiência traumática, do preço que 
pagamos para advirmos como sujeito, a partir do encontro com o desejo do Outro. O 
conflito entre a exigência da pulsão e o veto da realidade objetiva levou Freud até os 
efeitos positivos e negativos do trauma, para constituição da subjetividade humana. Pelos 
caminhos da teoria da sedução e da descoberta da fantasia neurótica freudiana, Lacan 
chega ao ponto onde situa o trauma como um acontecimento onde o corpo é capturado 
pelo discurso, pela língua. As descobertas de Freud contribuiriam para que, dependendo 
da maneira como se posicione frente à questão do trauma, o sujeito possa ser “mais 
vítima e menos responsável” pelo que lhe aconteceu, ou, ao contrário. A dimensão ética 
da responsabilidade, no entanto, não pode ser desconsiderada. Isto porque, diante de 
uma irrupção traumática, o sujeito faz eleição da resposta que dá, ainda que suas 
escolhas de respostas estejam condicionadas pelo Outro que o introduziu na linguagem. 
Generalizar o conceito de trauma e enfatizar a posição de “vítima traumatizada” é centrar-
se na realidade material, na busca de respostas preventivas. É afastar-se dos 
ensinamentos da psicanálise. 
 
THE TRAUMA´S  GENERALIZATION AND THE UNIVERSALIZATION OF VICTIMIZATION  
 
 According to Freud (1939[1934 –38], in “Moses and the monotheism” only death is 
for free. That was one of the author´s way of talking about the traumatic experience, about 
the price which we pay to become subjects through the meeting of the Other`s desire. The 
disire´s demand and the objective reality´s veto conflict took Freud to the positive and 
negatives effects of trauma, towards the constitution of human subjectivity. Throughout the 
paths of seduction´s theory and the neurotic fantasy discover by Freud, Lacan comes to 
the mean point where he places the trauma as an event in which the body is captured by 
the discuss, by the language. Freud´s discoveries would contribute to, depending on the 
way one stands in front of the trauma, the subject can be “more victim and less 
responsible” for what happened or the opposite as well. However, the ethical´s dimension 
of responsability, can not be disregarded. That´s because facing a traumatic overcome, 
the subject makes an election of the choices, even that those choices are conditioned by 
the Other who has introduced him to the language. Generalize the trauma´s concept and 
insist on a position of “traumatic victim” means be put into the center of material reality, for 
the searching of prevented answers. It mean to be kept away from psychoanalysis. 
 
94. Alexandre Jordão 
 
METAFÍSICA E PSICANÁLISE: UM DIÁLOGO POSSÍVEL ENTRE NIETZSCHE E FREUD 
 
 O diálogo entre Psicanálise e Filosofia, que se consolida com Lacan, acaba por 
revelar como a Psicanálise se alicerça em bases metafísicas. Hyppolite, nos seus ensaios 
sobre filosofia e psicanálise, chegará a afirmar o caráter metafísico da psicanálise 
repetidas vezes. Mas a obra freudiana vai além... Partindo de uma vertente filosófica 
distinta, pouco afeita à tradição metafísica, fazemos aqui um exame das implicações e 
alcances dessa verve metafísica da Psicanálise a partir do olhar crítico e provocador de 
Nietzsche. Quando são levadas em consideração suas críticas à metafísica, é possível 
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então fazer uma leitura de Freud como pensador da diferença; o que revela uma outra 
psicanálise, mais adequada à particularidade das novas subjetividades e das patologias 
atuais. Uma outra psicanálise que já está em Freud. Isso acontece principalmente com o 
conceito de narcisismo e a particularidade lingüística que marca a visão freudiana do 
fenômeno humano. Ferenczi, com o conceito de introjeção, principal operação do 
aparelho psíquico, privilegia essa abordagem e contribui para o debate. Há também uma 
psicanálise não-metafísica que aparece nesse diálogo com Nietzsche; é isso que 
pretendemos demonstrar. 
 
METAPHYSICS AND PSYCHOANALYSIS: A POSSIBLE DIALOGUE BETWEEN NIETZSCHE 
AND FREUD 
 
 The dialogue between Psychoanalysis and Philosophy, consolidated with Lacan, 
reveals how Psychoanalysis is rooted on metaphysical ground. Hyppolite, in his essays on 
Psychoanalysis, states innumerous times Psychoanalysis’ metaphysical character. But the 
Freudian work goes beyond...  Departing from a different philosophical bias, apart from the 
metaphysical tradition, we pursue here an exam of the implications and reachings of this 
metaphysical current in Psychoanalysis from the stand point of Nietzsche’s critic a 
provoking view. When his critics to Metaphysics are taken into consideration, it is possible 
to read Freud as a thinker of the difference; what reveals another Psychoanalysis, most 
suited to the particularities of the new subjectivities and now-a-days pathologies. Another 
Psychoanalysis which is in Freud already. This happens mainly through the concept of 
Narcissism and the linguistic particularity that marks the Freudian view of the human 
phenomenon. Ferenczi, with the concept of introjection, main operation of the psychic 
apparatus, explores this approach and contributes to the debate. 
 
96. Lucia Maria de Freitas Perez 
 
PSICANÁLISE EM HOSPITAIS: É POSSÍVEL UM LAÇO QUE NÃO VIRE NÓ? 
 
 Em um tempo no qual mesmo após mais de cem anos de resultados clínicos 
incontestáveis, a Psicanálise é mais do que nunca atacada por um discurso tecnicista que 
não pára de invocar sua pretensa “ineficácia experimental”, e onde, do ponto de vista da 
terapêutica, alguns pretendem substituí-la por métodos mais objetivos, tais como 
tratamentos químicos ou por psicoterapias do tipo cognitivo-comportamental, julgados 
mais eficazes por atenderem a demanda dos” tempos modernos “, ser convidada a 
participar enquanto psicanalista de um Serviço de”Psicologia Médica” , como o do IPEC – 
Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas, vinculado à credenciada FIOCRUZ – se 
constitui, simultaneamente, como um desafio e um privilégio. Estamos inseridos, 
enquanto psicanalistas, em universo simultaneamente médico – o IPEC é um hospital - 
que, enquanto tal, tende pela tradição a privilegiar o orgânico em detrimento do psíquico; 
e científico, já que o IPEC é um Instituto de Pesquisas Clínicas que se dedica à pesquisa 
voltada ao tratamento de doenças infecto-contagiosas, dentro de um paradigma, pelo 
menos de início, conforme aos ideais de ciência. Que conseqüências podemos extrair 
dessa experiência? Como sustentar, nesse espaço, o lugar da psicanálise 
simultaneamente como um método de tratamento e como uma valiosa metodologia de 
pesquisa? É disso que pretendemos tratar nesse fórum aberto por esse VII Congresso 
Brasileiro de Psicopatologia Fundamental e I Congresso Internacional de Psicopatologia 
Fundamental. 
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PSYCHOANALYSIS IN HOSPITALS: IS IT POSSIBLE A TIE THAT WILL BECOME A NODE? 
  

In a time in which exactly more of a hundred years of uncontested clinics results, 
the Psychoanalysis is attacked by a technician speech that no stop to invoke its pretense 
no validity experimental, and where, of the point of view of the treatment, some intend to 
substitute for more objective methods, such as chemistry treatments or for 
psychotherapies of the cognitive-behavior type, more efficient judgeships for taking care of 
to the modern times demands, to be invited to participate while psychoanalytic of a 
Medical Psychology Service, as of the IPEC, Institute of Research Clinical Evandro 
Chagas, of FIOCRUZ - it constitutes, simultaneously, as a challenge and one relieve. We 
are inserted, while psychoanalytic, in universe simultaneously medical - the IPEC is a 
hospital - what, while such, tends for traditional to privilege organically in detriment of the 
psycho; and scientifically, the IPEC is a Institute of Clinical Research that dedicated to 
research in infector-contagious diseases, in paradigm that attend to the sciences ideals. 
What results we can extract of this experience? How to support, in this space, the place of 
psicanalysis simultaneously as one method of treatment and as a valuable methodology of 
research?  We intend to deal of this theme in this opened space for this VII Brazilian 
Congress to Fundamental Psychopathologic and 1º International Congress Fundamental 
Psychopathologic. 


