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Mesa 1 

 
A) Ana Irene Canongia 
 
O ESQUIZOFRÊNICO REVISITADO PELA DROGA-TRAUMA. QUE DROGA DE TRAUMA ! 
  
 A partir de vinhetas clínicas pretende-se demonstrar que o recurso terapêutico 
medicamentoso pode, também ele, constituir-se num excesso que reforça a alienação, 
o que se configura como um trauma, aquele da “violência perpétua da antecipação” 
agora reeditado na atitude médica.   
           O manejo não suficientemente bom desse dispositivo, dado que este também 
precisa ser singularizado, recoloca o esquizofrênico reiteradamente na condição de 
não ser.  Sua subjetividade e singularidade ficam “amarradas” e “contidas” pelas 
moléculas, sequer lhe é dado o espaço de participação compreensiva e de decisão da 
escolha do medicamento, de sua via de administração, dosagem e efeitos colaterais.  
Não há lugar para o seu dizer.   
           Mas, ao contrário, se o privilégio terapêutico se der sobre a escuta do mais 
além da universalidade sintomatológica, será possível que ele possa, mesmo que de 
maneira insuficiente, já que esta é a sua tragicidade pática, “reconfigurar os possíveis” 
de seus  recursos internos e aqueles do seu entorno, incluindo-se aí a instituição de 
saúde mental.  
 
THE SCHIZOPHRENIC REVISITED BY THE DRUG TRAUMA 
 
 Through clinical vignettes this report aims at evincing that the therapeutic 
resource to drugs may become excess able to reinforce alienation, thus becoming a 
trauma of “perpetual violence of anticipation”, repeated now in the doctor’s attitude. 
 The handling of that device should be individualized. When it’s not good 
enough, it repeatedly settles the schizophrenic in a condition of not-being. His/her 
subjectivity and uniqueness are “tied”, “pent” by the molecules, not being allowed to 
share its understanding, or to decide the choice of the medicine, of its way of 
ministration, its dosage and side effects. There’s no space for his/her saying. 
But, on the contrary, if there is the “therapeutic privilege” of being listened beyond the 
universality of the symptoms, he/she may perhaps “reconfigure the possibilities” of 
his/her inner resources – and of those of his/her surroundings, included the mental 
health institution – even if it’s inappropriate, once that this is his/her tragic pathic 
condition. 
 
B) Joyce Freire e Mário 
 
SCHIZOPHRENIA OR PARANOIA: DIAGNOSIS IN THE PSYCHOANALYTICAL SITUATION 
  
 The criteria that guide the psychopathological diagnosis in psychiatrics and in 
psychoanalysis have their own specificities. As for psychoanalysis, the criterion is 
found in the psychoanalytical situation and, to this matter, looking is not fit to observe 
the psychopathological phenomenon, since, as for dreams, this is inserted in the very 
situation, where the symptom, in its intersubjective dimension, is heard by the analyst. 
More particularly in psychoses, the psychoanalytical situation is shaped through the 
look and listening of the analyst with regard to the transferential movements of the 
patient. Thus, the psychoanalytical diagnosis, which is crucial to determine the 
direction of treatment, is based on these movements, which take place within the 
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analytical situation. We then present two transferential moments, markedly distinct, of 
the treatment. So that the passion of Lia’s psychosis does not silence, we prefer 
exhibiting the diagnosis difficulties of the case presented to drowning them into the 
river of oblivion. 
 

Mesa 2 
 
A) Álvaro Gouveia 
 
A ARGILA COMO OBJETO DO JOGO ANALÍTICO 
 
 Esse trabalho tem como objetivo principal mostrar que é possível imprimir uma 
nova dinâmica no setting analítico ao encaminharmos a práxis analítica na direção da 
solidez de uma coesão possível entre as palavras e as coisas. A partir da utilização da 
argila como instrumental de trabalho analítico, repensaremos o tema da relação 
“sujeito-objeto” em psicoterapia. A rigor falaremos de um novo campo para a atividade 
analítica capaz de liberar o gestual reprimido do analisando pela inclusão da argila 
como o terceiro termo do brincar analítico. O nosso propósito é de progressivamente 
dar a conhecer que determinados objetos concretos podem vir a ser a matéria-prima 
que, ao formar a imagem-ação, concorreria para a fabricação do símbolo vivo, criando 
condições para a integração da imaginação sensorial à imaginação verbal. Sendo 
assim, ao interagir com os sentidos, com a intuição, com os sentimentos, com as 
sensações e emoções, com o circuito desejo/prazer e com o próprio pensamento, o 
analisando mobilizaria representações palpáveis ao manusear e dar uma forma 
concreta às suas produções fantasmáticas. Dessa forma, as mãos tornariam 
funcionais os fantasmas e as fantasias. Nesse trabalho buscamos mostrar que o 
objeto analítico antes circunscrito no imaginário do analisando e do analista apenas 
como objeto verbal, ao ser capturado também pelas mãos, libera o ato analítico do 
predomínio da imaginação verbal, inserindo o indivíduo na dinâmica da imaginação 
porosa. Aqui são as mãos que capturam a função simbólica no inconsciente ajudando 
o analisando no discernimento verbal e sensorial de suas emoções.   
 
THE CLAY AS OBJECT OF THE ANALYTICAL “GAME”: THE “OBJEU RELATIONSHIP” 
 
 This study demonstrates one way in which a psychoanalyst can lend a new 
dynamic to the analytical setting. Using clay as a working tool, I  re-address 
psychology’s view of the subject-object relationship. The intent is freeing analytical 
practice from linguistic bonds that constrain and imprison das ding. By introducing clay 
as an object of the analytical “game” (as the Objeu), the setting is enlarged and the 
analyst forced to question the status of the word “object” within both the theory and to 
practice of psychotherapy. My aim is to introduce analytical practice to a new field, 
structured around what I call the “Objeu Relationship”. 
 By setting free client’s repressed gestures through the use of clay as the “third 
term” in the analytical game, the object can be restored to its concreteness. Clay 
actually serves as a raw material that interacts with the senses, intuitions, feelings, 
sensations and emotions, the “desire-pleasure” circuit, and with thought itself, thereby 
engendering new representations. Finnaly, in the “Objeu Relationship”, the imaginary 
object is thus grasped by the hands: hands grasp the symbolique function within the 
unconscious. Clay can help the client to gain insight into his or her desires and 
emotions. 
 
 



Mesas-redondas                 VII Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental e           
Rio de Janeiro — PUC-RJ                  Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental 

B) Carlos Alberto 
 
O ESTATUTO DA IMAGEM NO PENSAMENTO JUNGUIANO. 
 
 Uma equação fundamental, no pensamento de Jung diz respeito à imagem. 
Para ele há uma identidade profunda entre a imagem e a psique, economicamente 
expressa através da formula psique=imagem. Para Jung, é impossível estabelecer 
uma separação. Porém, o que vem a ser imagem? 
 Podemos, de início, colocar a ambigüidade com que ela é recebida e entendida 
e mal entendida no interior do pensamento junguiano. Esclarecer esta ambigüidade 
será o objetivo deste trabalho, pois ela é responsável pela grande confusão conceitual 
em relação às idéias de Jung. 
 Genericamente, a imagem é pensada a partir da área perceptiva: imagem é 
aquilo que é visto. Sem dúvida. Para Jung só podemos ter acesso ao psíquico através 
de suas produções, que, como vimos na equação acima, são imagens. O problema se 
encontra na maneira literal com que entendemos esta “percepção visual”, como se a 
imagem pertencesse aos órgãos dos sentidos, em especial, a visão. Esta forma de 
(mal) entender a imagem, no meu entender, destrói ou diminui sua enorme 
importância dentro da arquitetura do pensamento junguiano. 
 É compreendendo a imagem a partir da esfera lingüística, ou melhor, literária 
ou poética, que seremos capazes de perceber o real estatuto da imagem para Jung. 
Para tal compreensão ocorrer, será preciso, não apenas, refletirmos sobre o papel da 
imagem nos vários conceitos da psicologia junguiana, mas também, aplicarmos as 
reflexões de Gaston Bachelard sobre a imagem e seu principal órgão, a imaginação, 
ao pensamento de Jung, especialmente, quando fala da novidade radical da imagem e 
a imaginação como órgão de deformação.  
 
THE STATUTE OF THE IMAGE IN JUNGIAN TROUGHT 
 
 A fundamental equation, in Jung’s thought concerns the image. For him there is 
a deep identity between image and psyche, economically expressed through the 
formula psyche=image. For Jung, It is impossible to establish a separation. However, 
what does to image come to be?    
 We can, at the beginning, expose the ambiguity with that she is received, 
understood and badly understood inside the jungian thought. To explain this ambiguity 
will be the objective of this work, because it is responsible for the great conceptual 
confusion in relation to Jung’s ideas.  
 Generally, the image is thought starting from the perceptive area: image is that 
that is seen. Without doubt, for Jung we can only have access to the psychic through 
their productions, which, as we saw in the equation above, are images. The problem is 
in the literal way we understand this “visual perception”, as if the image belonged to the 
organs of the senses, especially, to the vision. This form of (badly) understand the 
image, in my opinion, destroys or reduces its enormous importance inside the 
architecture of the jungian thought.    
 It is understanding the image starting from the linguistic sphere, or better, 
literary or poetic sphere, that we will be capable to notice the real statute of the image 
for Jung.   
 For such an understanding to happen, it will be necessary, not just, think about 
the paper of the image in the several concepts of the jungian psychology, but also, to 
apply Gaston Bachelard’s reflections on the image and its main organ, the imagination, 
to Jung’s thought, especially, when he speaks about the radical innovation of the image 
and the imagination as deformation organ.   
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C) Delma Maria 
 
A ARGILA COMO FORMA DE LINGUAGEM NÃO VERBAL NO TRATAMENTO DE 
PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL: UMA NOVA ABORDAGEM TERAPÊUTICA. 
 
 A hipertensão arterial é uma doença multifatorial de alta prevalência no Brasil e 
no mundo. Inúmeros são os fatores envolvidos na fisiopatologia da hipertensão e, a 
nosso ver, o estresse é um dos mais importantes. Os fatores ambientais são 
ativadores do sistema nervoso autônomo estimulando uma maior atividade simpática 
que interage com o sistema renina -angiotensina e o resultado final é a elevação da 
pressão arterial. 
 A nossa pesquisa teve como objetivo utilizar a argila como forma de linguagem 
não verbal no tratamento de pacientes com hipertensão arterial. Vale lembrar que não 
se trata de eliminar a linguagem verbal do processo, mas de usar uma metodologia de 
trabalho que permita ao paciente unir a imaginação verbal à imaginação sensorial. A 
idéia é contribuir para a modificação do olhar do médico e do paciente e vir a trabalhar 
com a prevenção da hipertensão, uma vez que os fatores desencadeantes da 
fisiopatologia dessa doença mostram que quando estes fatores são identificados e 
compreendidos pelos pacientes de uma forma mais dinâmica, ajudam na cura da 
doença.  
 Foram avaliados 20 pacientes portadores de hipertensão arterial, identificados 
em consulta de rotina. Os critérios de inclusão no estudo foram de pacientes cuja 
doença estava relacionada com diferentes situações de estresse. Isso, por ser a 
hipertensão arterial uma doença desencadeada por fatores ambientais diversos, 
geradores de algum tipo de estresse. Estes pacientes, além do controle normal com os 
métodos convencionais, foram acompanhados e monitorados durante trabalho numa 
sessão terapêutica onde usamos a argila como instrumental de trabalho analítico.  
 Durante as sessões foi usado um aparelho para monitoração da pressão 
arterial antes e durante a dinâmica. O contato manual do paciente com a argila e a 
posterior verbalização em associação livre sobre os conteúdos surgidos na sessão, 
estimulava-o a melhor compreender a unidade complexa que é o ser humano 
ajudando-o a se inserir de uma forma mais crítica no seu meio ambiente, dando-lhe 
mais consciência do seu papel biológico, psíquico social e cultural. Entre os resultados 
encontrados nessa nossa pesquisa, ressaltamos a de uma melhor compreensão do 
paciente e do próprio analista sobre a necessidade de uma inteiração psicodinâmica 
entre a homeostasia biológica, a social e a psíquica. 
 
USING CLAY AS NON-VERBAL LANGUAGE IN THE TREATMENT OF PACIENTS WITH 
ARTERIAL HYPERTENSION: A NEW THERAPEUTIC APPROACH 
 
 Hypertension  is a multifactor disease highly prevalent in Brazil and in the world. 
Among the several factors involved in the hypertension physiopathology, we believe 
stress is one of the most important.  Environmental factors are activators of the 
autonomic nervous system and stimulate a higher sympathetic activity, which interacts 
with the renin-angiostesin system resulting, ultimately, in elevated blood pressure. 
Our research focused on using clay as  non-verbal language in the treatment of 
patients with hypertension.  Though verbal language is not discarded from the process, 
we work with a methodology that allows the patient  to combine verbal imagination with 
sensorial imagination.  We aim at modifying  the perceptions of both patient and doctor 
towards preventing hypertension. When the patients identify and understand the 
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factors that trigger the physiopathology of this disease in a more dynamic way, the 
possibility of healing the disease is higher. 
 A few patients we asseded with hypertension in a routine doctor visit.  Criteria 
for inclusion in the study encompassed patients whose disease was related to different 
situations of stress. Different environmental factors may generate different types of 
stress that may lead to arterial hypertension.  These patients, besides being submitted 
to normal control with  traditional methods, were accompanied and monitored in  
therapeutic sessions where we used clay as an instrument of analytic work. 
In these sessions, we monitored patients´ blood pressure before and after the process..  
Patient´s  manual contact  with clay, followed by their verbalization in  free association 
about the contents  that came to their minds during the sessions, stimulated them to 
understand the complex unity of human beings and helped them to include themselves 
more critically in their environment, making them aware of their biological, psychic  and 
cultural role.    One of the most outstanding findings  of our research was the patient´s  
and even the analyst´s  better understanding of the need of a psychodynamic 
interaction of biological, social and psychic homeostasis. 
 

Mesa 4 
 
A) Isildinha 
 
SIGNIFICAÇÕES DO “SER NEGRO” 
  
 O “ser negro”, corresponde a uma categoria incluída num código social que se 
expressa dentro de um campo etno-semântico onde o significante “cor negra”encerra 
vários significados. O signo “negro” remete não só a posições sociais inferiores, mas 
também a características biológicas supostamente aquém do valor das propriedades 
biológicas atribuídas aos brancos. 
 Se o que constitui o sujeito é o olhar do outro, como fica o negro que se 
confronta com o olhar do outro, que mostra reconhecer nele o significado que a pele 
negra traz enquanto significante? É evidentemente confuso esse processo psicológico 
da ordem do inconsciente pelo qual os negros passam; ser sujeito no outro significa 
não ser o real do seu próprio corpo, que deve ser negado para que se possa ser o 
outro. 
 Pode haver algo mais complexo do que ser portador de um corpo negro, 
portanto, marcado pelos significantes a ele associados?  
 
SIGNIFICATIONS OF THE “BLACK BEING” 
 
 “Being black“ corresponds to a category included in a social code that 
expresses itself within an ethno-semantic field, in which the signifier “black color” has 
several significations. The sign “black” indicates not only inferior social position, but 
also biological characteristics supposedly lower in rank than those attributed to the 
white ones. 
 If the subject is constituted by the look of the other, how does the black feel  
facing the look of the other, which shows evidences to recognize in him/her the 
signification that the black skin carries as a signifier? It is very confusing, endeed, this 
psychological process of unconscious’ level undergone by blacks; being a subject in 
the other means not being the real of one’s own body, that must be denied enabling, 
thus, to be the other. 
 Can there be anything more complex than having a black body, and, therefore, 
marked by the signifiers associated with it? 
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B) Suely N. Torres 
 
O NEGRO NA PRÁTICA CLÍNICA E NA CULTURA BRASILEIRA 
 
 O objetivo deste trabalho foi o de lançar um olhar sobre as práticas clínicas de 
abordagens psicanalíticas, relacionando-as com a constituição subjetiva produzida no 
caldo cultural brasileiro. 
 Este olhar percorreu a condição histórica do negro e a construção da 
representação sobre sua identidade, as relações entre estas e a produção do 
sofrimento psíquico singularizado pelo preconceito racial no Brasil. 
 As entrevistas com psicoterapeutas e psicanalistas brancos e negros 
apontaram para o desconforto diante do tema, para a resistência à emergência do 
recalcado (preconceito racial e suas defesas) e o temor de entrar em contato com o 
“não-explicitado”, tanto em brancos como em negros. 
 Esses aspectos parecem indicar a incidência das condições culturais da 
sociedade brasileira (na qual psicoterapeutas e psicanalistas estão inseridos), na 
construção dos sujeitos, brancos e negros; e, na sua prática clínica. 
 
THE BLACK IN THE CLINICAL PRACTICE AND IN THE BRAZILIAN CULTURE 
 
 The purpose of this paper is to have an overall view on the clinical practices of 
psychoanalytical approaches relating them with the subjective constitution produced in 
Brazilian cultural “soup” 
 This view went through the historical conditions of the blacks and the 
construction of the representation of their identity, the relationship between them and 
the production of the psychic suffering singularized by the racial prejudice in Brazil. 
 The interviews with white and black psychotherapists and psychoanalysts 
indicated the discomfort when facing this theme, the resistance to the return of the 
repressed (racial prejudice and its defense), and the consternation of getting in contact 
with the “non-explicit” both in whites and blacks. 
 These aspects seem to indicate the incidence of the cultural conditions of the 
Brazilian society (of which psychotherapists and psychoanalysts are part of) in the 
construction of subjects, whether white or blacks, and in their clinical practice. 
 
 
C) Eliana M Delfino 
 
UM ANJO NEGRO 
 
 A peça de Nelson Rodrigues, Anjo Negro, escrita em 1946 e, censurada dois 
meses antes de ser apresentada, no Teatro Fênix, em 02/04/1948, é fonte de 
inspiração para a organização deste trabalho. Pretendemos, sob a égide da 
psicanálise, abordar questões que dizem respeito à condição subjetiva de indivíduos 
negros – atravessada, confundida e encoberta pelas desigualdades sociais e 
econômicas. A ação se passa em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ismael, nosso 
protagonista, era um rico médico e, nem por isso, passou incólume às vicissitudes da 
sua negritude. Virgínia, mulher branca, encarna um preconceito mas paradoxalmente, 
sente uma forte atração por Ismael, que vive o complexo de sua própria cor. Ambos 
vivendo a ambigüidade da questão racial, amor e ódio, são levados ao extremo de 
impedirem a continuidade da espécie.  



Mesas-redondas                 VII Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental e           
Rio de Janeiro — PUC-RJ                  Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental 

 Preto, moreno, mulato, crioulo, escuro, são significantes que utilizamos para 
camuflar a cor da pele, disfarçar e, ao mesmo tempo, explicitando nosso racismo. 
Como receber no seu olhar a miséria do mundo, sem ser por isso afetado? Como um 
psicanalista pode testemunhar esse drama do racismo? Bem, ele pode, inicialmente, 
se colocar na escuta. 
 
A BLACK ANGEL? 
 
 The play by Nelson Rodrigues, Black Angel, written in 1946, censored two 
months before its première, in the Fenix Theater, in 04/02/1948, is the source of 
inspiration for this work. We intend, on the light of psychoanalysis, to approach 
questions regarding the subjective condition of black individuals, conditions, which are 
traversed, confounded and hidden by the social and economical inequalities. The 
action takes place anytime, anywhere. Ismael, our protagonist, was a wealthy doctor 
and, in spite of it, did not go untouched by the vicissitudes of his negritude. Virgínia, a 
white woman, incarnates the prejudice, but, paradox, she is strongly attracted by 
Ismael, who is experiencing the complex of his own color. Both living the ambiguity of 
the racial question, love and hate, are taken to the extreme of avoiding the continuity of 
the species. 
 Black, Niger, dark colored, are signifiers that we use as camouflage to the color 
of the skin, to disguise and at the same time explicit our racism. How to receive in 
one’s look the misery of the world, and not be affected by it? How can a psychoanalyst 
witness this drama of racism? Well, he may listen, to start with. 
 

Mesa 5 
 
A) José Otávio 
 
 O trabalho tem, como ponto central, um fragmento de caso clínico, e discute 
uma das interfaces da relação do trauma com o laço social. È na “intimidade” da 
resposta traumática onde se encontra a base do sujeito do desejo. Entretanto, nas 
suas necessárias vinculações com o social, a resposta traumática encontra não só o 
espaço de apoio da pulsão, mas também a realização de uma exigência que diz 
respeito à sua própria existência. Algumas manifestações culturais dos anos sessenta, 
como o feminismo e o comunismo, são pensadas nas suas atuais perspectivas. A lei 
civil não preenche as condições necessárias para fornecer uma possibilidade criativa 
para o desejo. A Lei do Pai, chamada para com ela coabitar, pode permitir que as 
reinvidicações humanas, no nível do social, não percam o seu potencial criativo. A 
psicanálise pode encontrar, nela mesmo, instrumentos para pensar estas questões. 
 
TRAUMA, CREATIVITY AND SOCIAL BOND 
 
The central point of this work is a clinical vignette, and it discusses one of the 
interfaces of the relation between trauma and social bond. The ground for the subject 
of desire is in the “closeness” of the traumatic response. In its required connections to 
the social, however, the traumatic response finds not only the space for the drive to 
rest, but also the achievement of a demand that refers to its own existence. Some 
cultural manifestations of the 1960s, like feminism and communism are thought of in 
their current perspectives. The civil law does not fill the necessary conditions for 
providing a creative possibility for desire. The Father’s Law, summoned to live together 
with the repetition compulsion, can allow the human demands, in the social level, not to 
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lose their creative potential. Psychoanalysis can find in itself the devices for thinking 
these issues.  
 
B) Dóris Range 
 
 Há relação entre trauma e laço social? Qual? Como as formulações de Freud 
sobre o trauma e de Lacan sobre o laço social esclarecem estas questões? O trauma 
resulta de um excesso pulsional de uma experiência não-toda simbolizada que, sob a 
forma de impressões, através da repetição, busca a descarga, podendo vir ou não a 
se inscrever em uma via significante. Para Lacan, laço social é correlato de discurso, 
estrutura em que circulam o sujeito dividido, a cadeia significante e o objeto a, em 
suas variantes de objeto mais-gozar e objeto causa de desejo. Que lugar para o 
trauma no laço social? O sujeito está implicado na cena traumática, mas isto não quer 
dizer que, necessariamente, aí se reconheça. Na contemporaneidade, há uma série de 
movimentos e associações que reivindicam não só o estatuto da diferença, mas, 
muitas vezes, uma reparação pela perda sofrida. Estes possibilitam um lugar para o 
sujeito “traumatizado” na cultura, engendrando identificações, não sem o risco de o 
sujeito aí se fixar em torno do real do trauma. Este trabalho discute estas questões 
através de fragmentos de um caso clínico, atendido em um ambulatório da rede 
pública, explicitando o laço social como um saber-fazer algo com este gozo fixado, 
considerando a singularidade do sujeito, na transferência. 
 
FROM TRAUMA TO SOCIAL BOND 
 
 Is there any relation between trauma and social bond? How Freud’s 
formulations on trauma, and Lacan’s concept of social bond elucidate these issues? 
Trauma results from pulsional excess in an experience not-totally symbolized that, as 
an impression, seeks for discharge through repetition, and may or not be inscribed as a 
signifier. For Lacan social bond is correlate to discourse, comprising a structure in 
which circulate the divided subject, the signifier chain and the object a in its versions of 
‘plus de jouir’ object and object ‘cause of desire’. Where should we place trauma in the 
social bond? The subject is implied in the traumatic scene, but this does not 
necessarily mean that he/she recognizes him/herself there. In contemporary times 
there is a series of social movements and associations that claim not only the 
recognition of differences, but also reparation for undergone losses. These movements 
give way to “traumatized” subjects in culture, opening to new identifications, though not 
without the risk of having the subject fixed in the trauma. This study discusses these 
issues using pieces of a case history of a patient followed at a public outpatient clinic. It 
shows how the social bond can be a way of ‘knowing how to do something’ with this 
fixed ‘plus de jouir’ taking into account the subject’s singularity in the transference 
relation. 
 
C) Leila Vianna 
 
ESTRATÉGIA E DIAGNÓSTICO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA REDE PÚBLICA. 
 
 Este trabalho focaliza uma experiência na Reorientação da Assistência 
Psiquiátrica realizada pela Coordenação Estadual de Saúde de Mental, iniciada em 
2001, em hospital público no Rio de Janeiro. Após uma Avaliação Clínica e 
Psicossocial foram construídas estratégias de intervenção institucional, cuja clientela 
era constituída por 280 pacientes com longo tempo de internação e vivendo em um 
quadro de quase completo abandono social e afetivo. Sem perspectiva de mudanças, 
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o retrato mais pungente encontrado foi a evidência da alienação tanto dos pacientes 
quanto da equipe técnica.Tal cenário de banalização do horror foi o responsável por 
desenhar a principal estratégia na reestruturação da assistência: a 
desinstitucionalização. Decidiu-se por ações integradas envolvendo as dimensões 
política, social, clínica, sempre privilegiando o singular de cada situação. O presente 
trabalho, em uma perspectiva transdisciplinar, discute algumas destas intervenções a 
partir das contribuições dos campos da saúde pública, da análise institucional e da 
psicanálise, destacando a complexidade e matizes das ações, explicitando a 
construção do laço social, através dos impasses e avanços de trabalho coletivo da 
equipe técnica.  
 
STRATEGY AND DIAGNOSIS IN A PUBLIC PSYCHIATRIC HOSPITAL 
 
 This report focalizes an experience on the changing of orientation of psychiatric 
assistance, carried through in Rio de Janeiro. A clinical and psychosocial assessment 
was done in a hospital, bringing about the construction of strategies of institutional 
intervention. We had a clientele of 280 patients who were in confinement since long 
ago, living in a situation of almost complete social and affective abandonment. Having 
no perspective of change, the most poignant portrait found was the evidence of 
alienation both of patients and of technical team. Such panorama of horror made trite 
caused the drawing of the main strategy for framing anew the assistance: de-
institutionalization. Integrated actions were decided that involved political, social and 
clinical dimensions, always privileging the uniqueness in each situation. This report 
debates in a multidisciplinary perspective some of these interventions starting from the 
contributions from the fields of public health, of institutional analysis and psycho-
analysis, laying stress on the complexity and the many shades of the actions, evincing 
the construction of the social bond, through the impasses and the breakthrough of the 
common work of the technical team. 
 

Mesa 12 
 
A) Giselli Regina Matioski 
 
ADICÇÃO MENTAL: A ESCRAVIZAÇÃO DO PENSAMENTO- REFLEXÕES PSICANALÍTICAS 
 
 O objetivo desta pesquisa é estudar, sob uma perspectiva psicanalítica, o 
pensamento que se apresenta excessivo para o sujeito, que o escraviza e lhe causa 
sofrimento, na medida em que se repete incessantemente. Esse trabalho surgiu da 
reflexão sobre uma prática clínica da pesquisadora efetuada no Centro de Estudos das 
Toxicomanias Dr. Claude Olievenstein (CET), desde julho de 2002 até dezembro de 
2004. Esse atendimento foi realizado com um rapaz que veio até o CET alegando a 
necessidade de ajuda para que conseguisse parar de usar cocaína. Entretanto, no 
decorrer do tratamento, o que passou ter maior importância foram seus pensamentos 
repetitivos sobre ser traído e fracassado. Era ali que estava localizado seu sofrimento, 
mais além da droga. Assim, parte-se da hipótese de que o excesso de pensamento 
seria uma adicção (tendo em vista o sentido etimológico do termo – que remete à 
escravização e sujeição a alguma coisa) que, em última instância, fala de algo que não 
pode ser pensado enquanto elaboração. Discutiu-se, a partir do caso, que o excesso 
de pensamento tem como modelo uma maneira específica de relação com a 
castração, própria do paradigma obsessivo. Na intenção de não correr o risco de uma 
frustração e na fantasia de não ser capaz de suportá-la, o sujeito não faz mais que 
pensar nisso, como uma preparação sem fim. Antecipa algo para não sofrer, mas 
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dessa forma sofre incessantemente. Há, para o sujeito, uma escravidão em relação ao 
seu próprio pensamento, que o impede de viver e desejar. 
 
MIND ADDICTION: THE SLAVERY OF THOUGHT – PSYCHOANALYTICAL REFLECTIONS 
 
 The paper studies, under psychoanalysis perspective, thought that is excessive 
for the subject, which enslaves him and makes him suffer, for being unceasingly 
repeated. This work is the result of reflection on clinical practice that took place at the 
Centro de Estudos das Toxicomanias Dr. Claude Olievenstein (CET), from July 2002 to 
December 2004. This practice started when a young man got in contact with the CET, 
claiming to need help so that he could quit using cocaine. Nevertheless, during the 
treatment, what came to be more important were his repetitive thoughts on being 
cheated and unsuccessful. That’s where his suffering was, beyond the drug. So, we 
start from the hypothesis that excess of thought could be an addiction (as the 
etymological sense of the word refers to slavery and subjection to something) which, 
ultimately, speaks of something that cannot be thought as elaboration. It was 
discussed, from the case, that excess of thought has as a model a specific way of 
dealing with castration, typical from obsessive paradigm. Intending to avoid frustration, 
and phantasizing not being able to bear it, the subject doesn’t do anything but to think 
about it, in an endless preparation. He anticipates something to avoid suffering, but as 
he does it, he suffers unceasingly. The subject becomes a slave to his own thinking, 
which prevents him from living and desiring. 
 
B) Mariana Benatto 
 
A POSIÇÃO DO ANALISTA NA CLÍNICA DAS TOXICOMANIAS 
 
 O objetivo do presente trabalho é a realização de uma reflexão sobre a posição 
ocupada pelo psicanalista no processo de análise de indivíduos toxicômanos. A 
pesquisa surgiu a partir da dificuldade encontrada em entender a posição demandada 
por um paciente toxicômano, atendido pela pesquisadora no CET (Centro de Estudos 
das Toxicomanias Dr. Claude Olievenstein), durante o período de março de 2003 a 
dezembro de 2003. Para elucidar as questões construídas a partir do caso recorreu-se 
a uma revisão de literatura psicanalítica a respeito da posição do analista e do 
tratamento das toxicomanias. Partiu-se da análise do Mito de Quíron, o Curador 
Ferido, para se entender a dimensão de “cura” que demanda do analista um lugar de 
“curador sempre ferido”, uma vez que a idéia presente no mito é a de que Quíron, 
pôde se tornar um exímio curador a partir de sua própria ferida incurável. A ferida de 
Quíron,, utilizada por ele como um recurso para entender o sofrimento dos que curava, 
foi relacionada ao processo de transferência presente em uma análise, pois parece ser 
pela via do deixa-se afetar pelo sofrimento alheio, que passa a existir a possibilidade 
para um tratamento analítico.  
 
THE POSITION OF THE ANALYST IN THE CLINIC OF DRUG ADDICTIONS 
 
 The present work aims reflecting on the position held by psychoanalysts when 
analyzing drug-addicted individuals. This research emerged from the difficulty to 
understand the position required by a drug-addicted patient, examined by this 
researcher at the CET (Centro de Estudos das Toxicomanias Dr. Claude Olievenstein 
[Center of Studies in Drug Addiction Dr. Claude Olievenstein]), between March and 
December 2003. To elucidate the questions this case brought up, a revision of the 
psychoanalytical literature on the position of the analyst and on the treatment of drug 
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addictions was carried out. Based on the analysis of the Myth of Chiron, the Wounded 
Healer, we try to understand the dimension of “healing” that requires the analyst take 
the stand of a “forever wounded healer”, since the idea present in the myth is that 
Chiron was able to become an excellent healer because of his own incurable wound. 
Chiron’s wound, which he used as a resource to understand the suffering of those he 
cured, is thus related to the transfer process present in an analysis, because it seems 
that letting oneself be affected by the suffering of the others paves the way for the 
possible existence of an analytical treatment. 
 

Mesa 17 
 
A) Shana N. Pimenta 
 
O CORPO DO TOXICÔMANO: UMA VISÃO PSICANALÍTICA  
 
 A toxicomania é um fenômeno que vem crescendo e se fazendo cada vez mais 
presente no mundo contemporâneo. Esta pesquisa tem como objetivo compreender, 
sob a luz da teoria psicanalítica, a relação entre o corpo do sujeito toxicômano e sua 
psicopatologia, esta como sendo a expressão de seu sofrimento psíquico. Desta 
forma, a metodologia consiste na discussão de dois casos clínicos atendidos pela 
presente autora, e a fim de esclarecer e auxiliar na compreensão de tais casos foi 
realizada uma revisão e discussão de alguns conceitos teóricos. Então, podemos 
comparar o modelo do uso de tóxicos com o modelo da dor corporal proposto por 
Freud. Pode-se encarar então a toxicomania como fruto de uma falha na apropriação 
da imagem do corpo próprio durante o Estádio do Espelho. O toxicômano então 
vivencia seu corpo como um corpo despedaçado, o que lhe causa muita dor e 
sofrimento. Dessa forma, busca através da droga, uma dupla operação: a 
reconstituição alucinatória de seu corpo como um outro corpo, sem furos e sem faltas, 
fechado a qualquer aproximação de um Outro invasivo; da mesma forma que tenta 
anestesiar o corpo da realidade, o corpo faltante. Além disto, a partir dos relatos 
clínicos que estão presentes nesta pesquisa,  percebe-se que alguns pontos do 
complexo melancólico podem servir para iluminar a compreensão da toxicomania. 
Sugerimos então a melancolia como sendo o paradigma para a toxicomania. 
 
THE DRUG-ADDICTED BODY: A PSYCHOANALYTICAL VIEW 
  
 Drug Addiction is a growing phenomenon that becomes more and more present 
in the contemporary world. This research aims at understanding, under the light of the 
psychoanalytical theory, the relationship between the subject’s drug-addicted body and 
their psychopathology, the latter understood as the expression of their psychic 
suffering. The methodology thus consists in discussing two clinical cases examined by 
the author. To clarify and assist their understanding, a revision and discussion of some 
theoretical concepts was carried out and the model of drug usage and that of corporal 
pain proposed by Freud were compared. Drug addiction may then be seen as the fruit 
of a flaw in the assumption of the image of one’s own body during the Mirror Stage. 
Drug addicts then experience their body as a fragmented body, which causes much 
pain and suffering. Thus, through drugs, they seek a double process: the hallucinatory 
reconstitution of their body as another body, without holes or lacks, closed to any 
approximation of an invasive Other; and they attempt to anesthetize their body, their 
lacking (spaltung) body, from reality. Besides, the clinical reports presented in this 
research indicate that some points of the melancholic complex can help enlightening 
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the understanding of drug addiction. We then suggest melancholy as a paradigm for 
drug addiction. 
 
B) Flávia Maria de Paula Soares 
 
ENVELHESCÊNCIA E PATHOS  
 
 Há uma tendência inscrita na cultura que se refere à crença de que haveriam 
psicopatologias inerentes ao processo de envelhecimento, e que portanto 
caracterizariam a velhice. Estas psicopatologias seriam determinadas por um desgaste 
natural e espontâneo do cérebro: lesões cerebrais ou disfunções químicas e 
funcionais. A terapêutica a partir desta leitura, fica ao encargo de psiquiatras e 
neurologistas e, na maioria das vezes, restrita à medicação psiquiátrica. Apesar de 
serem citados fatores sociais e psicológicos como compondo a determinação das 
psicopatologias ou da saúde do idoso, estes ficam na prática remetidos a segundo 
plano.  
 A psicopatologia fundamental na leitura da manifestação do pathos, com a 
ajuda da metapsicologia psicanalítica e do conceito de envelhescência - como um 
trabalho psíquico, possibilita abordar a velhice em sua complexidade e re-situa o 
sentido dos sintomas. Os efeitos subjetivos decorrentes das transformações vividas 
mais tarde na vida, colocam o sujeito na tentativa de restauração de sua subjetividade. 
A hipótese aqui colocada é que, para um mais além do orgânico, aí se situa um apelo: 
de reconhecimento pelo Outro que lhe restitua o seu lugar de sujeito. 
 
ENVELHESCENCIA AND PATHOS  
 
 The belief that some psychopathologies would be inherent to the 
envelhescência process and that, therefore, they would characterize old age is a trend 
inscribed in our culture. These psychopathologies would be determined by a natural 
and spontaneous wear of the brain: cerebral lesions or chemical and functional 
dysfunctions. Under this perspective, treatment is entrusted to psychiatrists and 
neurologists and, most of the times, it is limited to psychiatric medication. Although 
social and psychological factors are mentioned as partaking in the determination of the 
psychopathology or health of the elder, in practice, they are pushed into the 
background. 
 Since it reads the manifestation of pathos with the help of the psychoanalytical 
metapsychology and of the concept of envelhescência - as a psychic work -, 
fundamental psychopathology enables us to approach old age in its complexity and to 
relocate the meaning of symptoms. The subjective effects owed to the transformations 
experienced later in life have the subject attempt to restore his/her subjectivity. Our 
hypothesis here is that, beyond the organic side, there is a cry to be acknowledged by 
the Other so as to be restituted to their place as subjects. 
 
C) Sérgio Alves Lima 
 
CLÍNICA DO POSSÍVEL –TRATANDO DE DEPENDENTES DE DROGAS NA PERIFEIRA DE 
SÃO PAULO  
 
 O presente estudo consiste em apresentar e descrever criticamente o 
estabelecimento e desenvolvimento de uma unidade de prevenção e tratamento a 
dependência e uso abusivo de drogas no Município de Diadema: Espaço Fernando 
Ramos da Silva. O modelo central dos atendimentos é em grupo, baseado nos 
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conhecimentos psicanalíticos individuais e de grupo, como também na análise 
institucional. O modelo inclui ainda o uso de oficinas terapêuticas baseadas no 
conceito de espaço transicional de Winnicott. A Teoria Crítica da Sociedade, em 
particular o conhecimento expresso pelo trabalho de Adorno e Horkheimer, pontuando 
as dificuldades de autonomia e auto-determinação no desenvolvimento do indivíduo. 
Suas descrições de um excesso de socialização com a construção de ideologias e de 
uma indústria cultural que perpetua a irracionalidade da vida em sociedade, são 
utilizados para entender o problema social da dependência de drogas. Existe uma 
descrição e um criticismo da prevenção em saúde mental e do risco desta intervenção 
perpetuar a manutenção das situações de exclusão. Existe, finalmente, a descrição de 
como este trabalho comunitário tem sido efetivo e das dificuldades desse lugar, em 
adição a como é o relacionamento entre o EFRS e as outras unidades de saúde e de 
educação da região. 
 
THE CLINIC OF THE POSSIBLE – TREATING DRUGS DEPENDENTS IN THE PERIPHERY 
OF SÃO PAULO   
 
 The present study consists in presentation and critical discussion on the 
establishing and development of a unit for the treatment and prevention of the abusive 
use and dependence on drugs, in the municipality of Diadema: Espaço Fernando 
Ramos da Silva (EFRS). The central model for services is group, based on individual 
and group psychoanalytical knowledge, as also institutional analysis. The model 
includes, as yet, use of therapeutic workshops based on the concept of Winnicott’s 
transitional space. Critical analysis of the internal work includes the understanding that 
there are social factors that cause the disorder of the phenomenon of drug 
dependence. The Critical Theory of Society, in particular the knowledge conveyed by 
the work of Adorno and Horkheimer, point to difficulty in development of the individual 
towards autonomy and self-determination. Their descriptions of an excess of 
socialization of an individual with construction of ideology and cultural industry that 
perpetuate the irrationality of life in society, are utilized to understand the social 
problem of drug dependence. There is a description and criticism of the subject of 
prevention in mental health and of the risk that intervention such as this will result in 
permanent concealing of the social criticism that the subject proposes. There is, finally, 
a description of how this community work has been effected and the difficulties therein, 
in addition to how the relationship has been between the EFRS, the health units of the 
municipality, and the schools in the area. 
 

Mesa 18 
 
A) Luiz Carlos Tarelho 
 
TRAUMA E FEMINILIDADE NUM CASO DE HOMOSEXUALIDADE MASCULINA 
 
 Este trabalho propõe-se a mostrar, a partir da análise de um caso de 
homosexualidade masculina, como a feminilidade, considerada pelo próprio Freud 
como uma marca do recalcado e, portanto, como emblema do traumático, pode se 
transformar no homem em algo que extrapola as possibilidades de simbolização e de 
recalcamento assumindo a dimensão de um enclave psicótico. 
 Ele apresenta a desventura de um sujeito que, não podendo submeter sua 
sexualidade feminina originária ao processo de elaboração simbólica e de 
recalcamento em função das vivências traumáticas a que foi submetido pelo pai, 
acabou ficando preso a um significante ligado a esta posição, o qual lhe impediu o 



Mesas-redondas                 VII Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental e           
Rio de Janeiro — PUC-RJ                  Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental 

acesso à via masculina e também, em certo sentidom à via homosexual, deixando-o 
sem escolha e muito próximo do caminho da psicose, o qual ele chegou aliás a cruzar. 
Mas, graças ao próprio pai que, numa re-edição tardia do trauma, lhe permitiu nomear 
este significante e a uma análise também tardia, ele conseguiu, finalmente, encontrar 
uma saída pela via da homosexualidade. 
 
TRAUMA AND FEMININITY IN A CASE OF MALE HOMOSEXUALITY 
 
 The present work aims to show, from the analysis of a male homosexuality 
case, how femininity, considered by Freud himself as a mark of the repressed and 
therefore as a ensign of the traumatic, can be transformed in man into something which 
exceeds the possibilities of symbolization and repression, bearing the dimension of a 
psychotic enclave. 
 It presents the misfortune of a subject who, unable to submit his original female 
sexuality to the process of symbolic elaboration and suppression because of the 
traumatic experiences that he was exposed by the father, ended up being stuck to a 
significant connected to this position, which prevented him to access the masculinity 
and also homosexuality, leaving him without choices and too close to psychosis, with 
which he came across. But, thanks to his own father, who, in a late re-edition of the 
trauma, allowed him to name this significant and also thanks to a late analysis, he was 
able to, finally, find a way out through homosexuality. 
 
C) Vera Aparecida de Carvalho Zoldan 
 
TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL E REPETIÇÃO SINTOMÁTICA: A OSCILAÇÃO ENTRE O VAZIO 
E O FALO 
 
 A realidade da castração pode se inscrever psiquicamente como uma vivência 
traumática, por se revelar como uma condição inaceitável para muitos sujeitos, 
especialmente, as mulheres. Na ausência de uma significação simbólica do sexo 
feminino, tal condição permanece carente de sentido, motivo de elaborações 
imaginárias marcadas pelo non sense e que só chegam a se articular na consciência 
sob o signo da repetição sintomática. 
 A tensão pré-menstrual põe em evidência a dificuldade resultante desses dois 
aspectos - a castração e a falta significante –, determinando que a posição feminina 
seja vivenciada por muitas mulheres como uma condição problemática, marcada por 
uma oscilação constante entre o vazio e o falo, que pode perdurar sem alcançar uma 
elaboração possível. 
 
 The reality of the castration can inscribe psychically as a traumatic existence, 
for revealing as an unacceptable condition for many subjects, especially, the women. In 
the absence of a symbolic significance of the sex feminine, such condition it stays 
lacking of sense, reason of imaginary elaborations marked by non sense and that only 
get to articulate in the conscience under the sign of the symptomatic repetition.  
The premenstrual tension puts in evidence the resulting difficulty of those two aspects - 
the castration and the significant lack–, determining that the feminine position is 
experienced by many women as a problematic condition, marked by a constant 
oscillation between the emptiness and the phallus, that can last long without reaching a 
possible elaboration. 
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D) Jurema Teixeira 
 
TRAUMA E MEMÓRIA FEMININA 
 
 Este trabalho tem como objetivo mostrar, a partir das memórias de algumas 
mulheres afro-descendentes, como a escravidão que os africanos sofreram no Brasil 
transformou-se em um fantasma traumático que atravessa várias gerações de 
mulheres e interfere na forma delas vivenciarem sua sexualidade. 
 Estas mulheres vivem a sua subjetividade encapsuladas pelas representações 
vigentes: o racismo que é re-editado. As lembranças de vida das mulheres afro-
descendentes revelam um duplo silêncio: um primeiro, referente à mulher em geral e, 
um segundo, ao fato da mulher afro-descendente também ser uma mulher negra. 
 Esta mulher carrega a história da escravidão em seu corpo. As memórias de 
vida revelam a posição das mulheres negras em nossa sociedade. Posição que 
mostra a representação que ronda o corpo da mulher negra: de estar submetida ao 
outro. Subjulgação que ocorria com a mulher escrava e, hoje, a mulher afro-
descendente luta para não permanecer nessa mesma posição. As memórias revelam 
o cenário de uma mulher sempre presa. Presa a um corpo que não lhe pertence, corpo 
público a que todos os homens brancos têm acesso. 
 
FEMALE MEMORY AND TRAUMA 
 
 This paper has as a goal, departing from the memories of some afro-
descendants women, show how slavery suffered by Africans in Brazil, has been 
transformed into a traumatic ghost which passes through many generations of women 
and interferes in the way they live their sexuality. 
 These women live their subjectivity encapsulated by the current 
representations: racism re-edited. The life memories of afro-descendants women 
reveal a double silence: the first one refers to women in general, the second, to the fact 
that the afro-descendant woman is also a black woman. This woman carries the history 
of slavery in her body. Her memories show the position they occupy in our society. A 
position which unveils the representation that prowls around the body of the afro-
descendant woman: it is subjugated to the other. The subjugation that happened to the 
slave woman and today , the afro-descendant woman struggles not to be in the same 
position. Her memories reveal a scene of a woman who is always restrained. 
Restrained to a body that does not belong to her, a public body to which all white men 
have access. 
 

Mesa 22 
 

A) Andréa Máris Campos Guerra  
 
TRAUMA E PSICOSE: QUESTÕES PARA A CLÍNICA EM SAÚDE MENTAL  
 
 Partindo da idéia de que o trauma, cujo traço inscrito num primeiro momento 
sem significação, irá ganhar a posteriori um sentido sexual, iremos discutir a hipótese 
de que na psicose esse traço do vivido não se inscreve (Verwerfung), retornando, num 
segundo tempo no real, sem constituir um ponto de amarração do gozo. Entretanto, 
anterior à Verwerfung, discriminaremos na Bejahung uma afirmação primordial que, ao 
demarcar um dentro, instauraria por expulsão (Ausstossung) um fora, separando o 
Outro da Coisa. A Verwerfung, por seu turno, implicaria numa não representação da 
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marca perceptiva inaugural. Essa significação ausente diz respeito ao ponto no qual o 
significante Nome-do-Pai deveria ter se inscrito, mas antes se apresenta foracluído no 
lugar do Outro, não permitindo ao sujeito nomear-se. O desencadeamento psicótico 
ocorreria quando acidentalmente o Nome-do-Pai foracluído fosse invocado em 
oposição simbólica ao sujeito. Como conseqüência clínica, o psicótico irá inventar 
soluções que visem dar um tratamento ao gozo que irrompe incontido no 
desencadeamento, exigindo, por parte do analista ou técnico em Saúde Mental, a 
sustentação de uma posição de aprendiz do savoir-faire com o sintoma como 
orientação ao seu tratamento possível, como veremos no relato de caso atendido em 
um serviço substitutivo ao manicômio em Betim/MG. 
 
TRAUMA AND PSYCHOSIS: QUESTIONS FOR THE CLINIC IN MENTAL HEALTH  
 
 We start from the idea that the trauma, which inscribed trace in a first moment 
lacks signification, will receive  a posteriori  a sexual meaning, and we will discuss the 
hypothesis that in psychosis this trace of what was experienced is not inscribed 
(Verwerfung), returning, in a second time in the real, without consisting of a point of 
binding of the pleasure. However, placed before the Verwerfung, we will distinguish in  
Bejahung a primordial affirmation that, when delimiting an inside, would, by expulsion 
(Ausstossung), establish an outside, putting apart the Other from the Thing. The 
Verwerfung, by its turn, would implicate in a non representation of the inaugural 
perceptive mark. This absent signification refers to the point in which the significant 
Name- of- the- Father should have been inscribed, but on the contrary presents himself 
in the sate of forclusion, in the place of the Other, not allowing the subject to name 
himself. The psychotic unleash would happen when, accidentally, the Name-of-the-
Father in the state of forclusion* would be invocated in symbolic opposition to the 
subject. As a clinical consequence, the psychotic will create solutions that aim to give 
treatment to the pleasure that bursts in the unleash, demanding, from the 
psychoanalyst or technician in Mental Health, the maintenance of a position of learner 
of the savoir-faire with the sympton as an orientation to his possible treatment, as we 
will see in the narration of a case attended in a mental hospital´s substitutive service in 
Betim/MG/Brazil. 
 
B) Daniela Scheinkman Chatelard 
 
DO TEMPO E DO TRAUMA NA PSICANÁLISE 
 
 A posteriori, é desse tempo que vamos tratar na psicanálise. Com o a 
posteriori, referimo-nos ao caráter retroativo da temporalidade de Freud: o trauma não 
comparece de imediato; contingências e/ou eventos posteriores reativam no presente 
a experiência passada. O que não teve, num primeiro tempo, um leitor para lê-lo deixa, 
ainda assim, suas marcas inscritas nesse primeiro tempo, ainda que sem sentido, mas 
não sem uma experiência de gozo. Essas impressões somente vão se revelar por 
ocasião de um remanejamento a posteriori da cadeia significante. O conceito de 
Nachträglichkeit, o só-depois, implica uma lembrança metamorfoseada em afeto, isto 
é, a lembrança recalcada só se transformou em traumatismo num segundo 
tempo: o passado faz retorno no presente. Termo caro à psicanálise cuja dinâmica da 
temporalidade inconsciente faz com que este tempo seja sempre infantil. Retornando 
no a-posteriori o que teria surgido a-priori nas passagens transgeracionais de um 
sintoma parental sobre a constituição psíquica de um bebê ainda em formação: aqui 
sintoma e fantasia se confundem introduzindo no tempo diacrônico a sincrônia de uma 
história.  
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OF TIME AND TRAUMA IN PSYCHOANALYSIS 
 
 A posteriori, it is of this time that we will treat in psychoanalysis. With the a 
posteriori, we refer to the retroactive character of time in Freud: the trauma does not 
appear immediately: contingences and/or further events reactivate in the present the 
lived experience. What did not have, in a first moment, a reader to read it, leaves, 
nevertheless, its marks inscribed in this first moment, even though without sense, but 
not without a pleasure experience. This impressions will be revealed only in the 
ocasion of an a posteriori replacement of the significational chain. The concept of 
Nachträglichkeit, the only-after implies a remembrance metamorphosed in affection, 
which is, the remembrance restrained only become a traumatism in a second moment: 
the past makes its return into present. 
 A dear term to psychoanalysis which dynamics of the unconscious temporality 
make this term to be always childlike. Returning to a-posteriori what would have 
appeared a-priori in the trans-gerational passages of a parental symptom about the 
psychic constitution of the baby still being formed: here symptom and fantasy are 
mixed together introducing in the diacronic time the sincrony of a story.  

 
C) Dóris Rinaldi 
 
O FALO E A MORTE NA DINÂMICA DA NEUROSE OBSESSIVA 
 
 A neurose obsessiva apresenta uma complexidade e uma riqueza de aspectos 
que desafia os analistas tanto em suas discussões teóricas como em sua prática 
clínica. Não são poucas as dificuldades enfrentadas na condução do tratamento de 
neuróticos obsessivos, em conseqüência do modo como se processa a dialética da 
demanda e do desejo nesse casos.  
 Das formulações freudianas destaco a referência ao trauma primitivo, em que o 
obsessivo teria obtido muito prazer, e a desfusão pulsional que, através da 
desvinculação da tendência destrutiva, estaria na origem dos impasses vividos pelo 
obsessivo na aproximação do objeto do desejo. São indicações preciosas porque 
permitem destacar duas questões centrais para a análise da complexa dinâmica do 
desejo na neurose obsessiva: a relação ao significante falo, que ressurge em todos os 
pontos da fenomenologia do obsessivo, através de sua polipresença nos sintomas, e a 
prevalência da morte que marca  esta dinâmica de forma radical.  
 Nesse trabalho pretendo discutir a dinâmica da neurose obsessiva e seus 
impasses no campo do desejo, com base na reflexão sobre o trajeto de uma análise, 
em particular sobre os seus momentos conclusivos, quando se colocou a questão do 
fim da análise. 
 
THE PHALLUS AND THE DEATH AT THE OBSESSIVE NEUROSIS’S DYNAMIC 
 
 The obsessive neurosis presents a complexity and a wealth of aspects that in 
such a way defy the analysts in its theoretical quarrels, as in its practical clinic. The 
difficulties faced in the conduction of the treatment of obsessive neurotics are not few, 
in consequence of the way as if it processes the dialectic of the demand and the desire 
in these cases. To leave of this, this study it intends to argue the dynamics of the 
obsessive neurosis and its impasses in the field of the desire, through the reflection on 
the passage of an analysis, in particular on its final moments, when the question of the 
end of the analysis was placed. 
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Mesa 23 
 

A) Maria Luiza Scrosoppi Persicano 
 
A ANGÚSTIA SOMÁTICA. O LUGAR DO TRAUMA AQUÉM DO PRINCÍPIO DO PRAZER 
 
 Os transtornos somáticos ou somatizações não são sintomas ou formações de 
compromisso. Não portam o sentido, esperam por ser construído um sentido para 
eles.  Revelam-se como repetições de vivências traumáticas não metabolizadas.  
 Há dois tipos de angústia automática: O pânico é uma delas, a angústia difusa 
e generalizada com somatizações mais leves é outra. A autora acrescenta  que a 
angústia somática que é aquela em que não há mais angústia difusa, não há mais 
pânico, não há mais percepção de qualquer angústia somática. Só há soma alterado 
em seu funcionamento. 
 A possibilidade do surgimento da angústia somática a partir do trauma é 
trabalhada através de uma economia aquém do princípio do prazer, em que ante a 
vivência traumática do desamparo não se funda a capacidade de ligação  do sistema. 
 
SOMATIC ANXIETY: THE PLACE OF THE TRAUMA BEFORE THE PLEASURE PRINCIPLE  
 

Somatic disorders are neither symptoms nor compromise formations, since they 
bear no meaning. They wait for a meaning to be constructed for them; they consist of 
repetitions of unmetabolized traumatic experiences.  

There are two types of automatic anxiety: 1) panic, and 2) diffuse and 
generalized anxiety, with lighter somatization. The author states that somatic anxiety is 
present when there is no more diffuse anxiety, no more panic, no more perception of 
somatic anxiety. There is only soma with altered functioning.  

The possibility of the appearance of somatic anxiety based on a trauma is dealt 
with through an economy before the pleasure principle, where the traumatic experience 
of helplessness blocks the system’s capacity for connection.  
 
B) Marília Amaro da Silveira Modesto Santos 
 
MUITO AQUÉM DA PALAVRA 
 
 Este trabalho se propõe a relatar o percurso para a formação da palavra, nos 
caminhos da transmissão psíquica geracional.  Relacionaremos a filogênese com a 
ontogênese, a catástrofe glacial àquelas ligadas às guerras étnicas e religiosas, 
procedimentos considerados como partes do processo da formação psíquica do 
sujeito. 
 Concomitantemente, exporemos algumas idéias da transmissão que se 
caracterizam pela passagem de normas, valores, costumes e culturas de uma geração 
à outra. 
 Também articularemos a catástrofe com o silêncio das vozes de quem a viveu, 
partindo do pressuposto de que esse sujeito não conseguiu representá-la devido ao 
impacto e ao inesperado. 
 Na falta de representação perde-se o fato, perde-se a história, perde-se a 
origem.  O que fica é o inaudível de um trauma não elaborado e, como disse Abraham 
e Törok (1995), é a cripta de mortos não enterrados, é o silêncio como escravo do 
sinistro.  
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 Embasar-nos-emos principalmente em referenciais teóricos de Olga Ruiz 
Corrêa, Nicolas Abraham e Maria Törok, Manoel Tosta Berlinck e Arthur Nestrovski e 
na experiência clínica do caso de Díjah, uma mulher que até completar trinta anos 
desconhecia a sua origem árabe-muçulmana.  
 
BEFORE THE WORD  
 
 This paper describes the process of word formation as part of psychic 
transmission between generations. Phylogeny is related to ontogeny, glacial 
catastrophe is related to catastrophes associated with ethnic and religious wars, 
procedures considered parts of the subjects’ process of mental formation.  
The paper also expresses ideas on transmission that consist of the passage of norms, 
values, customs and cultures from one generation to the next. We also articulate 
catastrophes with the silence of the voices of those who lived through them, based on 
the pre-supposition that this subject was unable to represent them due to the impact 
and the unexpected.  

In the absence of representation, the fact is lost, history is lost, and origins are 
lost. What remains is an inaudible trace of a trauma that was never worked through 
and, as Abraham and Törok (1995) said, it is the crypt of the unburied dead. It is 
silence as a slave to the uncanny.  

The paper is based primarily on theoretical work by Olga Ruiz Corrêa, Nicolas 
Abraham and Maria Törok, Manoel Tosta Berlinck, and Arthur Nestrovski, and on the 
clinical case of Dijah, a woman who remained unaware or her Arabian and Muslim 
origin until the age of 30.  
 
C) Regina Maria Guisard Gromann 
 
O SONHO NOS TEMPOS DE TRAUMA 
 
 Este trabalho traça o percurso clínico empreendido por uma paciente que 
procurou o processo psicanalítico sentindo-se deprimida e temerosa de vir a sofrer um 
colapso psíquico. O processo levou-a a uma viagem regressiva aos primórdios de sua 
vida, pontilhada por uma perda vivida de forma brusca, tendo neste caminho a 
condição de  reviver, na transferência, este tempo traumático, trazendo como 
emblema um sonho revelador. Este texto procura situar o lugar do sonho como um 
processador de traumas,  transformando a angústia automática em angústia sinal. 
Ademais, sublinha-se a importância do fenômeno onírico enquanto aquele  
responsável  pelo processo primário, formador de imagens e tessituras afetivas, bem 
como aquele que responde por uma narrativa destas imagens, sendo o processo 
secundário o seu criador no plano da díade analítica, constituindo-se como um 
observatório dos fenômenos psíquicos. O trabalho sublinha ainda a importância da 
narrativa onírica como o início de um novo registro para o psiquismo do sujeito,  
pontuando a relevância do trabalho do sonho e o trabalho do luto como um tempo de 
mudança. Baseado em aportes teóricos de Freud e Ferenczi, o texto menciona ainda a 
posição da Psicopatologia Fundamental e do lugar do sonho como condição princeps 
de elaboração. 
 
DREAMS IN TIMES OF TRAUMA  
 
 This paper describes the clinical treatment of a patient who sought analysis due 
to feelings of depression and the fear of having a mental breakdown. The process took 
her on a regressive journey to the earliest periods in her life, marked by an abrupt loss. 
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This treatment gave her the opportunity of re-living this traumatic time in the 
transference, a process that included the narration of a revealing dream. This paper 
approaches dreams as processors of traumas, to the extent that they transform 
automatic anxiety into sign anxiety. The paper also stresses the importance of dreams 
as responsible for the primary process, which forms images and affects, and responds 
for the narration of these images. The secondary process creates them on the level of 
the analytic pair, which constitutes a field for observing mental phenomena. The paper 
also underscores the importance of oneiric narration as the beginning of a new register 
for the subject’s mental apparatus and indicates the importance of dream work and 
mourning as processes of change. Based on theoretical positions of Freud and 
Ferenczi, the text also mentions the position of fundamental psychopathology and the 
place of dreams as a basic condition for working through.  
 
 

Mesa 27 
 
A) Luís Cláudio Figueiredo 
 
OS MAUS OBJETOS: ENTRE A SEDUÇÃO E A PERSEGUIÇÃO 
 
 Com o objetivo de esclarecer  a dinâmica demoníaca dos maus objetos em 
psiquismos muito primitivos - pacientes borderline e esquizóides -  as elaborações de 
Ronald Fairbairn  e de Melanie Klein serão utilizadas na interpretação de um breve 
material clínico. Em acréscimo, será enfatizada a conveniência da discriminação entre, 
de um lado, estes maus objetos sedutores e persecutórios e, de outro, formas mais 
integradas do superego em que ressaltam as funções moralizantes, culpabilizantes e 
inibitórias, características de funcionamentos e sofrimentos neuróticos. As distinções 
entre o superego precoce e o superego maduro, em Melanie Klein, e entre os maus 
objetos primários e o superego, em Fairbairn, serão exploradas como aspectos 
importantes na consideração dos diversos quadros psicopatológicos e nos respectivos 
manejos clínicos. 
 
THE BAD OBJECTS: BETWEEN SEDUCTION AND PERSECUTION 
 
 Aiming at clearing the devilish dynamics of the bad objects in very primitive 
psyches – borderline and schizoid patients – the workings of Ronald Fairbairn and 
Melanie Klein will be employed to the interpretation of a brief case material. In addition 
we will emphasize the expedience of distinguishing these bad objects,  seductive and 
persecuting on one hand and, on the other,  more integrate forms of superego in which 
are remarkable the moralizing, inhibiting and guilt-evoking functions, characteristic of 
neurotic functioning and distress. The distinction between early and mature superego 
in Melanie Klein, and between bad primary objects and superego, in Fairbairn, will be 
studied as significant features of the many psychopathological pictures and in their 
respective clinical management. 
 
B) Marta Rezende Cardoso 
 
O SUPEREGO CRUEL EM FREUD: ALÉM DA MORAL  
 
 Visando explorar a dimensão de violência psíquica, tendo em vista o inegável 
papel do trauma na clínica psicanalítica contemporânea, esta comunicação, centrada 
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na obra de Freud, está voltada para a questão do superego, com ênfase na sua face 
“demoníaca”. A questão do auto-ataque e da pulsão de morte constitui um dos eixos 
principais na problemática do superego. Através do aprofundamento desse polo mais 
obscuro, pretende-se mostrar como Freud, ainda que tenda a operar uma 
“dessexualização moralizante” dessa instância, dela faz, paradoxalmente, uma das 
mais expressivas figuras do mal que habita a subjetividade humana.  
 
THE CRUEL SUPEREGO IN FREUD: BEYOND MORALS 
 
 Aiming at studying the dimension of psychical violence, in view of the 
undeniable role that trauma plays in contemporary psychoanalytic clinic, this report, 
centered on Freud’s work, is directed to the issue of the superego, emphasizing its 
“devilish” face.  Attacking oneself, and the death drive, constitute one of the main axes 
in the issue of the superego. Through the deepening of this darker pole, we intend to 
evince how Freud makes this agency one of the most expressive figures of the evil  
dwelling in human subjectivity, even though paradoxically he tends to make a 
“moralizing dessexualization” in it. 
 
C) Daniel Kupermann 
 
A PROGRESSÃO TRAUMÁTICA EM FERENCZI: ALGUMAS CONSEQÜÊNCIAS CLÍNICAS 
 
 Com apoio na teoria da traumatogênese proposta por Sándor Ferenczi, 
pretende-se demonstrar de que maneira o resgate de uma concepção “acidental” para 
o trauma pode enriquecer a reflexão clínica na psicanálise contemporânea, marcada 
pela incidência freqüente de subjetividades caracterizadas pela pobreza dos 
processos de simbolização e da capacidade de fantasiar. Considerando-se que a 
condição para o trauma, a partir das formulações de Ferenczi (e posteriormente de 
Winnicott), reside em uma não-adaptação do ambiente em relação ao 
desenvolvimento infantil, será discutido o estatuto do encontro analítico frente aos 
quadros de sofrimento psíquico assim constituídos. 
 
THE TRAUMATIC PROGRESSION IN FERENCZI: SOME CLINICAL CONSEQUENCES 
  
 Based on Ferenczi’s theory of traumatogenesis, we intend to demonstrate how 
the rescuing of an “accidental” conception for trauma may enrich clinical thought in 
contemporary psychoanalysis, marked by the frequent incidence of subjectivities 
characterized by the paucity of the symbolization processes and of the fantasying 
capacity. Considering that since Ferenczi’s formulations (and Winnicott’s, afterwards) 
the condition for trauma dwells in an inadaptation of the environment to child 
development, we will discuss the statute of the analytic encounter in view of the 
pictures of psychical pain formed that way. 
 

Mesa 28 
 

A) Maria Cristina Poli 
 
FIGURAS DA EXCLUSÃO NA ADOLESCÊNCIA 
 
 A clínica psicanalítica com adolescentes habitantes de instituição revela os 
impasses no luto da “família ideal”. Diante de um discurso social “edipianisado”, os 
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adolescentes em instituição são a exceção ideal e o dejeto deste modelo. Eles 
encarnam a um só tempo a figura idealizada do “sem família” - aquele que, segundo o 
sonho neurótico, pode dispensar o Édipo -, e os “anormais” – no sentido de “fora da 
norma” - pois, supostamente excluídos do princípio fálico, seu dejeto. Neste dois 
sentidos, os “menores abandonados” tendem a ser identificados com “figuras de 
exceção”. Eles compõem, na representação coletiva, os pólos da exclusão das duas 
muralhas que estabelecem os limites do laço social: ora identificados ao falo, ora 
identificados ao dejeto, eles tendem a ser um dos seus representantes-fetiches. Neste 
ponto, eles situam, na nossa cultura, um bom exemplo da forma como o impasse 
estrutural do luto do “pai ideal” pode se encarnar, circunstancialmente, reproduzindo 
funcionamentos totalitários. Mesmo que o laço social em causa não seja totalitário, por 
princípio, a referência ao falo sempre o é, em alguma medida. A especificidade clínica 
destes casos, nos revela um impasse próprio à operação adolescente, de modo geral: 
na “borda” do laço social, o sujeito adolescente tem de lidar com os efeitos traumáticos 
da posição de exclusão que o discurso lhe delega. 
 
FIGURES OF THE EXCLUSION IN THE ADOLESCENCE 
 
 The psychoanalytical clinic with adolescent inhabitants of institution discloses 
the difficulty of the mourning of the “ideal family”. Ahead to a social speech of 
“edipianism”, the adolescents in institution are the ideal exception and the dejection of 
this model. They incarnate to one alone time the figure idealized of the one “without 
family” - that one who, according to dream neurotic, can excuse the Edipe -, and the 
“abnormal people” - in the direction of “it are of the norm” - therefore, supposedly 
excluded of the phallus principle, its dejection. In this two directions, the “abandoned 
minors” tend to be identified with “exception figures”. They compose, in the collective 
representation, the polar regions of the exclusion of the two walls that establish the 
limits of the social bow: sometimes identified to the phallus, sometimes identified to the 
dejection, they represent one of its fetishes. In this point they point out, in our culture, a 
good example of the form as the structural difficulty of the mourning of the “ideal father” 
can be incarnated. This incarnation circumstantially reproduces a totalitarian 
functioning. In spite of that the social bow in cause is not totalitarian, for principle, the 
reference the phallus always is, in some measure. The clinical specificity of these 
cases, in discloses a proper difficulty to the adolescent operation, in general way: in the 
“edge” of the social bow, the adolescent has to deal with the traumatic effect of the 
exclusion position that the speech delegates to him. 
 
B) Maria Celina Peixoto Lima 
 
DO TRAUMA À TRAMA DA FEMINILIDADE: O DIÁRIO COMO MISE-EN-SCÈNE DO 
‘TORNAR-SE MULHER 
 
 A castração apresenta-se no texto psicanalítico como uma das figuras do 
evento traumático, horror paralisante diante da visão da cabeça da Medusa. Da 
representação pelo mito ao apelo aos poetas, Freud vai transformar o feminino em 
enigma, continente negro ou terra proibida. Lacan no artigo A significação do falo, 
retoma o conceito de “mascarada” de Joan Rivière para indicar a tentativa de 
elaboração da posição feminina pela construção de uma ficção fálica, no velamento de 
um vazio insuportável. Trata-se aqui de analisar a escrita do diário adolescente como 
uma versão do véu que situa o feminino. Haveria na escrita do diário uma demanda, 
ao mesmo tempo, de exibição e de camuflagem, assim como uma espécie de 
promessa da possessão de algo precioso, guardado em segredo, a questão mesma 
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do semblante, tal como é tratada por Lacan no Avesso da Psicanálise. Um jogo que 
testemunha o caráter simbólico do falo, pois ele vem apoiar-se justamente sobre o 
artifício do véu, que consiste em esconder para fazer existir. Esse trabalho interroga a 
vocação da escrita a servir de cena à trama da feminilidade, onde o apelo sedutor ao 
olhar sugere a insistência da imagem, e a expressão de elementos heterogêneos 
(desenhos, colagens, letras) revela o transbordamento do feminino além do contorno 
do texto. 
 
FROM THE TRAUMA TO AILMENT OF FEMININITY: THE DIARY AS THE MISE-EN-SCÈNE 
OF “BECOMING A WOMAN”  
 
 Castration is represented in the psycho-analytical text as one of the figures of a 
traumatic event, the paralyzing horror of facing the vision of the head of Medusa. From 
the representation through the myth to the invitation of poets, Freud will transform 
femininity in an enigma, the black continent or the prohibited land. Lacan, in the article, 
The significance of the phallus, once again takes up the concept of the ‘masquerade’ of 
Joan Rivière to indicate the attempt to elaborate the feminine position through the 
construction of a fictitious phallus, in the concealing of an insupportable emptiness. 
This paper aims to analyze the writings from a teenage diary as a version of the veil 
that begins to define what it is to be female. In the writing of the diary a demand for 
exhibition appears, while at the same time a demand for camouflage, as well as a type 
of promise of the possession of something precious, which kept in secret, the question 
really of appearance, as Lacan treats it in The other side of Psychoanalysis. A game 
that testifies to the symbolic character of phallus, is shown as he comes to gain support 
exactly from the artifice of the veil, thus the game consists in the veil hiding itself in 
order to exist. This work questions the vocation of the writing to serve as the setting for 
the trauma of femininity, while the seductive invitation looks on, suggesting the 
insistence of the image and the expression of the heterogeneous elements (drawings, 
collages, letters) revealed in the overflowing of femininity beyond the outline of the text. 
 
C) Mônica Medeiros Kother Macedo 
 
ADOLESCÊNCIA: PROCESSO DE SER 
 
 Adolescência é um tempo de intenso trabalho de re-significações e de 
enfrentamento com a irrupção traumática da genitalidade assentada em bases dadas 
pela sexualidade infantil. Pretende-se neste trabalho desenvolver as idéias 
apresentadas por Freud em seu texto “Projeto para uma psicologia científica” (1895) 
sobre o problema da quantidade e da qualidade de estímulos assim como suas idéias 
sobre traumatismo desenvolvidas em seu texto de 1920 “Além do princípio do prazer” 
e “Moisés e monoteísmo” (1939). Busca-se nestes aportes freudianos sustentação 
para a compreensão de que na adolescência a ocorrência de tentativas de suicídio 
sejam formas de descarga em ato de conteúdos psíquicos vivenciados como 
traumáticos pelo psiquismo que não consegue encontrar outra forma de lidar com este 
excesso a que se vê submetido. Conforme  Jacques André (2001) “os atos 
adolescentes cuja gama é infinita – da porta que se bate à tentativa de suicídio, 
passando pelo ato de vandalismo – indicam o fracasso da elaboração fantasística, a 
falência do psiquismo diante do excesso do ataque pulsional” (p.30). A adolescência, 
nomeada por Freud como puberdade, traduz um paradoxo de força e 
enfraquecimento; incremento pulsional (representações intensificadas pelas 
modificações do corpo) e um conseqüente enfraquecimento nas barreiras do 
recalcamento. 
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ADOLESCENCE: THE PROCESS OF BEING 
 
 Adolescence is a time of intense work of resignifications and a time of facing the 
traumatic irruption of genitality fundamented on the basis given by infantile sexuality. 
This paper aims to develop the ideas presented by Freud on his text “Project for a 
Scientific Psychology” (1895) about the problem of the quantity and the quality of 
stimulus as well as his ideas on traumatism developed on his text “Beyond the 
Pleasure Principle” and “Moses and Monotheism” (1939). On these Freudian 
foundations we seek the sustainment for the understanding that in adolescence, 
attempts of suicide can be forms of  discharge of psychic contents experienced as 
traumatic by the psychism which cannot find another way of dealing with the excess it 
has been submitted. 
 According to Jacques André (2001) “adolescent acts are various and consist on 
an infinite array – from slapping doors to the attempt of suicide, going through acts of 
vandalism – and they indicate the failure of the elaboration of fantasy and the fall of 
psychism towards the excess of the pulsional attack” (p.30). Adolescence, named by 
Freud as puberty, translates a paradox of force and weakness; pulsional increment 
(representations intensified by body changes) and a consequent weakness in the 
barriers of repression. 
 

Mesa 29 
 

B) Isabel Cristina Gomes e Daniela F. Castelan  
 
A TRANSGERACIONALIDADE NA TERAPIA DE CASAL: UM CASO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 
 
 Desde Freud, com as séries complementares, temos o prenúncio do estudo 
dos pares complementares e das escolhas inconscientes na constituição dos casais, 
que mais tarde se desenvolve com o corpo teórico e clínico da psicanálise de casais e 
com a ênfase no entendimento do tipo de relação ou vínculo inconsciente que permeia 
a escolha do par. Nesse sentido, a violência doméstica no casal pode ser entendida 
não apenas como fruto da agressividade e/ou sadismo de um dos pares, mas também 
da busca de realização de fantasias masoquistas do outro; do estabelecimento de 
relações de poder na família (Gomes, 2003) e, principalmente, como gostaríamos de 
salientar nesse trabalho, de aspectos transgeracionais, incluindo a transmissão 
psíquica do negativo, de acordo com Green (2003). O presente trabalho trata da 
experiência de atendimento a um casal em Psicoterapia Breve de Orientação 
Psicanalítica, de referencial Winnicottiano, desenvolvido no Instituto de Psicologia da 
USP, de acordo com Gomes (1998). O casal foi atendido, semanalmente, por 5 
meses. A queixa inicial referia-se à filha do primeiro casamento da esposa, porém, no 
decorrer da avaliação diagnóstica, notou-se a presença de uma história de repetição 
familiar de relacionamentos fracassados, caracterizados por violência e abandono, 
entre as mulheres da família. A esposa iniciou terapia individual com o objetivo de lidar 
com suas próprias fantasias e para que pudesse se relacionar melhor com sua filha,na 
tentativa de se evitar um novo ciclo de repetição e transmissão psíquica, mas, por 
insistência do marido atual, posteriormente foi iniciada a referida terapia de casal. 
Muitas dificuldades foram encontradas ao longo do atendimento: uma ligação bastante 
primitiva entre o casal, com fantasias predominantemente sado-masoquistas, 
alteração na função da psicoterapia cuja proposta inicial de gerar um espaço de 
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acolhimento e crescimento, preencheu-se de momentos bastante ameaçadores à 
integração individual e conjugal, culminando em um episódio grave de agressão física 
(marido versus esposa), com a conseqüente interrupção do processo psicoterápico do 
casal. 
 Com base nessa experiência clínica, discutiremos a forte influência da 
transmissão psíquica no estabelecimento de uma relação conjugal permeada de 
violência, onde a esposa “violentada” repete o papel de suas antecessoras familiares. 
  
THE TRANSGERACIONALITY IN THE COUPLE´S PSYCHOTHERAPY: A CASE OF 
DOMESTIC VIOLENCE 
  
 Since Freud with the complementary series we have the initial of the 
complementary pairs and the unconscious choices in the constitution of the couples 
study. These studies later will origin the theoretical and clinical base psychoanalysis´s 
couples and with the emphasis in the understanding of the relationship type or 
unconscious attachment that it determines the pair’s choice. In that sense the domestic 
violence in the couple can be understood don’t just like the result of the aggressiveness 
and/or sadism one of the pairs, but also the search of masochistic fantasies of the 
other person satisfaction and the establishment of power relationships in the family 
(Gomes, 2003) and it mainly as we would like to emphasise in that article 
transgeracional aspects including the psychic negative transmission  in agreement with 
Green (2003). The present article is about the one couple counselling to a Brief 
Psychoanalytic Psychotherapy of  Winnicott references. It developed at the Psychology 
Institute of USP in agreement with Gomes (1998). The couple has counseled weekly 
for 5 months. The initial complaint referred to the wife’s first marriage daughter, but 
during the  daughter´s assessment it was noticed the presence of a unsuccessful 
relationships repetition family history characterized by violence and abandonment 
among of family women. The wife  has begun individual therapy with the objective of 
working with hers own fantasies and so that she could relate better with her daughter in 
the tentative of avoiding a new cycle repetition and psychic transmission, but for 
insistence of her husband they were initiate the couple therapy. A lot of difficulties were 
found along this counseling: a primitive attachment among the couple with fantasies 
predominantly sado-masochists, alteration in the function of the psychotherapy whose 
proposal initial to produce a growth and protection place it was became threaten 
moments to the individual and married integration it culminating in a serious episode of 
physical aggression (husband versus wife) with the consequent interruption of the 
couple’s psychotherapic process. With base in that clinical experience we will discuss 
the great influence of the psychic transmission in the establishment of a violent 
relationship where the  wife victim of domestic violence repeats the hers family 
predecessors’ role.    
   

Mesa 30 
 

A) Sérgio Vieira Bettarello 
 
MISÉRIA EXISTENCIAL  
 
 O modo hegemônico de organização social do mundo contemporâneo vem, em 
nome do progresso, desenvolvimento e bem estar, promovendo crescentes disfunções 
psicossociais sobre as quais convém refletir.  Enormes parcelas da população global 
não têm acesso a recursos para solucionar problemas triviais de sobrevivência e 
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aqueles que dispõem de conforto material correm o risco de ter uma vida pobre, senão 
miserável, em termos de realização existencial. 
 Em sua apresentação, o autor analisará como as condições de vida nas 
sociedades contemporâneas repercutem não apenas no comportamento das pessoas, 
como também nos aspectos mais íntimos da personalidade favorecendo o aumento da 
incidência de quadros como ansiedade, depressão, dependências químicas, 
comportamento anti-social, entre outros. A responsabilidade ética dos profissionais de 
saúde em relação a essas questões também será abordada. 
 
EXISTENTIAL MISERY 
 
 The hegemonic model of social organization in the contemporary world creates, 
in the name of progress, development and health, crescent psychosocial dysfunctions 
that should be discussed. Huge parts of global population do not have access to 
resources to solve trivial survival problems. Those who have material comfort suffer 
from the risk of having a poor, if not miserable, life, in terms of existential 
accomplishment. 
 In its presentation, the author will analyze how the life conditions in 
contemporary societies impact not only in people’s behavior, but also in the most 
intimate aspects of personality, favoring the growth of the incidence of anguish, 
depression, chemical dependency and anti-social behavior scenarios, among others. 
The healthcare professionals’ ethical responsibility relative to these issues will also be 
analyzed. 
 
B) Carlos Rosário Briganti 
 
ÉTICA E ESTRESSE  
 
 Na introdução do trabalho, o autor revisita os conceitos sobre ética desde suas 
origens na filosofia grega. 
 Num segundo momento debate a questão da dissociação entre ética privada e 
ética pública, como produtora de um espaço propício para a gênese de doenças. A 
noção de estresse é utilizada como denominador comum destas manifestações 
patológicas, cujas diferentes relações com as normas e moralidades impostas serão 
analisadas. 
 Finalmente, discutirá os aspectos clínicos das manifestações psicossomáticas, 
visando tanto a propedêutica quanto o tratamento. 
 
ETHICS AND STRESS 
 
 In the paper’s introduction, the author revisits the ethics conception since its 
origins in ancient Greek philosophy. 
 In a second moment, the author debates the dissociation of private and public 
ethics as a space favorable to the development of illness. The notion of stress is used 
as a common denominator of theses psychopathological manifestations. Its different 
relations with rules and imposed morality will also be analyzed. 
 Finally, the author will discuss clinical aspects of the psychosomatic 
manifestations (prevention and treatment). 
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C) Flávio Campestrin Bettarello 
 
A NORMATIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO HUMANO  
 
 A predominância da organização burocrática em nossa época, abrangendo a 
totalidade do convívio social, já que o próprio Estado moderno é pautado pela 
burocracia, pressupõe a existência de uma série de mecanismos de controle para a 
normalização da conduta humana. Os agentes sociais têm seu comportamento 
previsto e condicionado, sofrendo os efeitos de uma cada vez mais exaustiva 
normatização. No novo milênio, os mecanismos de controle são muito mais sutis, 
pairando praticamente imperceptíveis sob a superfície das relações interpessoais, 
gerando uma falsa impressão de livre arbítrio. Os centros de poder não são mais 
claramente definidos, pois se apresentam difusos e muitas vezes ocultos atrás de 
ídolos ou abstrações dispersivas. 
 O autor verificará neste estudo que a normatização excessiva da conduta 
humana, tal como a apresenta, e o excesso de mecanismos de controle e dominação 
podem criar efeitos perversos, tanto sociológicos, como desagregação do tecido social 
e o próprio colapso da evolução organizacional, quanto psicopatológicos, como 
geração de angústia e sofrimento. Nesse processo, valer-se-á de referências a 
inúmeros autores, em especial Whyte, Foucault, Dejours, Adorno & Horkheimer, Hardt 
& Negri, Maffesoli e Hall. 
 
THE HUMAN BEHAVIOR’S NORMATIZATION 
 
 The predominance of the bureaucratic organization nowadays, reaching the 
totality of the social relations, as the modern State is ruled by bureaucracy, is possible 
due to the existence of innumerous control mechanisms for the normalization of human 
conduct. The social agents have its behavior forecasted and conditioned, suffering the 
effects of a growing and exhaustive normatization. In the new millennium, control 
mechanisms are disguised, floating almost imperceptible under the surface of 
interpersonal relations, generating a false sensation of freedom. The centers of power 
are not clearly defined anymore, as they present themselves diffusely and many time 
hidden behind idols and dispersive abstractions. 
 The author will try to verify in this paper that the excessive normatization of 
human conduct, as he presents it, and the control and domination mechanisms’ excess 
may create perverse effects, sociological (lost of social cohesion; collapse of 
organizational development) and psychopathological (anguish and suffering). In this 
process, the author will make reference to an extensive bibliography, including works 
from Whyte, Foucault, Dejours, Adorno & Horkheimer, Hardt & Negri, Maffesoli and 
Hall 
 

Mesa 31 
 

A) Isidoro Eduardo Americano do Brasil 
 
DEZ ANOS DO PROJETO PSICANÁLISE NA UNIVERSIDADE 
 
 Propõe-se aqui apresentar a construção teórica resultante da pesquisa sobre o 
funcionamento do discurso psicanalítico na universidade, por nós desenvolvida há 
vários anos, e ao mesmo tempo, o relato de uma experiência de Psicanálise em 
extensão. O seu modelo de funcionamento se sustenta na proposição instalada no 
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programa de formação da Residência e da Especialização em Psiquiatria, assim 
como, na transmissão psicanalítica da Escola Brasileira de Psicanálise Movimento 
Freudiano. Parte-se da descrição de uma sessão clínica, em que estão em jogo os 
fundamentos da psicanálise. A experiência é operacionalizada a partir da transferência 
com uma coordenação específica, o lugar do psicanalista, e uma assistência singular, 
a testemunha-ouvinte. O propósito da sessão é construir um caso clínico pela 
elaboração de uma tópica, uma dinâmica e uma economia dos sintomas. Demonstra-
se, que tanto a psicopatologia quanto à construção do caso clínico, a partir da 
psicanalítica, derivam-se das posições subjetivas em jogo. Para elaborar 
conceitualmente a pesquisa, desenvolvemos a noção de Discurso e a tensão entre o 
Discurso Psicanalítico e o Discurso Universitário. Utiliza-se ainda o conceito de 
interseção, vindo da teoria dos conjuntos, na construção da relação entre a Psiquiatria 
e Psicanálise. 
 
TEN YEARS OF THE PROJECT PSYCHOANALYSIS IN THE UNIVERSITY 
 
 The paper proposes  to present the theoretical construction resultant of the 
research about the functioning  of the psychoanalytical discurse in the University. This 
research is being developed for  many years , and at the same time, the description  of 
an experiment of Psychoanalysis in extension. Its working model is based in the 
Proposition installed  and the program of formation of the residence and of the 
specialization in Psychiatry as well it was in the psychoanalytical transmission of the 
Brazilian School of Psychoanalysis Movimento Freudiano. The description starts with a 
session, which there is in  play with the Psychoanalysis basis. The transference is the 
core of the experience, plays from it, with a specific coordination, the place of  the 
Psychoanalyst, is a singular audience, and  hearing-witness – corpse like pallor. The 
purpose of the session is to build a clinic case through the elaboration of the topic, the 
dynamic and the economic way of the symptoms. The paper demonstrates that the 
psychopathology as the construction of a clinical case from the psychoanalytical point 
of sight, are from the subjective position that are in play. To elaborate conceptually the 
research, was developed, the notion of the discurse and the tension between the 
Psychoanalytical Discurse and the Universitary discurse. The paper still make use of 
the concept of intersection came from the theory of ensembles, and the construction of 
the relation between the Psychiatry and the Psychoanalysis. 
 
B) Marcos Baptista 
 
O APORTE DA PSICANÁLISE NA COMPREENSÃO PSIQUIÁTRICA DAS PSICOSES 
 
 A partir de observações clínicas de pacientes atendidos na emergência 
psiquiátrica no momento da experiência delirante primária, apresenta-se aqui vários 
pontos de referência da compreensão psicanalítica das psicoses. Nestas observações 
ficam caracterizadas - no que concerne à psicose - as mudanças ocorridas quanto ao 
código e à mensagem dentro da dimensão lingüística;  as alterações ocorridas no 
percipiens e perceptum que estes pacientes relatam e os pontos que poderíamos 
chamar de Pontos de Basta, através dos quais se ligam à interpretação delirante. 
Neste aspecto, assinala-se a ausência da significação fálica no delírio com a 
conseqüente intrusão do significante e o predomínio da dimensão metonímica na 
experiência psicótica. Ao ater-se à noção de estrutura psíquica e ressaltar a dimensão 
simbólica e sua sustentação do real, a psicanálise nos permite separar, dentro dos 
fenômenos psicopatológicos que compõem as diferentes síndromes psiquiátricas, 
sintomas que, para a psiquiatria moderna, transformaram-se em entidades clínicas 
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(DSM-IV e CID10). Através da observação psicanalítica, estes sintomas apresentam-
se como sintomas comuns a várias estruturas. Ressalta-se aqui, a distinção entre as 
psicoses dissociativas e as dissociações histéricas, indicando ainda a dimensão 
delirante típica da melancolia, que foi completamente esquecida no transtorno bipolar 
do humor. 
 
THE PSYCHOANALYSIS ASSESSMENT IN THE PSYCHOSIS PSYCHIATRIC 
COMPREHENSION 
 
 This paper presents, through clinic observations of patients attending the 
emergency ward during the very first episode of primary delusion, many reference 
points about the psychoanalytic view of psychosis. Such observations disclosed, in 
terms of psychosis, changes there occurred as for code and message inside of 
linguistic dimension; the alterations there occurred in the percipiens and perceptum 
that this patients report, the points that we can called Point de Capton, and through 
them join delusion interpretation.  From this viewpoint, the lack a phallic at delusion 
with following intrusion of the significant, and predominance of metonymic dimension in 
the psychotic experience. The psychoanalysis, when stick to a psychic structure notion, 
allow to separate, in the psychopathological phenomena that compose the some 
psychiatrics syndromes, stand out the symbolic dimension and its sustenance of the 
real, the symptoms that to a modern psychiatry change into clinics entities (DSM-IV 
and CID10).  These symptoms, which were elevated on a level with clinic entities, show 
oneself, through the psychoanalytic observations, like symptoms relating to several 
structures.  Stand out for example the distinction between the dissociative psychosis 
and the hysterical dissociations, as so as the delusion dimension typical of the 
melancholy, were completely forgotten in the bipolar disorder of humor. 
 
C) Fernando Tenório 
 
A PSICANÁLISE E A NOVA INSTITUCIONALIDADE  DA PSIQUIATRIA 
 
 Abordarei a pertinência da psicanálise no campo da saúde mental tal como ele 
está configurado hoje – não sua história, mas os problemas do campo psiquiátrico no 
presente. A assistência psiquiátrica é fortemente marcada hoje por dois movimentos: a 
psiquiatria biológica e a atenção psicossocial. O primeiro, uma psiquiatria sem clínica, 
que reduz a loucura a uma pretensa determinação sem sujeito e busca também 
adequá-la a um “bom funcionamento” através da medicação. No segundo caso, sem 
deixarmos de homenagear e de participar da reforma psiquiátrica, não podemos deixar 
de perguntar se não se trata de uma clínica sem discurso. Uma prática cujo risco 
maior é o de transformar nossa interlocução com as diferentes formas de loucura em 
meras tentativas de levá-las ao mesmo “bom funcionamento” no social – no caso, 
através das terapêuticas psicossociais. Em seu advento, a psiquiatria representou a 
possibilidade de uma inscrição discursiva desses que estão “fora”. Pela disponibilidade 
de seguir de perto as produções de fala dos pacientes, mesmo as mais ofensivas à 
compreensão, ela pôde ordenar os elementos que organizam aqueles diferentes 
modos de existir e assim transmitir a possibilidade de estarmos em relação com eles. 
A degradação do hospital no que hoje são os manicômios é o exemplo mais grave de 
defesa contra o fato psicótico como tal. A psicanálise deve representar, na saúde 
mental, a possibilidade de uma clínica que dê inscrição discursiva e mantenha 
possível a transmissão do que há de mais específico neste modo particular de um 
sujeito existir que é a psicose. 
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PSYCOANALISIS AND THE NEW INSTITUTION OF PSYCIATRY 
 
 Our subject is the place and contribution of psychoanalysis in the mental health 
institutions today – not the history of this relationship but the problems of the present. 
Psychiatric assistance is nowadays strongly determined by two different movements: 
the biological psychiatry and what we call in Brazil “psycho-social attendance”. The 
former, a psychiatry that left behind the clinical tradition, reducing madness to a 
presumed non-subjective determination and trying to adjust it, by medicines, to a 
“proper functional order”. The latter, in spite of our participation in brazilian psychiatric 
reform and the advantages that this movement brought to the national mental health 
sistem, risks to become a clinical practice unprovided with coherent discoursive 
fundamentals (in the psychoanalytical sense of the word discourse, as Lacan 
established). In this case, the risk is also to reduce our relationship with madness to no 
more than trials of promoting the same “proper functional order”, but now through 
psycho-social cares. In its foundation, psychiatry represented a way of including these 
people that were already “out”. Searching the logic of the patients speeches, even the 
more distant of normal comprehension, psychiatry revealed and coordinated the 
elements that determine these different ways of human existence. Doing so, it created 
a possibility for us to be in contact with them. The degradation of the psychiatric 
hospital in huge asylums is an extreme example of how we try to deny the psychosis 
itself. Psychoanalysis must represent, in mental health practices and theory, the 
possibility of describing properly this specific way of a human subject exist which is the 
psychosis, and the transmission of a certain way of being in relationship with it. 
 
 

Mesa 33 
 

A) Vanda Assumpção Almeida 
 
DO PADRE AO PAI: A RESPOSTA DE UM SUJEITO FRENTE À EXPERIÊNCIA DO TRAUMA 
 
 A experiência clínica tem sido, desde Freud, o campo por excelência para tratar 
das questões relativas ao sujeito. Dentre elas, destacamos a vivência traumática, 
como determinante na constituição psíquica. De modo a abordar essa discussão, 
apoiamo-nos num caso clínico. 
 Trata-se de um sujeito que, tendo passado por uma vivência traumática ainda 
na infância - a perda do pai de forma abrupta e inesperada - busca na religião 
respostas às suas inquietações, sobretudo a uma pergunta que não cala: porque ele o 
teria abandonado? 
 O caso clínico nos oferece a possibilidade de estabelecer uma ampla 
discussão sobre algumas questões, como as incidências do trauma na clínica, a 
religiosidade, a escolha da neurose e o ato analítico. De maneira a melhor nos servir 
dele, destacamos três eixos para orientar nosso trabalho: 
 - uma experiência que reatualiza  o real do trauma,  
 - um sonho como realização de desejo e 
 - um ato falho que comporta a retificação na sua posição subjetiva.  
 O percurso que pretendemos destacar situa-se dentre dois importantes 
significantes na história clínica desse sujeito, que situamos entre o Padre e o Pai. 
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FROM THE PRIEST TO THE FATHER: A SUBJECT’S REACTION TO THE EXPERIENCE OF 
A TRAUMA 
 
 Since Freud, clinical experience has been an excellent field for subject-related 
issues. Among them, it is worth remarking the traumatic experience as a strong 
determination element for the psychic constitution. In order to approach this topic, we 
have chosen a clinical case to support our view. 
 The chosen case focuses on a subject who had a traumatic experience during 
his childhood – he lost his father unexpectedly and abruptly and seeks solutions to his 
unquiet mind in religion. He wanted an answer to his most distressing question: why 
would his father have abandoned him? 
 The clinical case offers us the chance to establish a long discussion on some 
questions such as the incidence of trauma cases in the clinic, religious feelings, the 
choice between neurosis and the analytical act. To make better use of it, we have 
outlined three axes to guide our work: 
 - an experience that reenacts the real of the trauma; 
 - a dream as the materialization of desire and 
 - a slip of the tongue that allows corrections in the subject’s position.  
 The path we intend to follow lies between two important significant in this 
subject’s clinical history: the Priest and the Father. 
 
B) Nelson Riedel 
 
AS INCIDÊNCIAS DO TRAUMA NA CLÍNICA CONTEMPORÂNEA 
 
 Partimos da observação de que a realidade contemporânea oferece à atividade 
clínica psicanalítica, uma gama variada de situações e de formas de manifestações 
dos sujeitos, que se colocam como limite para a psicanálise e incitam à reflexão 
teórica. 
 Os trabalhos desenvolvidos por Jacques-Alain Miller a partir dos últimos 
Seminários de Lacan – referidos pelo próprio autor como o último ensino de Lacan – 
vêm ampliando a possibilidade de compreensão da formação subjetiva 
contemporânea com o estabelecimento de novas hipóteses teóricas. 
 Assim, o texto pretende abordar as conseqüências de algumas dessas 
hipóteses mais abrangentes como a proposição de um novo estatuto para o Outro, o 
gozo do corpo como propriedade intrínseca do ser e a incidência do real do gozo como 
experiência traumática nas manifestações clínicas. 
 
THE INCIDENCES OF TRAUMA IN CONTEMPORARY CLINIC 
 
 We start from the notice that contemporary reality affords to psychoanalytic 
clinic a wide range of situations and ways of manifestation of the subjects that are set 
as borders to psychoanalysis and arouse theoretical thought. 
 The works of Jacques-Alain Miller draws from the last Lacan’s Seminar – 
referred to by the author himself as the last Lacan’s teaching – have widened the 
possibility to understand contemporary subjective formation, as they settle new 
theoretical hypotheses. 
 So, this report intends to approach the consequences of some most 
comprehensive hypotheses like the positing of a new statute for the Other, the 
enjoyment of the body as intrinsic property of the being and the incidence of the reality 
of enjoyment as a traumatic experience in clinical manifestations. 
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C) Ondina Maria Rodrigues Machado 
 
TRAUMA E SINTOMA NA CONTEMPORANEIDADE 
 
 Este trabalho faz uso das concepções de Freud e de Lacan a respeito do papel 
do trauma na formação dos sintomas. Articula estas concepções às reflexões de 
Giddens e Sennet sobre a pós-modernidade, para tentar extrair delas o que é o trauma 
para o sujeito contemporâneo e qual o seu papel na formação dos sintomas mais 
comuns em nossa clínica atual. Percorre as principais formulações freudianas sobre o 
trauma como núcleo dos sintomas, destacando a concepção da neurose como uma 
doença traumática. De Lacan destaca sua última concepção sobre o sintoma onde 
haveria uma conexão real entre o significante e o corpo, donde a parte significante 
seria passível de interpretação, enquanto o gozo que se liga ao corpo exigiria mais 
que a produção de sentido. Situa a cultura contemporânea como conseqüência do 
declínio da função paterna promovido pelo advento da ciência e pelo deslocamento do 
pai de sua antiga posição de exceção. Estas mudanças acabaram por promover uma 
busca desenfreada pelo gozo em contra-posição à renuncia pulsional e aos ideais da 
cultura moderna. Neste contexto propõe que o trauma contemporâneo seja a falta de 
um universal que integre o sujeito à coletividade e que os sintomas contemporâneos 
tentam responder a uma exigência de gozo que não comporta derivativos.  
 
TRAUMA AND SYMPTOM IN CONTEMPORARINESS 
 
 This paper applies Freud and Lacan’s concepts about the role played by trauma 
to the formation of symptoms. It articulates these concepts to Giddens’s and Sennet’s 
reflections about post-modernity in order to extract from them what is traumatic for the 
contemporary subject, and what is their role in the formation of the most common 
symptoms in our current clinic. It involves Freudian main formulations about the trauma 
as the nucleus of symptoms, highlighting the concept of neurosis as a traumatic 
disease. It also focuses on Lacan’s latest concept about the symptom in which there 
would be a real connection between the significant and the body; in this connection the 
most significant part would be liable to being interpreted while the juissance that is 
linked to the body would demand more than the production of meaning. It explains 
contemporary culture as a consequence of the decline of fatherly function promoted by 
the advent of science, and the displacement of the father from his former position of 
exception. These changes end up by promoting an uncontrolled search for juissance, 
in counter position to the resignation of drive and previous ideals of modern culture. 
This is the context in which the paper proposes the idea that the contemporary trauma 
is in fact the absence of a universal element that can integrate the subject to 
community. It also brings up the notion that contemporary symptoms are attempts to 
react to a demand for juissance that cannot be alleviated by any substitutes. 
 

Mesa 35 
 
A) Maria Elizabeth Ribeiro dos Santos 
 
LUDOTERAPIA COM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: O LUGAR DAS INTERVENÇÕES PONTUAIS  
 
 Neste trabalho,  discute-se a importância de intervenções breves, ou pontuais, 
para a  preservação da saúde emocional da criança hospitalizada, através da 
modalidade de ludoterapia em grupo. 
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 A importância do trabalho  em grupo com crianças foi reconhecida  desde Anna 
Freud: além de ser uma das autoras a quem se credita a introdução da técnica lúdica 
no trabalho com crianças, Anna Freud enfatizou,  também,   o papel de consolo e/ou 
apoio que mesmo as crianças muito pequenas podem ter entre si, atuando de uma 
forma altamente benéfica. 
 No caso dos grupos terapêuticos, realizados em enfermeiras pediátricas, não é 
diferente: as crianças usam o espaço do grupo para expressar suas vivências da 
internação, onde cabem angústias, medos e fantasias. A possibilidade de acompanhá-
las em grupos que se realizam diariamente,  permite ao psicólogo atuar de modo a 
desfazer ou minimizar  tais vivências, seja a partir de suas próprias intervenções, seja 
a partir do aproveitamento das intervenções feitas pelo grupo. 
 Para ilustrar o manejo técnico destes grupos, são apresentados, de forma 
breve, aspectos metodológicos, bem como alguns casos clínicos. 
 
LUDOTHERAPY WITH HOSPITALIZED CHILDREN: THE PLACE FOR BRIEF   
INTERVENTIONS 
 
 The object of this study is to discuss the importance that brief play-therapy 
interventions in  group may have on the emotional health of hospitalized children. 
 The importance for children of working in groups is one recognized since Anna 
Freud’s times. Besides being one of the credited authors for the introduction of play-
therapy technique with children, Anna Freud also emphasized the consolation and/or 
support role even very small children may present towards themselves, with highly 
beneficial results. 
 In the case of therapy groups carried out in pediatric nurseries, the results did 
not diverge: children would use the group space to express their internment 
experiences, sometimes filled with anxieties, fear and fantasies. The possibility of 
working with groups that met daily allows the psychologist to minimize or undo those 
experiences; whether because of the psychologist’s own interventions, or because of 
interventions made by the group that are used by the psychologist. 
 To illustrate the technical management of these groups, it shall be presented 
briefly the methodological aspects as well as some clinical cases. 
 
B) Sara Ângela Kislanov   
 
SITUAÇÕES DELICADAS, INTERVENÇÕES PRECOCES 
 
 Este trabalho propõe uma  discussão sobre  experiências de intervenções 
precoces,  a partir da seleção de três casos  atendidos em instituições voltadas para o 
cuidado de crianças.   
 Inicialmente, foram feitas considerações sobre a importância do contexto 
familiar, social e cultural para garantir que o bebê seja atendido no estado de 
imaturidade em que se encontra. No caso do nascimento de crianças com 
necessidades especiais, como malformações congênitas, comprometimentos 
neurológicos, distúrbios metabólicos, doenças infecciosas  ou outras patologias,   será 
preciso que a mãe -  ou cuidadores – sejam  um pouco “especiais” também: é provável  
que se tenha de lidar com o risco iminente de morte, ou a eventualidade de cuidar por 
toda a vida de uma criança que irá viver em estado de dependência absoluta ou 
relativa.  
 Nestes momentos, a equipe de trabalho lida  com questões de vida e morte, 
sendo fundamental que o psicanalista, juntamente com os outros profissionais de 
diferentes áreas, atue no acolhimento ao bebê; configurando- se,  assim, espaços  
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privilegiados para as intervenções precoces, nos quais se busca  integrar a família, 
principalmente a mãe, na luta pela vida do bebê e na preservação dos vínculos 
afetivos familiares. 
 
DELICATE SITUATIONS  - EARLY INTERVENTIONS                                                                                                  
        .   
 It is the purpose of this work to promote a discussion over premature 
intervention experiences, using three selected cases which happened in child care 
institutions. 
 First, considerations were made on the importance of social, cultural and 
family environment on the actual hospital caring of the baby in his or her immaturity 
state. In the case of children with special needs such as congenial malformations, 
neurological problems, metabolically disturbances, infectious diseases and other 
pathologies, it will be needed that the mother – or the caretakers – are a little “special” 
too: it is probable that one has to deal with risk of imminent death, or of having to take 
care of children that will be absolutely or relatively dependent their entire life.  
In these moments, the work team deals with life and death matters, so that it is 
fundamental that the psychoanalyst, along with professional from other fields, act in the 
sense of the baby’s reception. That will create privileged spaces for premature 
interventions, interventions in which the integration of the family, specially the mother, 
is intended, for greater success in the fight for the life of the baby and the preservation 
of the family’s affective ties. 
 
C) Sarita Olga Gelbert 
 
O QUE PODE UM PSICANALISTA EM UM HOSPITAL GERAL INFANTIL? 
 
 A pergunta “o que pode um psicanalista em um hospital geral infantil?” encerra  
um desafio frente ao qual não se pode recuar. Ao mesmo tempo,  exige  a ruptura de 
regras pré-concebidas para que possa manter seu compromisso de ouvir o sujeito do 
inconsciente, até onde ele fica reduzido a puro objeto de manobras médicas. 
Neste trabalho, procurou-se abordar essa questão pela via de um caso clínico. Um dia, 
um menino de 4 anos internado diz,  aos prantos, ser o hospital um lugar onde havia 
jacarés assassinos. Precisava de ajuda para reconduzi-los ao rio, chamando  o pai 
com dor e desespero.  
 É possível dizer que,  neste caso,  a  presença do analista permitiu a produção 
de uma narrativa mítica pela criança, para circunscrever o “estranho” que irrompe na 
internação. Se considerarmos com Freud, o trauma como fracasso do princípio do 
prazer,  podemos  considerar    que a internação pode provocar a eclosão do sem 
sentido,  do mais além do princípio do Prazer. Cabe ao analista instrumentalizá-lo 
como causa,  de forma que o sujeito possa construir uma nova relação com o corpo,  
onde o circuito pulsional não precise passar tanto pelo adoecimento.  
 
WHAT CAN  A  PSYCHOANALYST DO IN A GENERAL HOSPITAL FOR  CHILDREN? 
 
 The question “what can a psychoanalyst in a general hospital for children?” 
summarizes a challenge that cannot be ignored. At the same time, the question 
demands a rupture of preconceived rules in order to keep its commitment of listening to 
the subject of the unconscious, for if that is not done, it will be no more than a mere 
object of medical maneuvers.  
 In this work, it is tried to approach the mentioned question through a clinical 
case. One day, a four-year-old boy says, bursting into tears, that the hospital was a 
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place inhabited by killer alligators. He argued that he needed help to take back the 
alligators to the river, while calling for his father in pain and desperation.            
 It is possible to say that, in this case, the psychoanalyst’s presence allowed the 
child’s mythical narrative come to being, circumscribing the “unknown” that bursts in 
internment. If one considers, as Freud does, the trauma as the failure of the pleasure 
principle, it can be considered that interment may provoke the emergence of the 
senseless, of what is beyond the pleasure principle. It is up to the analyst to 
instrumentalize it as cause, so that the subject can build a new relation with the body, 
where the pulsional circuit does not need to sicken as much. 
 

Mesa 37 
 

A) Antonio Ricardo Rodrigues da Silva 
 
A IRONIA JOCOSA E O PROCESSO PSICANALÍTICO 
 
 Que lugar pode ocupar determinados fenômenos do humor, em particular a 
ironia jocosa no percurso de uma análise? Este texto pretende, a partir da 
problematização das intrincadas relações entre o trágico e o cômico, destacar a 
importância dos fenômenos acima para a “finalização”de uma análise. 
 
THE JOCOSE IRONY AND PSYHOANALYTICAL PROCESS 
 
 Where should some of the phenomena of humor be placed, and particularly, the 
jocose irony along an analysis process? This text focuses on the importance of those 
phenomena to the  “end” of an analysis process questioning the close relations 
between the tragic and the comic. 
 
B) Ana Maria Rocha de Oliveira 
 
UM RECONHECIMENTO AO HUMOR 
  
 Este trabalho pretende destacar a importância do humor no manejo clínico de 
alguns pacientes, propondo uma aproximação entre o humor, tal qual descrito por 
Freud em seu texto de 1927 e o brincar tal qual descrito por Winnicott. 
 
A RECOGNITION TO HUMOR 
  
 This work focuses on the importance of the humor in the clinic handling of some 
patients and proposes an  approach between the humor such as described by Freud in 
1927 and the playing as described by Winnicott. 
 

Mesa 38 
 
C) Klaylian Marcela Santos 
 
ASSASSINOS SERIAIS: O PALCO ONDE OS TRAUMAS SÃO ENCENADOS 
 
 Ao atuar, caçando, capturando e cruelmente “dissecando” suas vítimas, suas 
“coisas”, objetos de seu gozo sádico, o assassino serial, qual um ator no palco, 
encena inúmeras e terríveis fantasias com uma única temática, a da destruição do 
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objeto – um objeto que em virtude da falta essencial que o constitui, fracassa em dar 
suporte à onipotência das ambições fálicas de seu narcisismo infantil. O olhar materno 
o atravessa da mesma forma como ocorreria a um espectro. Um fantasma adquire 
forma num ego transparente em sua fragilidade. Um ego-fantasma estrutura-se no 
caos dos intrincamentos pulsionais, sendo ele incapaz de contenção de tantos 
estímulos, pois ele é um ego-ideal, puramente ideal, forjado a partir de um narcisismo 
que o constituiu e por fim o sustenta. Como um teatro antigo e mal tratado, o ego 
desta personagem é repleto de fissuras, das quais transbordam toda a impulsividade, 
agressividade e crueldade próprias de uma estrutura psíquica que finca suas frágeis 
bases num tempo mais remoto, em uma pré-genitalidade, na qual a parcialidade reina 
e a pulsão de domínio é exercida, mediante a encenação - nas fantasias - de seu 
próprio trauma, num texto predominantemente escrito por Thânatos. 
 
SERIAL KILLERS: THE STAGE WHERE TRAUMAS ARE PLAYED 

 
 Acting, hunting, capturing, and cruelly “dissecting” their victims, their “things”, 
objects from their sadistic pleasure, the serial killer, like an actor in stage, play many 
and terrible fantasies with only one theme, the object destruction – an object that, due 
to the essential absence that constitutes it, fails in giving support to the omnipotence 
from the phallus ambitions from their infantile narcissism. The mother look goes 
through on the same way like would occur in a spectrum. A ghost acquires form in a 
transparent ego in his fragility. A ghost-ego structures itself in chaos from the driving 
dynamics, being him unable in refraining so many stimuli, because it is an ideal-ego, 
purely ideal, forged from a narcissism that constitutes it, and at the end, supports it. 
Like an old and damaged theater, this personage ego is full of fissures, which 
overflows all impulsivity, aggressiveness, and cruelty characteristic of a psychic 
structure that puts their fragile bases in a more remote time, in a pre-genitality, in which 
a partiality reigns, and the domain drive is exerted by means of a play – in fantasies – 
from their own trauma, in a text predominantly written by Thanatus. 
 

Mesa 40 
 

A) Nanette Zmeri Frej 
 
RUA : LUGAR ONDE SE PODERIA INSCREVER UM NOME? 
 
 Quando alguém que carregou o nome de menino, ou o de  menina de rua, não 
mais for menino nem menina o que lhe restará? A rua continua. E os meninos? E as 
meninas? Onde estarão ? Estes restarão como o excesso que não cabe no que não o 
contém. Um outro menino, que já não é mais ainda estará lá ... uma outra menina que 
também ainda não é mais a mesma que já foi.  
 Um outro ou uma outra que, não pagando tributo ao tempo, estão isentos da 
dívida do que se inscreve à posteriori e que se institui como o lugar onde o trauma se 
constitui. Assim sendo, não há espera, nem há o que esperar. Não há o depois onde o 
antes terá sido o momento traumático. Não se fica pra depois. Eles permanecem os 
mesmos, na rua, meninos e meninas, sous le coup ou mesmo sur le coup, para além 
do bem e do mal, para aquém de tempo e de lugar onde o que emerge é o golpe sem 
custo algum. Ambos os termos, golpe e custo, que em língua francesa obedecem à 
mesma sonoridade do que poderia se inscrever só depois : après coup. Assim não 
puderam nascer pois a morte que carregam não é a que sustenta a vida, e que conduz 
à contração da dívida imposta pelo nome que interdita, produz o impossível e em cuja 
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ausência não se pode contar Um. Assim sendo o apelido que carregam não constitui 
um Nome que promete o impossível retorno ao estado primordial. 
 
STREET : A PLACE WHERE YOU COULD INSCRIBE A NAME? 
 
 When somebody that carried the name boys or girls from the street is not a boy 
or girl from the street anymore, what will remain for them? The street continues. What 
about the boys?  And the girls? Where will they be? They will remain like the excess 
that does not fit at what does not contain it. Another boy, that is not anymore, will still 
be there... Another girl that also is not the same that is already gone. 
 Another boy or another girl that,  not paying the tribute to the time, are exempt 
from the debt that inscribe à posteriori and institutes itself as the place where the 
trauma constitutes. Thus, there is nothing to wait. There is not the after where the 
before would be the traumatic moment. It does not stay for later. They remain the 
same, on the street, boys and girls, sous le coup or even sur le coup for beyond the 
good an bad, on this side of time and place where what emerges is the stroke without 
any cost. Both terms stroke and cost, which in french language obey the same sonority 
of that which could only be inscribed later: après coup. Thus they could not be born 
because the death that they carry is not the one that supports life, and that which leads 
to the contraction of the debt imposed by the name that interdicts, produces  the 
impossible and in whose abscense can not count One. Thus, being the nickname that 
they carry do not contitute a Name that promises the impossible return to the primordial 
state. 
 
B) Maria do Amparo Caridade 
 
ONDE SE INSCREVEM  HOJE  AS   MASCULINIDADES? 
 
 Parafraseando Simone de Beauvoir, pode-se dizer que “Não se nasce homem, 
torna-se homem”. A cultura controla e vigia a construção das masculinidades. Elas são 
plasmadas em meio a  estereótipos, códigos, pressões, uso de máscaras, e exigem 
dos homens a negação de si.  Enredados na homofobia, agressividade, poder,  
exaltação fálica, os modelos de construção de masculinidades,  reforçam o trauma de 
“tornar-se homem”, ao colocá-lo violentamente em oposição a tudo que possa fazê-lo 
assemelhar-se ao feminino. Tratar dos sentidos sobre o ser homem é uma arena 
marcada também por medos e expectativas com relação ao homoerotismo. 
Contrapõe-se aqui, o ícone de virilidade nordestina representado pela figura de 
Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, de quem se sabe, gostava de ajudar em 
afazeres domésticos, fazia poesias, costurava e gostava que seu amigo Cascavel lhe 
fizesse cafunés.  Ao buscar uma nova definição de sua virilidade, os homens atuais 
deparam-se com a ansiedade e fazem uma confissão de desamparo. Onde inscrever 
suas masculinidades, se não podem admitir o feminino em si, se não podem ter afeto 
por outros homens, e se a virilidade endurecida lhes é negadora de si mesmos? 
Postula-se que a organização do masculino ocorrerá menos traumaticamente quando 
afrouxarem a tensão interior com seu oposto, o feminino. 
 
WHERE DO MASCULINITIES INSCRIBE  TODAY? 
 
 Paraphrasing Simone de Beauvoir, it is possible to say that “No one is born a 
man, one becomes a man”. Culture controls and watches the  construction of 
masculinities. They are shaped among stereotypes, codes, pressure, masquerades, 
and demand from men self-denial. Entangled in homophobia, aggressiveness, power, 
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phallic exaltation,  the models of construction of masculinities reinforce the trauma of 
“becoming a man”  when they put man in violent opposition to everything that can 
make him look feminine.  Dealing with the feeling of being a man is an act which 
involves fear and hope related to homoeroticism. In opposition to all that, the icon of 
northeastern virility represented by Virgulino Ferreira da Silva,  popularly called 
Lampião, who, as known by all,  liked to help with domestic tasks, wrote poetry, sewed 
and liked it when his friend Cascavel caressed his head. When they look for a new 
definition to their virility, modern men face anxiety and confess their helplessess. 
Where can they inscribe their masculinities if they cannot admit that their feminine side 
exists, if they cannot feel affection for other men, and if hardened virility denies men 
themselves?  It is said  that  the organization of the masculine will take place less 
traumatically  when men loosen their inner tension with their opposite, the feminine. 
 
C) Veridiana Alves de Sousa Costa  
 
O PÂNICO DO DESAMPARO 
 
 O contexto atual tem apresentado mudanças nos modos de organização 
subjetiva. Em meio a isso, as redefinições dos papéis de homem e mulher, assim 
como as novas configurações familiares parecem estar contribuindo e, dentre outros 
aspectos, têm implicado no redimensionamento do lugar do pai, tradicionalmente 
concebido como representante da lei simbólica. A literatura psicanalítica tem apontado 
isso em diferentes trabalhos. Nesse sentido, é possível questionar como fica a 
referência à lei simbólica, que, no panorama atual, parece estar deixando lacunas 
importantes em seu exercício.A condição humana de desamparo - trauma primordial - 
constituinte do sujeito, tem sido exacerbada a partir de um desamparo secundário, 
possibilitando interrogar a relação entre este e a fragilidade do homem se situar numa 
ordem simbólica, levando os sujeitos a novas formas de desorganização psíquica. 
Diante disso, novas configurações sintomatológicas emergem, ganhando os traumas 
outras formas de expressão vinculadas a contextos específicos, e dentre elas, o 
transtorno de pânico se destaca como uma “ilustração” desse trauma do desamparo 
mais freqüentemente evocado na contemporaneidade. 
 
ABANDONMENT PANIC 
 
 The current context has presented significant changes, in different sections, 
that, among others aspects have implied in the redimensionment from the father’s 
place, traditionally conceived as an agent of the symbolic law. In parallel to that, we 
note, in the present time, a landscape where limit is every time more denied, 
transmitting the message that nothing is impossible, being the transgression constantly 
being practiced. In this meaning, is possible to ask how stays the symbolic law, not 
only on the individual level, but in the social too, because, in the current panorama, it 
seems that she is leaving important blanks in his duties. On the other side, the human 
condition of abandonment, primordial trauma, but individual constituent, looks to be 
exceeded, giving the possibility to question the relationship between secondary 
abandonment and the “fragility” from the symbolic law, leading individuals to very high 
levels of psychic sufferings. In front of that, new symptomatologic configurations 
emerge, and traumas acquire others expression forms bonded to specific contexts, 
and, among them, panic disturb highlights as a “illustration” of this abandonment 
trauma more frequently evoked in the present time. 
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Mesa 41 
 
A) Marciela Henckel  
 
INIBIÇÃO, SINTOMA E ANGÚSTIA NA SEXUALIDADE MASCULINA 
 
 Em 1925, Freud escrevia o texto que receberia o título de Inibição, sintoma e 
angústia, publicado no ano seguinte. Propunha-se a realizar um trabalho de distinção 
entre os três conceitos, muitas vezes articulados na neurose, não implicando 
entretanto o desaparecimento da especificidade de cada um deles.  
 Freud (1926) define a inibição como “a expressão de uma limitação da função 
do Eu [Funktionseinschränkung des Ich]”, tendo na renúncia [Verzicht] seu mecanismo 
de defesa por excelência. Encontra-se na função sexual uma série de formas de 
apresentação de perturbações, quando uma parada pode incidir sobre qualquer um 
dos pontos requeridos para a realização do ato sexual. Especificamente no homem, 
pode-se observar o afastamento da libido no início do processo, a ausência de ereção, 
a abreviação do ato através da ejaculação rápida, a falta da ejaculação e a ausência 
da sensação de prazer do orgasmo. Esta parada ou incapacidade para realizar o ato 
sexual, pode nos conduzir a diversos fenômenos ou mecanismos psíquicos do sujeito.  
 A partir da apresentação de casos clínicos atendidos em psicoterapia no setor 
de um hospital público que se destina ao tratamento e à pesquisa das disfunções 
sexuais, propõe-se desenvolver aqui uma elaboração sobre a impotência psíquica que 
afeta esses sujeitos. 
 
THE INHIBITION UNDER THE PHENOMENON OF IMPOTENCE 
 
 In 1925, Freud wrote a text with the title of inhibition, sympton and anguish 
published the following year. It aimed at realizing the distinction among these three 
concepts, which are many times articulated in neuroses, although it is not implied that 
the specificity of each of them disappears. 
 Freud (1926) defines the inhibition as “an expression of a limitation of the ego 
function” with the renounce benig its defense mechanism. A wide range of presentation 
of the perturbation happens in the sexual function when a breakdown can occur in any 
of the required points to the realization of the sexual intercourse. 
 Specifically in men, we can observe the lack of libido in the beginning of the 
process, the absence of erection, the abreviation of the sexual intercourse through the 
early ejaculation, lack of ejaculation and absence of sensation of pleasure in the 
orgasm. This breakdown or incapacity for the sexual intercourse can lead us to a 
diversity of phenomena or to psychic mechanisms of the person.  
 In this paper I intend to develop an elaboration about the psychic impotence 
that affects these persons through the presentation of clinical cases treated in 
psychoterapy in a sector of a public hospital. 
 
B) Marco de Tubino Scanavino 
 
A PSICANÁLISE, O HOMEM E SINTOMAS SEXUAIS 
 
 Desde o surgimento do sildenafil, medicamento indicado no tratamento da 
disfunção erétil, em 1998, observamos uma crescente procura de homens por 
tratamento de disfunções sexuais. Como uma proporção significativa desses quadros 
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tem origem psicogênica ou mista (orgânica e psicogênica), o encaminhamento destes 
para tratamento psicoterápico também aumentou. 
 O surgimento e a construção do corpo teórico da psicanálise envolveu, desde o 
inicio, a observação e estudo dos fenômenos do comportamento sexual humano, 
porém, no século passado, observamos um grande hiato de publicações a respeito.  
 Com tantas mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas, e entendendo o 
sujeito como estando inserido e sendo constituído na sua cultura, faz-se necessário, 
retomar o estudo das formas sintomáticas da sexualidade masculina, a fim de atualizar 
o campo conceitual teórico acerca desses fenômenos, com vistas a ampliar o potencial 
terapêutico na prática clinica. 
 
THE PSYCHOANALYSIS, THE MAN AND THE SEXUAL SYMPTOMS   
   
 From the appearance of the sildenafil, suitable medicine in the treatment of the 
erectile dysfunction, in 1998, we observed a crescent search of men for treatment of 
sexual dysfunctions. As a significant proportion of those clinical pictures has 
psychological or mixed (organic and psychological) origin, the direction of these for 
psychotherapeutic treatment also increased.   
 The appearance and the construction of the theoretical body of the 
psychoanalysis involved, since the beginning, the observation and study of the human 
sexual behavior phenomena, however, last century, we observed a great hiatus of 
publications about it.    
 With so many social changes happened in the last decades, and understanding 
the subject as being inserted and being constituted in his/her culture, we should to 
retake the study in the symptomatic ways of the masculine sexuality, in order to update 
the theoretical conceptual field about those phenomena, with the objective to enlarge 
the therapeutic potential in the clinical practice.   
 
C) Fani Hisgail 
 
QUANDO O DESEJO SE TRANSFORMA EM ANGÚSTIA 
  
 A representação contemporânea do masculino revisitada  pelos escritos de 
Freud sobre a Psicologia do amor, revela constantemente pelos fatos da cultura e da 
clínica, a afirmação de que na subjetividade masculina o objeto de amor e o de desejo 
se reconhecem onde mais eles se estranham. A inquietante estranheza do ser 
denuncia os momentos pelos quais, o desejo derrapa e escorrega na angústia. A troca 
de afetos pela angústia exprime-se na esfera amorosa e erótica do homem, e deixa de 
saldo, o sintoma sexual. 
 Os caminhos da libido confluem no mesmo porto, que é o narcisismo, a sua 
primeira morada. A partir do Eu abre-se para o mundo dos objetos e da linguagem, 
pondo a descoberto “a discordância, a inadaptação, os delizamentos e os 
transbordamentos” (Laplanche, 1971, p. 65) do significante no sujeito.  
O propósito deste trabalho é destacar o sujeito da enunciação dos estados em que ele 
faz do sintoma sexual, o suporte do seu narcisismo.  
 
 The contemporary representation of masculinity proposed by Freud in his works 
on the Psychlogy of Love, reveals, in the facts of culture and in the clinical practice, 
that in the male subjectivity the object of love and the object of desire mutually 
recognice themselves there where both strange. The uncannity of being points the 
moments when desire slaps and become anxiety. The exchange of the affects and the 
anxiety is seen in the erotic space of men, leaving, as a reamin, the sexual symptom. 
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The paths of the libido joins in a same place, named narcisisme, their first homeland. 
The Ego opens to the world of objects and language, discovering “the discordance, 
inadaptation, slippery and overflow” (Laplanche, 1971, p. 65) of the signifier in the 
subject.    
 The aim of this work is to show the subject of the enunciation in the state of the 
sexual symptom, thus, the basis of  narcisisme. 
 

Mesa 42 
 

A) Adriana Campos de Cerqueira Leite 
 
A CLÍNICA DA DOR: TRAUMA E SOFRIMENTO 
 
 O trabalho tem por objetivo articular os conceitos de trauma, dor e sofrimento. 
Freud nos diz que entre os combatentes feridos na guerra o desenvolvimento de uma 
neurose de guerra é menos provável do entre aqueles que não sofreram nenhum 
ferimento físico. Partiremos dessa observação para refletir, a partir da Síndrome da 
Fibromialgia, sobre a dor como tentativa de ligação psíquica de um excesso 
traumático, seus sucessos e insucessos. Finalmente chegaremos a discussão do 
estatuto do sofrimento e do lugar da análise da transferência na possibilidade de 
transformação da dor em um processo de subjetivização de um sofrimento. 
 
THE CLINIC OF PAIN: TRAUMA AND SUFFERING 
 
 This work aims at articulating the concepts of trauma, pain and suffering. Freud 
tells us that the combatants wounded at war are less susceptible of developing a war 
neurosis than those who did not suffered any physical wound. 
 Based on this observation, and drawing on the Fibromyalgia Syndrom, we will 
reflect on pain as an attempt to psychically link the traumatic excess, its successes and 
lacks of success. 
 Finally, we will come to a discussion on the status of suffering and the place of 
the transference analysis as a possibility to transform pain into a process of suffering 
subjectivation. 
 
B) Luciana Balbo Portella 
 
TRAUMA, FEMINILIDADE E PASSIVIDADE 
 
 O trauma ocupa um lugar historicamente fundamental em psicanálise, em 
especial o trauma de ordem sexual como ele aparece nos “Estudos sobre a Histeria”, 
de Freud: agressão de filhas por pais – ou substitutos incestuosos. Freud fundou sobre 
o que então julgava serem fatos sua primeira teoria da sedução (sua neurótica), 
abandonada a partir de 1897, quando se deu conta da fantasia incestuosa em 
pacientes histéricos. Estão ligadas ao trauma as noções capitais da amnésia e do 
recalcamento, do latente e do manifesto. O abandono da neurótica por Freud alimenta-
se de fortes razões metapsicológicas, tais como a ausência de um índice de realidade 
no inconsciente que permitisse fazer a triagem entre os fatos de sedução realmente 
ocorridos e as fantasias criadas pelos pacientes. O amor (traumático) do pai, na 
medida em que excede a capacidade de elaboração psíquica da criança, está na 
origem do recalcamento da feminilidade primária; mas é também a condição de 
existência e satisfação de uma feminilidade posterior. No nosso modo de ver, o elo 



Mesas-redondas                 VII Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental e           
Rio de Janeiro — PUC-RJ                  Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental 

intermediário que une sedução e feminilidade é a passividade, o vetor pulsional que 
faz com que elas se juntem. 
 
TRAUMA, FEMININITY AND PASSIVITY 
 
 Trauma historically holds a fundamental place in psychoanalysis, especially the 
trauma of sexual order as it appears in the “Studies on Hysteria”, by Freud: the 
aggression of daughters by their fathers – or any incestuous substitutes. Freud 
grounded his first theory of seduction (his Neurotica) on what he then judged were 
facts, before abandoning it from 1897 on, when he became aware of the incestuous 
fantasy of hysterical patients. The capital notions of amnesia and both latent and 
manifest repression are related to trauma. His abandoning of his Neurotica was based 
on such strong metapsychological reasons as the absence of a reality index in the 
unconscious that could allow distinguishing the facts of seduction that really occurred 
from the fantasies created by patients. Since it exceeds the psychic elaboration 
capacity of the child, the (traumatic) love of the father is at the origin of the repression 
of the primary femininity; though it is also the condition of existence and satisfaction of 
the posterior femininity. In our opinion, the intermediary link that unites seduction to 
femininity is passivity, the pulsional vector that has both terms join. 
 
C) Eloisa Helena Rubello Valler Celeri 
 
A QUESTÃO DO TRAUMA E A CLÍNICA DE D.W.WINNICOTT 
 
 O objetivo deste trabalho é discutir o conceito metapsicológico de trauma no 
pensamento de Winnicott, tomando como referência sua clínica. Para ele, o significado 
de trauma varia de acordo com o período do desenvolvimento emocional da criança e 
sempre envolve a consideração do papel desempenhado pelos fatores externos. 
Assim sendo, no período de dependência absoluta, trauma implica colapso na área de 
confiabilidade da mãe suficientemente boa (intrusão), o que obriga o bebê a reagir, 
levando à ameaça de aniquilamento e às ansiedades impensáveis. O resultado do 
trauma é o fracasso ou o fracasso relativo no estabelecimento da estrutura da 
personalidade e da organização do ego. Já num período posterior, trauma implica 
“uma quebra da fé” (Winnicott,1965). No início o meio ambiente cumpriu seu papel, 
fornecendo condições para os processos de maturação, mas depois fracassou. Agora 
a criança pode ser ferida, sofrer e odiar. 
 
THE CONCEPT OF TRAUMA AND WINNICOTT’S CLINIC 
  
 This paper pretends to discuss the metapsychological concept of trauma in 
Winnicott’s thinking. This question will be approached from the clinical angle. 
 For him, the meaning of trauma chances in relation to the estage of the 
emotional development of the child and always involves a consideration of external 
factors. 
 During the absolute dependence trauma implies a breakdown in the area of 
reliability in the good-enough mother (impingement), the infant annihilated, dropped 
and falls for ever and has to deal with a environmental failure, but there isn’t a baby 
here to experience this  unthinkable agony. The result is the failure or the relative 
failure in the establishment of self structure and ego organisation. 
In a later moment, trauma implies “ a breaking of faith” (Winnicott, 1965). At first the 
enviroment had provided the child’s necessity and the child had built up the capacity to 
believe, but suddenly it failed, but now the child can be hurt, can suffer and hate.     
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Mesa 44 
 

A) Joyce Marly Gonçalves Freire 
 
A AUSÊNCIA DE POSTERIORIDADE 
 
 A experiência vivida na contemporaneidade nos remete a uma eterna 
atualização do tempo presente sem o trânsito, tão necessário, com o passado e o 
futuro. Submetido ao excesso do presente em suas mais variadas formas, em especial 
a da informação sempre renovada, retro-alimentada e que acaba por devorar a 
possibilidade da vivência de decantação do tempo, ao sujeito sem tempo  resta  a  
quase ausência da experiência de posterioridade –nachträglichkeit.  A experiência 
não-vivida a posteriori parece indicar o trauma da existência do sujeito da 
contemporaneidade. 
 
THE ABSENCE OF DEFERRED ACTION 
 
 Our everyday experiences oblige us to eternally update the present time without 
the so necessary transit between past and future. Subjected to the excess of present in 
its most varied forms, in particular that of retrofed, always renewed information that 
ends up devouring any possibility to live the decantation of time, the subject without 
time may only experience an almost absence of deferred action –nachträglichkeit. An 
experience that is not lived a posteriori seems to indicate the trauma in the existence of 
the contemporary subject. 
 
B) Maria Virgínia Filomena Cremasco 
 
TEMPORALIDADE E CONTEMPORANEIDADE 
 
 É sobre a fluidez do tempo, em sua especificidade impessoal que se trata, 
principalmente sobre a cronicidade cotidiana referida como ‘falta de tempo’. A 
crescente tecnologização das sociedades e do mundo das ocupações, tem produzido 
outras temporalidades que são vivenciadas diferentemente pelas subjetividades nessa 
cultura dos ‘sem tempo’. Pretendemos pontuar apenas algumas reflexões 
psicopatológicas, num diálogo de interface entre a temporalidade em Heidegger e o 
adoecimento para a psicanálise, sobre como algumas pessoas se situam 
subjetivamente nessa ‘falta de tempo’, principalmente na falta do tempo para se 
dedicarem a si mesmas (lazer, descanso, cuidados pessoais, etc.), que 
denominaremos como ‘tempo pra-si’ e no fenômeno atual (revogado pela tecnologia) 
de anulação do ‘tempo de espera’, enquanto um modo de amortizar seus sofrimentos 
psíquicos por intermédio dos dispositivos sociais de alienação temporal. 
 
TEMPORALITY AND CONTEMPORANITY 
 
 This paper deals with the fluidity of time in its impersonal specificity, especially 
the day to day chronicity we call ‘lack of time’. The growing technologization of our 
societies and of the world of occupations has produced other temporalities that 
subjectivities experience differently in this culture of ‘no time’. We only intend to 
punctuate some psychopathological reflections in an interface dialogue between 
Temporality in Heidegger and what falling ill represents for psychoanalysis, focusing on 
two points: 1) how some people subjectively stand in this ‘lack of time’, mainly in the 
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lack of time to care about themselves (leisure, rest, personal care, etc.), that we call 
‘time for oneself’; 2) and on the current phenomenon  of the cancellation of the ‘waiting 
time’ (dismissed by technology), as a way to dull psychic sufferings through the social 
devices of temporal alienation. 
 
C) Tatiana Carvalho Assadi 
 
A CONSTÂNCIA DE CONSTANCE: O TEMPO E O TRAUMA 
 
 Constance chega à análise pelo pronunciamento queixoso de um tempo que 
alterou sua  vida. Dizia ela sobre o momento que foi violentada sexualmente, 
traumatizada- quando o tempo parou, congelou. Suas sessões circundam em torno do 
tema: tempo e trauma. Suas falas repetitivas indicam uma coordenada temporal 
sincrônica.  A idéia de dois tempos distintos no processo subjetivo para a instalação de 
um trauma mostra a importância do efeito de retroação na cadeia discursiva, produtor 
de uma significação. Constance, em constância, amarra essas produções temporais 
como tentativa de antecipar o tempo de compreender proposto por Lacan como uma 
das dimensões da temporalidade do campo do Outro. Não é só-depois que a 
elaboração ou a conclusão podem acontecer- é no durante... 
 
CONSTANCE´S CONSTANCY: TIME AND TRAUMA 
 
 Constance arrives to the analysis complaining of a time that altered her life, as 
she said to refer to the moment when she was sexually raped, traumatized - when time 
stopped, froze. Her sessions always revolved around this theme: time and trauma. Her 
repetitive speech points out a synchronic coordinate of time. The idea of two distinct 
times in the subjective process of the installation of trauma shows the importance of 
the retroaction effect, which produces meaning, in the discursive chain. Constance 
constantly links these temporal productions to an attempt of anticipating the time of 
understanding proposed by Lacan as one of the dimensions of Temporality in the field 
of the Other. The elaboration or conclusion may happen not only after, but also 
during... 
 

Mesa 45 
 

A) Flavia Averbug Zukin e Sandra Mara de Mello Lopes  
 
AMPLIANDO REDES E RECURSOS: UMA TENTATIVA DE PREVENÇÃO E INTERRUPÇÃO 
DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 
 
 Durante o primeiro ano do programa “Ouvindo a criança”, uma das questões 
mais constantes foi a violência, o que nos levou a desenvolver um projeto com a idéia 
de articular conversas entre comunidades e serviços que trabalham com violência 
intrafamiliar, conectando e ampliando recursos de prevenção e interrupção do 
problema. Atos violentos causam traumas e, especialmente quando acontecem dentro 
da família, podem ter um efeito devastador, por virem de pessoas que deveriam estar 
cuidando, protegendo. A rede comunitária geralmente testemunha as situações de 
violência e, se trabalhada, pode se constituir como um espaço de proteção e ajuda. 
Mas, muitas vezes, no interior da família, se estabelece um pacto de silêncio que se 
estende para a vizinhança, a comunidade e a sociedade em geral. A vergonha e o 
medo criam uma situação de isolamento. O trabalho com a violência tem que romper 
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esse isolamento, sair do aprisionamento que o silêncio traz, ampliar o foco e enxergar 
a questão em sua complexidade, em toda sua abrangência histórica, cultural, social e 
psicológica. Como nos disse uma líder comunitária, “Os pais apanham da vida e os 
filhos apanham dos pais”. Daí a importância de mobilizar recursos para todos: 
vítimas, autores e testemunhas, criando uma rede de prevenção à violência. 
 
EXPANDING NETWORKS AND RESOURCES: AN ATTEMPT TO PREVENT AND  
INTERRUPT INTRAFAMILIAL VIOLENCE. 
 
 Throughout the first year of our radio program “Ouvindo a criança” (Listening to 
Child), many issues on family have been raised, violence being among the most 
frequent. This led us to implement a project  to deal with it. The idea is to establish a 
communication path between the communities and people or public services working 
on intrafamilial violence prevention and treatment, so that the program turns out into a 
connection to and an amplifier of the available resources. The community network is 
often a witness of violence situations and – if prepared – may become an important 
source of help and protection. Violent acts produce trauma and may have a 
devastating effect when they happen inside the family, because they then come from 
people who are supposed to be protecting and caring for. There is a pact of silence 
inside families living violence problems which spreads into the neighborhood and the 
society as a whole, and pushes these families into a situation of isolation build up of 
shame, fear and prejudice. A basic requirement to deal with violence is to break the 
silence, to get a broader standpoint, and to look at violence in all its complexity and its 
cultural, historical, social and psychological extension. As a community leader once 
told us: “Life beats the parents and the parents beat their children”. That is why it is 
important to break the cycle, providing support to all involved – victims, performers, 
witnesses – in order to create a violence prevention network. 
 
B) Angela Rabello e Astréa da Gama e Silva 
 
EFEITOS VITALIZANTES OU DEVASTADORES DO TRAUMA - “POBRES OU RICOS NA 
MARÉ DE SI” 
 
 Um grupo de seis psicanalistas e uma jornalista, no do Rio de Janeiro, 
desenvolve uma iniciativa na Rádio Viva Rio, levando ao ar um programa chamado 
“Ouvindo a Criança”. O objetivo é dar voz às crianças e adolescentes de comunidades 
empobrecidas, ouvindo-os por eles mesmos ou através de seus cuidadores,  de forma 
que possam ser melhor compreendidos. Este trabalho é resultado de nossas 
reflexões. Por um lado, somos impactadas pela surpresa frente a intensidade com que 
a força do desejo destas crianças e seus cuidadores os leva a transpor obstáculos que 
parecem intransponíveis. Por outro, somos duramente afetadas pelo encontro com 
aqueles, como as adolescentes grávidas da Maré, que intensamente também, 
expressam uma desesperança primordial, conseqüência de sucessivas vivências 
traumáticas esvanecendo sua “ilusão de permanência”. Quando restauramos uma 
rede positiva de afetação intersubjetiva, possibilitamos o enfrentamento de crises e 
potencializamos o desdobramento de sentidos, assim os efeitos do trauma se tornam 
vitalizantes e não devastadores. Este princípio sustenta a tarefa do “Ouvindo a 
Criança”. Nesta comunicação radiofônica damos voz a estes que intensamente, 
insistem em se fazer ouvir,  nos levando a pensar num reestabelecimento de redes, 
viabilizando a circulação de novos sentidos. O trauma só se constitui como tal quando 
o silêncio substitui o dizer e é esta barreira que queremos ajudar a transpor.  
 



Mesas-redondas                 VII Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental e           
Rio de Janeiro — PUC-RJ                  Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental 

VITALIZING OR DEVASTATING EFFECTS OF THE TRAUMA 
 
 A group of six psychoanalysts and one journalist carry on, in Rio de Janeiro, a 
project consisting of a program called “Listening to Child” broadcasted on “Viva Rio” 
radio. The program goal is to allow  children and teenagers from impoverished 
communities to express themselves on his own voice or by their caretakers’ voice. This 
paper is the result of our reflections. On one hand, we are deeply surprised by the 
strength of those children’ desire and their caretakers to struggle with apparently 
insurmountable obstacles. On the other hand, we’re strongly affected by those, like the 
pregnant teenagers from Maré, who express with such an intensity, their primordial 
hopeless condition, as the result of continuous traumatic experiences that erase their 
“illusion of being”’. When we restore a positive network of inter subjective changes, we 
enable them to cope with the crisis and also potentialize the reopening of senses. 
Hence, the trauma effects may become vital instead of devastating. This principle is the 
ground of “Listening to Child” task. Trough this radio program we offer an opportunity to 
those who hardly insist in being heard and want to be listened. They make us plan a 
new network that would make possible the search for new senses. Trauma only 
represents real danger when silence replaces the speech. This is the barrier we intend 
to help them to cross over.  
 
C) Regina Celi Bastos Lima e Tereza Cristina M. Carsalade 
 
A EXPERIÊNCIA DO BRINCAR E O TRAUMA 
  
 Através da rádio, no programa “Ouvindo a Criança”, ressaltamos a importância 
do brincar na vida da criança. Este trabalho pretende desenvolver uma concepção do 
brincar que transcende a um estatuto de técnica - o sentido é ampliado, é fim em si 
mesmo e é identificado ao movimento da vida e ao viver criativo. Acreditamos que o 
brincar possibilita o acesso à realidade externa, construindo um vínculo entre a vida 
criativa e a vida ela mesma com um sentido pessoal. Daremos importância ao lugar 
onde a experiência do brincar acontece. Esse espaço só se constrói sustentado por 
um ambiente confiável. Segundo Winnicott, essa experiência é vivida num espaço 
paradoxal, onde a criança transita entre seu mundo subjetivo, reino da onipotência e o 
mundo objetivo, onde a realidade é considerada sem muito sacrifício da 
espontaneidade pessoal, evoluindo para as experiências culturais. Finalmente, 
abordaremos as falhas ambientais que podem causar rupturas na manutenção desse 
espaço provocando reações traumáticas na criança,  impedindo o estabelecimento da 
condição de brincar e dificultando a constituição gradativa de  “si  mesmo” e da 
realidade externa. 
 
THE EXPERIENCE OF PLAYING AND THE TRAUMA 
  
 Through the radio program “ Listening to Child “ we emphasize the importance 
of playing in the child’s life. This paper intends to develop a conception of playing that 
transcends the statute of technic – the meaning is amplified, it’s an aim in itself and it’s 
identified to the cycle of life and to creative living. We think that the playing enables the 
access to the outside reality linking the creative life and life itself with a personal 
meaning. We will give importance to the space where the experience of playing 
happens. This space can only be built being supported by trustful environment. 
According to Winnicott, this experience occurs in a paradoxical space where the child 
passes through from her subjective world, the omnipotent kingdom, to the objective 
world where reality is considered without taking to much  of personal spontaneity, 
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developing into the cultural experience. Finally we will deal with the environment al 
flaws that may cause in the child, preventing the condition of playing and affecting the 
gradual construction of “ the self “ and outside reality. 

 
Mesa 47 

 
A) Paulo Endo  
 
A AMBIVALÊNCIA COMO PROBLEMÁTICA PARTICULAR NO DEBATE ENTRE POLÍTICA, 
PSICANÁLISE E VIOLÊNCIA 
 
 Esse texto se articulará sobre uma  problemática particular presente no debate 
sobre Política e Psicanálise. Trata-se do fenômeno da ambivalência presente no texto 
freudiano desde Totem e tabu no contexto da reflexão psicanalítica sobre processos 
coletivos, sociais e políticos. Procuraremos assinalar a importância do pensamento 
freudiano no esclarecimento do caráter ambivalente no fundamento do exercício da 
política, já reconhecido por diversos autores do campo da reflexão política 
propriamente dita. Ao mesmo tempo em que, dialogando com o pensamento político 
moderno, buscaremos situar melhor a reflexão freudiana numa determinada  tradição 
desse mesmo pensamento que Freud tanto acompanha como subverte. Por fim, 
faremos isso grifando a importância da reflexão freudiana sobre as violências em sua 
articulação na política e no sujeito. 
 
THE AMBIVALENCE HOW A PARTICULAR PROBLEM IN A DISCUSSION BETWEEN 
POLITICS, PSICOANALYSIS AND VIOLENCE 
  
 This text will be articulated over a particular problematic present in the debate 
on Politics and Psychoanalysis. It is about the phenomenon of the ambivalence present 
in the Freudian text since “Totem and Taboo” in the context of the psychoanalytic 
reflection over collective, social and political processes. We will try to single out the 
importance of the Freudian thought by clarifying the ambiguous character in the 
fundament of the political exercise, already recognized by various authors in the field of 
political reflection itself. While dialoguing with the modern political thought, we will try to 
better situate the Freudian reflection in a determined tradition of this same thought that 
Freud not only follows but also subverts. Finally, we will do this underlining the 
importance of the Freudian reflection on the violences in its articulation on Politics and 
on the subject. 
 
B) Miriam Debieux Rosa 
 
TOXICOMANIA: GOZO E POLÍTICA NA PSICANÁLISE 
  
 Aparentando uma relação sem embaraço com o seu objeto (sem pathos, como 
diria Kant), o sujeito toxicômano tematiza uma problemática para a psicanálise e sua 
prática nestes tempos de capitalismo avançado. Essa problemática diz respeito aos 
impasses do sujeito que força um acesso a seu objeto de gozo, negando a passagem 
pelo discurso (laço social). Este trabalho discute a dimensão política do gozo do 
toxicômano, situando a economia desse gozo pelos termos: gozo e lei; vida e nome ou 
anonimato; dívida, sacrifício e, acrescento, tráfico. 
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DRUG ADDICTION: ENJOYMENT AND POLITICS IN PSYCHOANALYSIS 
 
 Bearing an unambiguous relation with its object (or one without the Kantian 
pathos), the drug-addicted subject thematizes a problem for psychoanalysis and its 
practice in the advanced capitalism of contemporary times. This problem concerns the 
impasses of the subject forcing an access to the object of its enjoyment, denying the 
passage through the discourse (social link). This work discusses the political dimension 
of the drug addict’s enjoyment, locating the economy of this enjoyment through the 
terms: enjoyment and law; life and name or anonymity; debt, sacrifice and, I 
add, traffic. 
 
C) Mauro Mendes Dias 
 
O OBJETO OLHAR NA ERA DA DEPRESSÃO E DA ANOREXIA 
 
 Trata-se de mostrar que a noção de objeto assume um lugar privilegiado, caso 
se pretenda incluir na análise da questão, a economia do gozo. Isso porque, é através 
do objeto olhar, que se pode apreender de que maneira a depressão e anorexia são 
dadas a ver. Elas se dão a ver sem sujeito, ou seja, como corpos abatidos pelos 
distúrbios do humor, e pelos transtornos alimentares. O sujeito é, assim, cativado por 
um gozo escópico, do qual participa, quanto mais ele se dá a ver ao Outro da ciência, 
como um ser nomeado pela patologia. Desde aqui, temos os fundamentos de uma 
economia subjetiva, aonde o que a regula, é sua necessidade mesma de relançar a 
promessa de encontro com o objeto, causa de sua falta. 
 
THE OBJECT OF THE LOOK IN THE ERA OF DEPRESSION AND ANOREXIA  
 
 This work intends to set forward that the notion of object assumes a privileged 
locus, should the economy of joy be included in the analysis of the issue. That occurs 
because it is through the object of the look that it is possible to apprehend the way in 
which depression and anorexia are given to see. They are given to see without a 
subject, i.e., as bodies weakened by mood and eating disturbances. The subject is thus 
captured by a scopic joy, in which it participates, inasmuch as it gives itself to be seen 
by science´s Other, as a being named by pathology. Herein lie the foundations of a 
subjective economy that is regulated by its own need to renew the promise of a 
meeting with the object, the cause of its absence. 
 

Mesa 48 
 
A) Claudia Amorim Garcia 
 
TRAUMA E DESAMPARO 
 
 As hipóteses sociológicas de Alain Ehrenberg sobre o indivíduo insuficiente e 
de Gilles Lipovetsky sobre a era do vazio, que fazem parte do debate em curso sobre 
o individualismo contemporâneo, serão utilizadas como pretexto para uma reflexão 
psicanalítica sobre a experiência subjetiva hoje, a partir da articulação dos conceitos 
de trauma e desamparo em psicanálise. A intensa vulnerabilidade dos sujeitos às 
situações traumáticas, como atesta  o exercício da clinica atual, e, por outro lado, as 
pontuações de Freud sobre a necessidade de uma preparação para a angústia  (1920) 
e sobre a importância da expectativa (1926), enquanto dispositivos protetores contra o 
trauma, apontam para a relevância dos conceitos de função desobjetalizante e 
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narcisismo negativo ( Green) na discussão sobre a constituição subjetiva hoje, mas 
também nos incitam a uma reflexão rigorosa sobre as possibilidades criativas que 
mais do que nunca o ofício clinico atualmente exige. 
 
TRAUMA AND HELPLESSNESS 
 
 Ehrenberg’s hypothesis about the insufficient individual and Lipovetsky’s ideas 
about the times of emptiness, which are part of the current debate on contemporary 
individualism, will trigger a psychoanalytic discussion about the role of trauma and 
helplessness in the constitution of subjective experience in contemporary society. 
Clinical practice  today shows the impact of traumatic situations on psychic experience 
and, on the other hand, Freud’s comments on the need to prepare for anxiety (1920) 
and on the importance of alertness (1926), here understood as protective devices 
against trauma, point at the relevance of the deobjectifying function (função 
desobjetalizante ?) and negative narcissism (Green) in the discussion about subjective 
experience today. They also incite us to search for new creative possibilities that 
clinical practice today so strongly demands. 
 
B) Carlos Augusto Peixoto Junior 
 
TRAUMA, VIDA NUA E ESTADO DE EXCEÇÃO 
  
 De acordo com Pierre Fédida, criador da noção de “psicopatologia 
fundamental”, “a psicanálise também tem a ver com esta mentira absoluta produzida 
pelos sistemas totalitários mesmo na vida cotidiana das sociedades liberais”. Desde o 
holocausto, termos como trauma, catástrofe e mentira passaram a estar revestidos de 
novas ressonâncias, o que impõe aos psicanalistas uma reconsideração das relações 
entre fantasia e realidade. Ferenczi, para quem a mentira é um fator decisivo no 
trauma, foi um dos principais porta-vozes destes termos, destacando os seus efeitos 
mais marcantes no domínio afetivo. Segundo Arendt, depois de Auschwitz, a mentira 
absoluta – o fato de que um sistema totalitário tenha conseguido se servir da mentira 
para se impor e dominar sua população – fez com que a condição humana nunca mais 
fosse a mesma. Numa perspectiva próxima, Giorgio Agamben estabeleceu o campo 
de concentração como paradigma do biopoder moderno, e tomou a vida nua por ele 
produzida como referência maior para pensar a política contemporânea. O objetivo 
deste trabalho é tomar a noção ferencziana de trauma para, a partir de considerações 
sobre a vida nua, buscar uma compreensão do estado de exceção em que vivemos, o 
qual, ainda segundo Agamben, tornou-se na verdade a lei fundamental que rege as 
sociedades atuais. 
 
TRAUMA, NAKED LIFE AND THE STATE OF EXCEPTION 
 
 According to Pierre Fédida, creator of the notion of “fundamental 
psychopathology”, “psychoanalysis also relates to this absolute lie produced by 
totalitarian systems even in the everyday life of liberal societies”. Since holocaust, 
terms like trauma, catastrophe and lie were revested with new resonances, which 
impose to psychoanalysts reconsidering the relations between fantasy and reality. 
Ferenczi, for whom lie is a decisive factor in trauma, was one of the main spokesmen 
of these terms, emphasizing its most important effects in the affective domain. In 
conformity to Arendt, after Auschwitz the absolute lie – the fact that a totalitarian 
system served itself of a lie to impose and dominate its population – made the human 
condition absolutely different forever. In a similar perspective, Giorgio Agamben 
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established the concentration camp as the paradigm of modern bio-power, and took 
the naked life it produces as the major reference to think about contemporary politics. 
The purpose of this work is to depart from the notion of trauma elaborated by Ferenczi 
to, considering naked life, comprehend the state of exception we are living in, which, 
also according to Agamben, became in fact the fundamental law ruling contemporary 
societies. 
 
C) Luciana Cageiro Coutinho  
 
ADOLESCÊNCIA E TRAUMA NA CONTEMPORANEIDADE 
 
Desde a sua constituição como conceito no século XIX, a adolescência tornou-se 
objeto de interesse para diversos campos do saber. Dentre eles, situa-se a 
psicanálise, para a qual este conceito suscita muitas controvérsias.  Entendemos aqui 
a adolescência como o trabalho psíquico que acompanha, por um lado, as 
transformações da puberdade impostas ao sujeito pelo corpo biológico, e, por outro, 
uma convocação do social para que ele assuma o seu lugar na polis.  Diante de um 
novo encontro com o Outro sexo e com o Outro da cultura, o sujeito adolescente 
depara-se com exigências pulsionais para as quais não encontra vias de escoamento 
pré-definidas, sendo submetido a um intenso trabalho psíquico.  Nesse sentido, 
partindo da segunda definição freudiana de trauma enquanto um excesso pulsional 
que escapa à representação - atrelada à construção do conceito de pulsão de morte e 
à teoria da angústia; pensamos que a adolescência é, por definição, traumática.  E 
isso nos leva a dizer que a adolescência, em sua relação com a pulsão e com o que 
há de traumático nela, aponta tanto para a destrutividade quanto para a criatividade.  A 
partir daí, indagamos sobre os destinos do trauma na adolescência contemporânea, 
pensando sobre os impasses com os quais o sujeito se depara nesta travessia. 
 

Mesa 49 
 
A) Lúcia Spitz 
 
A EXPERIÊNCIA SUBJETIVA DO TRANSPLANTE DE FÍGADO 
 
 O transplante de órgãos é uma prática recente da Medicina, podendo ser 
considerada uma das tecnologias mais avançadas na área da Saúde. No Brasil, este 
procedimento é praticamente restrito à Saúde Pública e o acesso à cirurgia segue um 
percurso específico - a fila – que busca observar um modelo o mais democrático e 
justo possível. Paralelamente à evolução técnica e à introdução de novos agentes 
imunossupressores, com o conseqüente aumento da sobrevida após o transplante, 
surgiu a possibilidade de se pesquisar a subjetividade destes pacientes, tanto no que 
se refere ao período de espera pelo órgão quanto nas fases que se seguem ao 
transplante, imediatas e tardias. Este trabalho pretende analisar a experiência 
subjetiva do transplante de fígado a partir do estudo de relatos de pacientes 
acompanhados pelo Programa de Transplante de Fígado do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho da UFRJ. Parte-se da hipótese de que mesmo considerando a 
importância deste recurso terapêutico, existe ainda uma escassez de trabalhos no que 
se refere aos aspectos subjetivos envolvidos neste procedimento. Neste sentido a 
partir da análise de trajetórias clínicas destes pacientes pretendemos destacar: 1- a 
experiência do tempo de espera na fila do transplante e as expectativas com relação à 
cirurgia; 2- a experiência do recebimento de um órgão “estrangeiro”; 3- as vicissitudes 
da “vida pós-transplante”: limitações ou descoberta de novas possibilidades? 
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THE SUBJECTIVE EXPERIENCE OF LIVER TRANSPLANTATION 
 
 Organ transplantation is a recent medical practice and can be considered one 
of the most advanced technologies in Medicine. In Brazil this procedure is almost 
entirely restricted to Public Health and access to surgery follows a specific pathway – 
the waiting list –that aims to observe a model as democratic and fair as possible. In 
parallel with technical evolution and introduction of new immunosuppressive agents, 
which resulted in increase of survival after transplantation, the possibility of researching 
the subjectivity of these patients emerged, not only in the period of waiting for the 
organ but also in the post-transplantation phases, immediate and delayed.  
This paper intends to analyse the subjective experience of liver transplantation based 
on reports of patients followed by the Liver Transplantation Program of Federal 
University of Rio de Janeiro at Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Although 
this therapeutic approach is considered very important, there are still few .studies 
concerning the subjective aspects involved in this procedure. Based on the analysis of 
the clinical paths of these patients, we intend to describe:1- the experience of the 
waiting time in the waiting list and the expectations regarding surgery; 2- the 
experience of receiving a “foreign” organ; 3- the challenges of “post-transplantation life” 
– limitations or discovery of new possibilities? 
 
B) Márcia Arán 
 
METAMORFOSES DO CORPO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA COM UM GRUPO DE 
PACIENTES COM DOENÇA DE PELE 
 
 O presente trabalho pretende refletir sobre a experiência com um grupo 
terapêutico de pacientes com dermatoses crônicas, particularmente psoríase e vitiligo, 
realizado no ambulatório de Saúde Mental do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho da UFRJ. O que nos interessa destacar é a possibilidade, que ora acontece 
numa instituição pública, de criar um dispositivo analítico que promova, através da 
transferência, remanejamentos subjetivos. Nossa hipótese de trabalho é a de que este 
grupo não se constitui a partir de uma identidade, como pode ser o caso de outros 
grupos no hospital geral, mas sim pela possibilidade de compartilhar um não saber, ou 
mesmo um enigma em relação à causa da doença, o que se caracteriza pela 
experiência comum de uma fragilidade psicossomática. Nos relatos dos casos, é 
freqüente a atribuição de um trauma para o desencadeamento da doença. No entanto, 
a não cristalização do discurso nesta dicotomia causa-efeito - a qual acaba por se 
traduzir numa cristalização da separação entre o psique-soma - mas ao contrário, o 
acolhimento do relato da experiência propriamente dita, pode viabilizar uma abertura 
para a expressão de sentimentos-marcas-signos-gestos-ritmos-movimentos que 
possibilite a criação de um espaço de transicionalidade, fundamental para a produção 
de  subjetividades. 
 
METAMORPHOSES OF THE BODY: REPORT OF AN EXPERIENCE WITH A GROUP OF 
PATIENTS WITH SKIN DISEASES 
 
 This essay aims a reflection upon the experience with a therapeutic group of 
patients with chronic dermatosis – specially psoriasis and vitiligus, which took place at 
the outpatients’ of Mental Health at the Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – 
UFRJ. 



Mesas-redondas                 VII Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental e           
Rio de Janeiro — PUC-RJ                  Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental 

 We are interested in drawing attention to the possibility of creation of an 
analytical device able to promote through transference subjective re-managements. 
This possibility is taking place now in public institutions. We are working on a 
hypothesis which considers that that group’s constitution does not have its origin in an 
identity, as may be the case for other groups in a general hospital, but in a possibility of 
sharing a no-knowledge, or even an enigma, related to the cause of the disease, which 
is outlined by a common experience of psychosomatic fragility. 
 On reported cases it is usual the attribution of a trauma to give rise to a disease. 
However, the non-crystallization of the speech in that dichotomy cause-effect, which 
ends up being translated into a crystallization of the separation between the psyche-
soma, and which is on the contrary the reception of the report about the experience 
itself, can give way to an opening to the expression of feelings-marks-signs-gestures-
rhythms-movements that make possible the creation of a space for transition – 
fundamental for the production of subjectivities. 
 
C) Eliana Schueler Reis 
 
CORPO E MEMÓRIA TRAUMÁTICA 
 
 Trauma é aquilo que vem de fora, atingindo o sujeito inesperadamente e 
desarmando suas defesas. Ferenczi, aborda o trauma basicamente de duas formas: 
como exigência de trabalho psíquico, no sentido de fazer novas ligações; ou como 
repetição traumática de algo que não chegou a fazer sentido.  
 No entanto, o fora, no entender de Ferenczi, é a própria experiência da dor 
enquanto aquilo que não pode ser recalcado, e em relação à qual só é possível a 
defesa pela clivagem narcísica. O corpo, como lugar da experiência sensível, quando 
é atravessado por uma vivência excessiva que não encontra eco no mundo psíquico, 
atua como elemento exógeno e traumático para o eu. A memória do trauma se fixa 
nos signos de percepção, na repetição e não em formações substitutivas, fora, 
portanto, do registro de inscrições psíquicas relativas ao recalque e aos sistemas 
mnêmicos. Esse trabalho pretende discutir como a memória traumática seria marcada 
pelo masoquismo erógeno, fazendo com que os auto-erotismos atuem de forma 
�utônoma. Com isso, pensar as relações terapêuticas que passam por  essa 
fragmentação e por esse registro de sensibilidade. 
 
BODY AND TRAUMATIC MEMORY  
 
 Trauma is what comes from the outside, reaching suddenly the individual and 
breaking his defenses.  Ferenczi approaches trauma in two ways: as a need for 
psychic elaboration, as a way of build new links; or as traumatic repetition of something 
which didn´t  make sense. 
 Although, the outside in Ferenczi´s conception, is the experience of pain itself, 
which could not be repressed, and which can only be responded by narcisical  
cleavage. The body, as the space  for sensitive experience, when crossed by 
exceeding stimulation with no echo in the psychic world, acts as exogenous and 
traumatic element for the Ego. Memory of trauma is registered in the signs of 
perception, in repetition  and not in substitutive forms, exempting the register of psychic 
inscriptions relative to repression in the mnemic systems. This work intends to propose 
how traumatic memory would be marked by erogenous masochism, making self-
eroticism work in autonomous ways. And then to think ways to enact the therapeutic 
relationships through this fragmentation and sensibility marks. 
 



Mesas-redondas                 VII Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental e           
Rio de Janeiro — PUC-RJ                  Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental 

Mesa 51 
 

 
A) Maria Helena Fernandes 
 
ENTRE REPRESENTAÇÃO E TRANSBORDAMENTO: O CORPO EM FREUD 
 
 A clínica psicanalítica, funcionando como espelho da cultura, reflete a imagem 
do mal-estar na atualidade muitas vezes através de formas clínicas que engajam 
diretamente o corpo. Ora, se o corpo biológico enquanto tal não pode ser objeto da 
psicanálise, existiria então um corpo abordável pelo instrumental teórico-clínico 
psicanalítico? Que corpo é esse que se mostra, às vezes insistentemente, e que pode 
ser acolhido pelo psicanalista na sua escuta? É a partir dessas questões que este 
trabalho se organiza visando apresentar uma geografia teórica da noção de corpo em 
Freud que amplia suas possibilidades de compreensão para além da lógica da 
representação. Tomando o principio da alteridade como constitutivo do corpo em 
Freud, este trabalho enfatiza que a teoria freudiana permite abordar tanto um corpo da 
representação como também um corpo do transbordamento, que, situando-se aquém 
da simbolização, coloca em evidência o excesso impossível de ser representado. A 
introdução da pulsão de morte, assim como os avanços teóricos na compreensão do 
trauma, conferem à alteridade um papel estratégico no gerenciamento pulsional e 
abrem todo um campo de possibilidades para se pensar o irrepresentável no interior 
da metapsicologia. Ao demonstrar que, longe de estar excluído da psicanálise, o corpo 
encontra-se, ao contrário, no centro de seu discurso, este trabalho salienta 
importantes implicações metodológicas que visa contribuir para se pensar a escuta 
analítica diante da presença do corpo nas manifestações do sofrimento 
contemporâneo. 
 
BETWEEN THE REPRESENTATION AND THE OVERFLOWING: THE BODY IN FREUD 
 
 The psychoanalytic practice, working as a mirror to culture, reflects the image of 
discontentment in present time, frequently through clinical ways that directly engage 
the body. If the biologic body, as such, cannot be the object of psychoanalysis, would 
there be a body we could approach by means of psychoanalytic theoretical-clinical 
instruments? What body is this, that sometimes shows itself insistently, and that the 
psychoanalyst in the act of listening can shelter? This work is organized from these 
questions on, aiming to present a theoretical geography of the notion of body in Freud 
that enhances the possibilities of comprehension beyond the logic of representation. 
Assuming that the notion of body in Freud bears the principle of alterity as a 
constitutive one, this work emphasizes that the freudian theory allows us to approach 
the body as a body of representation as well as a body of overflowing, which, placing 
itself this side of symbolization, makes evident a surplus impossible to represent. The 
introduction of the death drive and the theoretic advances in the understanding of 
trauma give alterity a strategic role in the drive management, opening a whole new field 
of possibilities to think about what cannot be represented within metapsychology. This 
work demonstrates that, far from being excluded from psychoanalysis, the body lies in 
the very core of psychoanalytic discourse, underlining important methodological 
implications and making a contribution to think about the act of listening in face of the 
body’s presence inside the manifestation of contemporary suffering.  
 
B) Rubens Marcelo Volich 
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SOFRER, GOZAR, IDEALIZAR... O CORPO ENTRE O TRAUMA E OS IDEAIS 
 
 Radicais e extremas, as imagens que marcam e mostram o corpo em nossos 
dias. Objeto de culto e de violências, de manipulações e modelagens, o corpo se 
promete e é prometido como um infinito horizonte de mistérios, de descobertas, de 
prazeres. Significativamente, ao lado dessas promessas mirabolantes, a clínica revela 
os traços da desorganização, dos estados melancólicos e depressivos, as 
experiências de vazio. Por detrás do discurso e da ambição por uma liberdade social e 
individual cada vez mais amplas, revelam-se sujeitos cada vez mais escravos e 
temerosos da mesma liberdade que supostamente buscam alcançar. Entre a exibição 
e o flagelo, entre o gozo e a dor, entre a alienação e a doença, o corpo é cenário, 
personagem e público de um drama humano que apesar das ambições e dos 
modelos, revela-se cada vez mais empobrecido de sentido, miserável. Conluio 
narcísico que cada vez mais desafia e dificulta o encontro com o semelhante, que, 
frustrado, reforça a ilusão da auto-suficiência, mas também seu insidioso corolário, a 
solidão. Armadilha existencial da qual não escapa o clínico, neutralizado pela 
ambigüidade de queixas que não devem ser aliviadas, por pedidos de encontros que 
não podem acontecer.  
 
TO SUFFER, TO ENJOY, TO IDEALIZE... THE BODY BETWEEN THE TRAUMA AND THE 
IDEALS   
 
 Radicals and extremes, so are the images that characterize the body nowdays. 
Object of cult and of violence, of manipulations and modeling, the body promises 
himself and it is promised by the culture as an infinite horizon of mysteries, discoveries 
and pleasures. Significantly, beside those startling promises, clinical work reveals the 
signs of the disorganisation, of the melancholic and depressive states, the experiences 
of emptiness. Behind the speech and the ambition for a broader social and personal 
freedom, individual people reveal themselves as slaves frightened by the same 
freedom that supposedly they want to reach. Oscillating between exhibition and 
flagellation, joy and pain, alienation and disease, the body is at the same time the 
scenery, the character and the public of a human drama that in spite of ambitions and 
models, reveal itself as more and more impoverished of sense, as beggar. This 
narcissistic collusion challenges and hinders the encounter with other humans beings. 
This frustrated encounter  reinforces the illusions of the self-sufficiency, but also its 
insidious corollary, the solitude. The clinician doesn’t escape from this existential snare, 
and is neutralized by the ambiguity of complaints that should not be alleviated, by 
requests of encounters that must not to happen. 
 
C) Ivanise Fontes  
 
MEMÓRIA DO CORPO E DA TRANSFERÊNCIA 
 
 A questão da Memória, do Corpo e da Transferência evoca todo um conjunto 
de reflexões que, enraizando-se na clínica, vem ocupando o centro de minha escuta 
analítica. A necessidade de um estudo aprofundado da noção de registro corporal 
lançou-me na difícil tarefa de reencontrar em Freud e Ferenczi os fundamentos sobre 
o tema. 
 As reflexões deste último autor sobre o Trauma, com a ênfase dada ao 
desmentido, revelam o corpo como referência importante. Para ele a “lembrança” fica 
impressa no corpo e é somente lá que ela pode ser despertada. “Em certos momentos 
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do traumatismo o mundo dos objetos desaparece inteiramente ou parcialmente: tudo 
se torna sensação sem objeto.”(Ferenczi [1930-33]) Outros autores, como D. Anzieu, 
consideram que todo traumatismo ocorrido antes da constituição do envelope psíquico 
se inscreve no corpo. Por serem irrepresentáveis, diz ele, essas sensações ficam 
inacessíveis à linguagem.  
 A partir dessas afirmações pude pensar que a transferência analítica é propícia 
ao retorno dessas impressões sensíveis, devido a seu caráter regressivo alucinatório. 
 A intenção da comunicação nesta mesa-redonda é apontar dois aspectos que 
julgo centrais para fornecer alguns elementos ao que venho chamando Psicanálise do 
sensível: o resgate da dimensão da sensorialidade na constituição primordial do 
psiquismo e a inclusão do corpo no trabalho da transferência. 
 
THE TACTILE TENDERNESS: THE BODY IN THE ORIGIN OF THE PSYCHE 
 
 The question of the memory, the body and the transference evokes a group of 
reflections, based on my clinical experience, which occupies the center of my 
therapeutic listening. 
 Ferenczi´s ideas about trauma, with an emphasis in the denial, present the 
body as an important reference. Taking as a starting point his theory the author 
presents some considerations about the transference.  
 The transfer phenomenon gains a special place because the retrieval of 
sensible impressions through its hallucinatory regressive characteristic. 
 This communication highlights two aspects: the dimension of the sensibility in 
the psychic initial constitution and the body’s inclusion in the transference. 
 

Mesa 52 
 
A) Tabata Queiroz 
 
DIFICULDADE DO PSICÓLOGO AO LIDAR COM A PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA 
 
 Por que o Psicólogo em muitos casos tem dificuldade em interagir com o 
Médico? Entendo essa questão pelo fato do Médico ter o poder de medicar o paciente 
e o Psicólogo não. O saber do Psicólogo deve acrescentar ao do medico e vice e 
versa, isto é, não deve se entender como uma disputa de poder e saber e sim um 
acréscimo e complemento ao tratamento do paciente. 
 Não é raro observar Psicólogos tendo dificuldades em lidar com a questão 
medicamentosa de seu paciente, pois é falta de conhecimento e preparo para 
administrar e perceber as reações causadas pelo medicamento. 
 Uma vez o Psicólogo divergindo da prescrição fornecida ao paciente, este deve 
abordar o Médico e buscar um entendimento a respeito da proposta sugerida, afinal 
quando se fala de patologia psíquica o saber Médico e o psicológico devem ser 
complementares e nunca excludentes. 
 
THE PSYCHOLOGIST’S DIFFICULTIES IN DEALING WITH MEDICINE PRESCRIPTION 
 
 Why do psychologists sometimes have difficulties interacting with doctors? I can 
understand this question due to the fact that doctors can prescribe medicines and 
psychologists cannot. Both professionals must be able to exchange their knowledge, 
without clashing, having in mind that the main objective is the patient’s treatment and 
recovery. 
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 As psychologists are not used to prescribe medicines, they may sometimes 
have difficulties in dealing with the patient’s reactions to the medicine prescribed. 
Psychologists and doctors should come to an agreement concerning medicines 
prescribed so the patient, once their roles in the treatment should be complementary. 
 
B) Tatiana Moreira 
 
PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DO DEPENDENTE 
QUÍMICO 
 
 Quando se fala em tratamento psicoterapico de um dependente químico, não 
se pode desconsiderar a intervenção familiar. Esta é feita das mais variadas maneiras 
e conseqüentemente  obtém as mais variadas respostas.  
 Durante o processo de recuperação o dependente químico não é raro que a 
família crie resistências e sabote o tratamento, como por exemplo valorizando quadros 
depressivos, de ansiedade, de angustia como também incentivando  superdosagem 
de medicamentos prescritos, comprometendo a resposta do paciente no tratamento.   
 A participação familiar é importante na recuperação do dependente químico 
quando esta se propõe a aceitar a doença para que consiga ajudar e não facilitar o 
processo que o dependente químico estará passando. 
 Com essa participação a família conseguirá uma recuperação familiar como por 
exemplo: reconhecer a doença da família, melhorar a convivência no lar, não deixar 
que a doença seja depositada somente no dependente químico. 
 Como depositário da patologia familiar, o dependente químico tem sua 
recuperação comprometida caso não consiga fazer essa diferenciação, isto é, o 
familiar adoecido transfere e projeta no dependente químico toda e qualquer 
disfuncionalidade familiar. 
 
FAMILY PARTICIPATION IN THE CHEMICAL DEPENDENT’S RECOVERY 
 
 Concerning a chemical addict’s psychotherapy treatment, family support 
shouldn’t be disregarded. This can happen in various ways; thus, various responses 
are obtained. 
 During the chemical addict’s recovery process, sometimes the family creates 
resistance and obstacles to the treatment, not only valuing depressive stages, of 
anxiety, of anguish, but also stimulating the overdose of the prescribed medicines, 
compromising the patient’s response to the patient’s when the members of the family 
accept the disease, it’s participation is important to the patient’s help, instead of 
facilitation the process the addict is going though 
 By doing that, the family will succeed in achieving the family balance, that is 
accepting and assuming it’s own disease, will provide better family relationships, and 
will prevent the addict from being overloaded with responsibility for the family disease. 
 
C) Aline Montezuma 
 
CONTROVÉRSIAS NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 
 
 Nos últimos anos a dependência química tornou-se alvo de enumeras 
discussões políticas sociais e na maioria das vezes os profissionais esquecem que se 
trata na verdade de um assunto de saúde pública. Questões decorrentes da 
drogadicção são frutos da falta de coesão sobre as formas de prevenção e tratamento 
disponíveis. A maior discussão dentro deste tema é proveniente das controvérsias nas 
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possibilidades terapêuticas, levantamos aqui, observações nos modelos existentes: 
Clinicas de Recuperação de Adictos, Grupo de Mútua Ajuda, Tratamentos 
Ambulatórias e Comunidades Terapêuticas. 
 Constata-se nitidamente que existe uma cisão entre as correntes existentes e 
na equipe multidisciplinar responsável pelo paciente que muitas vezes leva-o ao 
abandono do tratamento ou desconforto clinico do adicto. Pacientes com quadro de 
comorbidades e/ou outro diagnóstico psiquiátrico privados de medicação específica, 
não viabilizam seu processo de recuperação e outros apenas classificados 
“dependentes químicos” são submetidos a medicação desnecessárias. Estas questões 
devem ser avaliadas cuidadosamente caso a caso, pois o resultado positivo da 
recuperação de um Transtorno Mental e Comportamental deste vulto reflete não só no 
paciente, como também nos seus familiares e na sociedade como um todo. 
 
CONTROVERSIES IN THE CHEMICAL DEPENDENCY TREATMENT  
 
 Chemical dependency became frequent subject of many social politics 
discussions most of the times professionals in this area forget that this topic is a matter 
of public health many consequent problems of drug addiction are the result between 
preventive methods and the available treatment. 
 However the major discussion about this subject is the controversial therapeutic 
possibilities. 
 In this work we observe some pre existent current terapeutic models: addict 
recuperative clinics, “helping groups”, in-office treatment, therapeutic communities. 
 It is evident the complicity of trends and the divergence between the multi 
subject staff members. This kind of disagreement causes discomfort to the patient who 
is many times in the treatment. 
 Some psychiatric diagnoses require psychiatric specific medication. 
 Once it in not taken the health recuperation does not happen. On the other 
hand patient classified as chemical dependence restrictively are submitted to non-
necessary medication on treatment. It’s a situation to be carefully evaluation once the 
hand recovering of a mental behaviour disturb reflects not only on the patient but also 
on his family and society. 

 
Mesa 54 

A) Octavio Muniz da Costa Vargens 
 
A MEDICALIZAÇÃO E A TRAUMATIZAÇÃO DO PARTO 
 
 A evolução do parir e nascer, principalmente no mundo ocidental, evidencia 
uma transferência gradual do espaço doméstico para o espaço hospitalar, um 
afastamento do ambiente caloroso e harmonioso do lar para sua inclusão no ambiente 
frio e tecnocrático dos centros cirúrgicos. Neste processo evolutivo tiveram papel 
fundamental os argumentos do alívio da dor e do sofrimento, e da segurança para a 
mãe e para o bebê. Estes argumentos evidenciam a concepção do parir e nascer 
como eventos traumáticos, e constituem uma das características mais marcantes da 
medicalização. O presente trabalho apresenta um conjunto de reflexões sobre o 
processo de medicalização do parto e nascimento e suas repercussões no 
desenvolvimento paralelo de um processo de traumatização do parto. Procura-se 
discutir, a partir dos conceitos de trauma, os diferentes significados de parto e parir 
para a mulher. Exploram-se os ditos do senso comum como ilustrações da construção 
do processo de traumatização do parto e do processo de parir em nossa sociedade. 
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Aborda-se ainda o processo de desapropriação do corpo da mulher como estratégia 
da medicalização que leva a mulher a perceber o parto natural como um evento 
traumático e oferece a alternativa do parto cirúrgico. 
 
MEDICALIZATION AND TRAUMATIZATION OF CHILDBIRTH  
 
 The evolution of giving birth and to be born, mainly in the western world, it 
evidences a gradual transfer from the domestic space to the space hospitalar, a 
removal of the warm and harmonious atmosphere of home to its inclusion in the cold 
and technocratic atmosphere of the surgical centers. In this evolutionary process it had 
fundamental role the arguments of pain and suffering relief, and of safety for the 
mother and for the baby. These arguments evidence the conception of giving birth and 
to be born as traumatic events, and it constitutes one of the most outstanding 
characteristics of the medicalization. The present work presents a group of reflections 
on the process of medicalization of childbirth and birth and its repercussion in the 
parallel development of a process of traumatization of childbirth. It tries to discuss, 
starting from the trauma concepts, the different childbirth meanings for women. 
Statements of common sense are explored as illustrations of the construction of the 
traumatization process of childbirth in our society. It is still approached the process of 
dispossession of the woman’s body as strategy of medicalization which takes the 
woman to notice the natural childbirth as a traumatic event and offers her the 
alternative of the surgical childbirth. 
 
B) Jane Márcia Progianti, Lucia Helena Garcia Penna e Marialda Christoffel 
 
O PARTO E O NASCIMENTO: REFLEXÕES DE ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS 
 
 A enfermagem obstétrica busca o estabelecimento de cuidados distintos nos 
paradigmas humanístico e holístico de assistência. Neste estudo trabalhamos com as 
concepções de que o parto pode causar marcas psíquicas importantes na mãe e no 
filho e que o cuidado para a díade é crucial. Apontamos o parto como um evento da 
sexualidade feminina porque consideramos que para muitas mulheres, ele representa 
a concretização de seu poder biológico. Trazemos uma reflexão epistemológica acerca 
do que pode ser traumático no parto e no nascimento. Para tal, exploramos a interface 
entre a psicanálise, a sociologia e a enfermagem obstétrica explicitando algumas 
correlações entre o cuidado de enfermagem e as possibilidades de experiências 
traumáticas da mãe e do filho no parto e nascimento. Discutimos o papel ativo da 
criança na fisiologia do parto e a apresentamos os movimentos fetais durante os 
períodos do parto como uma expressão plena da sexualidade de ambos. Associamos 
a experiência do nascimento com emoções e sensações que devem ser prazerosas, 
transcendendo a dor que é tão valorizada em nossa cultura medicalizada. Concluímos 
reforçando como o cuidado de enfermagem obstétrica, por sua característica não-
invasiva, pode reduzir e não causar traumas para a díade. 
 
CHILDBIRTH AND BIRTH: REFLECTIONS OF OBSTETRIC NURSES 
 
 Obstetric nursing search to establish different ways of caring in the humanistic 
and holistic paradigms of attendance. In this study we worked with the conceptions that 
the childbirth can cause important psychic marks for mothers and babies and that the 
care is crucial for both. We pointed the childbirth as an event of the feminine sexuality 
because we considered that for a lot of women, it represents the materialization of their 
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biological power. We bring an epistemological reflection concerning what can be 
traumatic in childbirth and birth. For such, we explored the interrelation between 
psychoanalysis, sociology and obstetric nursing explaining some correlations between 
the obstetric nursing care and the possibilities of the mothers and babies traumatic 
experiences in the childbirth and birth. It discusses the child’s active paper in the 
physiology of childbirth and it presents the fetal movements during the childbirth as a 
full expression of the sexuality of both. It associates the experience of birth with 
emotions and sensations that should be pleased, transcending the pain that is so 
valued in our medicalized culture. We conclude reinforcing as the care of obstetric 
nursing, because of its non invasive characteristic, it can reduce and even not to cause 
traumas for the mothers and babies. 
 
C) Marcele Zveiter 
 
O QUE PODE SER TRAUMÁTICO NO NASCIMENTO? 
  
 O assunto do trauma no nascimento circula nas publicações psicanalíticas há 
muito tempo. Procurando as respostas para o que pode ser traumático no nascimento 
segui uma trilha. Nesta trilha percorri as pontes entre o cuidado exercido na cena do 
parto e as primeiras experiências do bebê.  
Tomando como pressuposto que a cena do parto pode causar marcas psíquicas, tanto 
para a mãe quanto para o bebê, trabalho com a idéia de que estas marcas ecoam nos 
cuidados maternos. O objetivo aqui é discutir o trauma no nascimento em relação aos 
primeiros cuidados prestados ao recém-nascido. 
 Muitos estudos apontam para a relação entre a qualidade dessas experiências 
e um desenvolvimento saudável. Algumas patologias são compreendidas como 
resultantes de conflitos e sofrimentos que ocorreram neste período inicial, tais como o 
autismo, a psicose e diversas manifestações somáticas. 
 Fundamentada nos postulados de autores importantes para a pesquisa sobre o 
início da vida psíquica, como D.W. Winnicott, René Spitz, Phyllis Greenacre, Marshall 
e Phyllis Klaus, esta reflexão, baseia-se numa abordagem teórica que privilegia o 
enfoque psicanalítico. 
 
WHAT CAN BE TRAUMATIC ON BIRTH? 
 
 The birth trauma subject circulates in the psychoanalytical publications for long 
time. Looking for answers about what could be traumatic on birth, I followed a track. 
Walking through this track, I found my self crossing bridges connecting the care on the 
scene of childbirth to the vary first baby’s experiences. 
 Assuming that the childbirth scene can cause some psychological scars, for 
mother and baby, I work with the idea that those scars reverberate on the mother care. 
The objective here is to discuss the trauma at birth in its relation to the first care of the 
newborn. 
 Many studies indicate the relation between the quality of those experiences and 
a healthy growth. Some illnesses are understood as a result of these conflicts and 
suffering that occurred on the beginning of life, as the autism, psychosis and many 
different somatic manifestations. 
 Based on postulates of important authors for the research on the beginning of 
the psychological life, like D.W. Winnicott, René Spitz, Phyllis Greenacre, Marshall and 
Phyllis Klaus, this is, in fact, a reflection based on a theoretical approach centered on 
the psychoanalysis. 
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Mesa 56 
 
A) Monah Winograd 
 
A NOSSA IDÉIA DE CORPO: PSICANÁLISE E COGNIÇÃO 
 
 Corpo é um problema transdisciplinar: não há um corpo, mas vários. São 
corpos-conceito que talham e retalham corpos-acontecimento, dando-lhes identidades, 
subjetivando-os. Nossa pergunta é: quais os nossos corpos-conceito? Qual a nossa 
idéia de corpo? Nós, psicanalistas mas, certamente, também nós subjetivados do séc. 
XXI. Foucault nos auxilia construindo um relato sobre como o corpo tornou-se objeto 
privilegiado de poder-saber, como produziram-se naturalizações do psiquismo e 
culturas do narcisismo nas quais o sujeito reduz-se a sua imagem corporal. Na 
atualidade, os estudos sobre a cognição retomam o cognitivismo freudiano do começo 
e, assim como ele, parecem concluir que o psiquismo emerge do corpo vivo para 
melhor dar conta do excesso de intensidades (endógeno e exógeno) que o atingem, 
subjetivando-o contínua e, muitas vezes, traumaticamente. Para retomar o conceito 
freudiano de pulsão — força, potência, mas também, interface, membrana — podemos 
mesmo dizer que o nosso corpo pulsa psiquismo. Assim, escapando do perigo da 
redução, incluímos o corpo como conceito fundamental, de um lado, e como elemento 
do psiquismo, de outro. 
 
OUR IDEA OF BODY: PSYCHOANALYSIS AND COGNITION 
 
 The body constitutes a transdisciplinary problem: there is not one, but several 
bodies. These are bodies-concept that carve and cut bodies-event, giving them 
identities, making them subjects. My question is: which are our bodies-concepts? What 
is our idea of the body? The question addresses us as psychoanalysts, but also us as 
subjects of the XXI Century. Foucault helps us build an account of how the body has 
become a privileged object of power-knowledge, of the production of naturalizations of 
the psychism and of cultures of narcisism in which the subject is reduced to its body-
image. Nowadays, studies on cognition bring Freudian cognitivism back and seem to 
conclude that psychism emerges from the living body in order to account for the excess 
of intensities (endogenous and exogenous) that reach it, continuously making 
[constructing?] a subject, sometimes traumatically. In order to recover the Freudian 
concept of instinct (Trieb) - as strength, power, but also as interface and membrane - it 
can be argued that our body pulsates psychism. Therefore, escaping the danger of 
reduction, I include the body, on the one hand, as a fundamental concept, and, on the 
other hand, as an element of psychism. 
 
B) Cristiana Facchinetti 
 
COM O EXCESSO NO CORPO: A REPRESENTAÇÃO DE BRASILEIRO 
 
 Na construção de um discurso de nacionalidade converge a representação de 
uma comunidade com território, povo e cultura que difere no tempo e no espaço. Os 
arranjos estruturantes dessa imagem de nação informam sobre a versão oficial dos 
distintivos naturais e culturais do povo, exercendo um papel especial na estilização 
das subjetividades e, no caso do Brasil, marcando a necessidade de mudanças físicas 
e psíquicas para garantir o futuro da nação. Para acompanharmos a narrativa que 
constrói o estilo próprio brasileiro, seguiremos os rastros de representações de um 
corpo e psiquismo excessivamente sexualizados em textos das décadas de 1920 e 
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1930, considerando-as categorias de ordenamento nos discursos construtores da 
ficção de nação. A seguir, apresentamos as novas “mitologias” trazidas na 
contemporaneidade pela mídia e pelas instâncias de poder. De um lado, uma corpo 
cuja sexualidade se faz marcar pela categoria da falta (vide a necessidade de 
remédios como o Viagra); de outro, o discurso acerca de um novo excesso que propõe 
a cordialidade no sentido do impulso e da violência. Neste sentido, o discurso acerca 
do povo continua marcado pela categoria de excesso (barbárie e irracionalidade) que 
deve ser docilizado pela força para garantir a ordem e o futuro da nação. 
 
A BODY MARKED BY EXCESS: BRAZILIANS’ REPRESENTATION 
 
 Different community’s representations of territory, people and culture that vary 
in time and space converge into nationality’s discourse construction. Structural 
arrangements build a nation’s image informed by official version and label what are 
natural and cultural symbols. In its turn, these symbols play an important role on the 
subjectivity’s style.  
Since Brazil discovery, it has been imposed the necessity of physic and psychic 
changes in name of nation’s future. In order to be able to keep up with narratives of 
Brazilian’s stile, this paper trails representations of extremely sexualized bodies and 
psyches in 1920’s and 1930’s documents, since it’s supposed to reflect the ordering of 
nation’s building discourses.  
 Subsequently, it outlines new “mythologies” brought up by contemporary media 
and power. On the one hand, a body marked by the category of privation (the necessity 
of medicaments as Viagra exemplifies that well); on the other hand, a discourse about 
new excesses that propose Brazilians cordiality (Holanda) in sense of impulse and 
violence. Watching this way, discourse about Brazilian people continues today to be 
labeled by an excess (barbarism and irrationality) that still has to be docilized by force 
in order to guarantee nation’s order and future. 
 
C) Leônia Cavalcante Teixeira 
 
CORPO EM DESMESURA: TRAUMA, DOR E INSCRIÇÃO SOCIAL 
 
 Este trabalho aborda práticas como a tatuagem, o piercing e a escarificação, 
considerando as concepções do trauma na psicanálise. Tais modalidades de registros 
corporais constituem práticas milenares de mesclar natureza e cultura, podendo ser 
abordadas a partir do pathos que configura corpos que destroem integridades 
anatômicas, corpos que extravasam erotismo em um circuito de sensações, 
mesclando vivências de violência, desejo, prazer, dor e êxtase.  Um homem que se 
produz socialmente pelas marcas cruelmente feitas em seu corpo – nas quais a dor 
não significa barbárie – constitui o objeto deste trabalho, sendo pensado a partir da 
psicanálise em interlocução com Mauss, Clastres, Deleuze, Guattari e Bataille. 
Técnicas corporais centradas na dor consistem em narrativas escritas a sangue 
tematizando as fronteiras eu-outro, revitalizando questões fundamentais para o 
exercício da clínica psicanalítica ao sugerir que marcar o corpo significa fixar memória, 
inscrever, não cair na não-história.  Focalizamos o corpo e suas vicissitudes nas 
possibilidades de construção de contornos éticos do si e do outro, nas quais a pele 
maculada visa a corromper lógicas nos usos do corpo, nos seus limites, volume e 
contornos: envelopes corporais singulares, pele, orifícios, músculos, ossos e vísceras 
que servem aos destinos pulsionais e às modalidades de gozo. 
 
THE BODY IN DISREGARD: TRAUMA, PAIN AND SOCIAL INSCRIPTION 
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 This paper deals with the practice of tattooing, piercing and scarring, while 
considering the concepts of trauma in psychoanalysis. Such modes of corporal register 
constitute practices used for millenniums of a mix of culture and nature. These can be 
approached from suffering (pathos) which disfigures the body and destroys anatomical 
integrity. These are bodies which exude eroticism in a circuit of sensations, mixing 
experiences of violence, desire, pleasure, pain and ecstasy. One man, who was 
socially created by the cruel marks made on his body - of which the pain does not imply 
barbarism - constitutes the object of this study. The base has been in psychoanalysis 
with interlocution between Mauss, Clastres, Deleuze, 
Guattari and Bataille. Corporal techniques, such as those mentioned, centered on pain, 
consist in narratives written in blood making the boundaries of I – YOU the main theme. 
This brings up fundamental questions about the exercise of clinical psychoanalysis 
which suggests that marking the body means fixing something in the memory, of 
inscribing something, of something not falling into non-history. We focus on the body 
and its alterations in hope of constructing an ethical outline of one’s self and of the 
other, in which the marked skin demonstrates corrupting logic in the uses of the body, 
its limits, volume and outlines: singular corporal envelopes, orifices, muscles, bones 
and entrails which serve throbbing destinies and modes of joy.  

Mesa 58 
 

 
A) Delia Catullo Goldfarb 
 
ENVELHECIMENTO, DESAMPARO E DEMÊNCIA 
 
 Quando pensamos  a questão das  demências, a associamos imediatamente 
com  deterioro neuronal. Sem querer negar essa evidência para muitos dos casos 
estudados pela literatura médica, proponho que nos perguntemos não só sobre o valor 
simbólico da sintomatologia, mas também sobre as condições sócio-culturais que ao 
provocarem um sofrimento excessivo, contribuem para    desencadeá-la. Cabe  pois 
que nos perguntemos sobre os efeitos que estes aspectos produzem na subjetividade 
dos idosos  que parecem preferir  “perder a cabeça a perder a vida” 
 A través da articulação de conceitos como tempo, historia, memória, projeto 
identificatório e desamparo, procuro neste trabalho criar uma hipótese psicogênica 
para a questão demencial entendida como uma forma regressiva de defesa contra a 
depressão de final de vida. Forma de fuga ante um luto de impossível elaboração.  
Nessa procura é  legítimo pensar que  a especificidade da demência onde o sujeito 
historicamente  constituído se perde, não seria dada por um déficit orgânico que afeta 
a memória como função neurológica, e sim  por um transtorno de identidade que tem 
efeito sobre a memória como função historizadora.  
 
 The objective of this paper is to approach dementia from the psychoanalytical 
point of view. Concepts articulation, such as time, history, memory, identificatory 
project, helplessness and the historical self constitution, supply the necessary 
theoretical and instrumental support to substantiate a psycogenic hypothesis for the 
demential states, thus amplifying the pathology comprehension and contributing for the 
fundamental interlocution in the interdisciplinarity field. 
 The difficulty of accomplishing the mourning work increases for the old before 
death nearness and the future horizon shortening: his or her own’s life mourning, a life 
that is almost finished (but not yet) - a work that must be done in advance. Dementia 
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specificity, a situation in which the historically constituted self dissolves, would not only 
be given by an organic deficit that affects memory as a neurological function, but also 
by an identity disturbance that produces effects over the historical memory function. 
Failure in the process of “finishing” elaboration, the desinvestments, the helplessness 
and the emptiness, may cause depressive states from which it is possible to scape 
through a radical and violent forgetfulness. Finally, we shall make our way through the 
different therapeutic experiences that have contributed for the creation of the 
necessary conditions to include the question of dementia into the field of 
psycoanalytical psycopathology. 
 
B) Taeco Toma Carignato 
 
OS EFEITOS TRAUMÁTICOS DA MIGRAÇÃO 
 
 Cerca de 270 mil brasileiros emigraram ao Japão. É uma população 
constituída, na quase totalidade, por descendentes de imigrantes japoneses radicados 
no Brasil. Como em todas as migrações, aconteceram graves problemas associados à 
mudança de país e de cultura: exploração do trabalho, conflitos sociais e transtornos 
psíquicos. Contudo, essa população migrante apresenta um fator diferencial: a 
herança de experiências traumáticas de migração não elaboradas de seus 
antepassados. Seus ancestrais japoneses desenvolveram uma vida comunal baseada 
em princípios arraigados de devoção e piedade filial e em valores etnocêntricos, 
hostilizando os vizinhos estrangeiros. Ao ser transplantada ao Brasil, essa forma de 
agregação (e segregação) foi fortalecida com as rupturas causadas pela imigração. 
Filhos, netos e bisnetos cresceram com as marcas da diferença e da ambigüidade 
(rejeição e submissão aos valores ancestrais). Nos conflitos que acompanham os 
processos migratórios, pode ocorrer que um significante paterno seja associado a 
algum efeito traumático e transmitido às gerações seguintes. Na emigração ao país 
ancestral, quando o nipo-brasileiro é interpelado em sua filiação, os significantes do 
saber paterno que não foram simbolizados retornam no real. Daí as manifestações 
exacerbadas de transtornos psíquicos com fenomenologia semelhante às da psicose, 
mesmo em pessoas com estrutura neurótica. 
 
THE TRAUMATIC EFFECTS OF MIGRATION 
 
 Approximately 270 thousand Brazilians emmigrated to Japan. It’s a population 
constituted, almost entirely, of Japanese immigrant descendants in Brazil. As all 
migrations, this population shows serious problems associated with changing of 
country and of culture: Work abuse, social conflict and psychological disorders. 
However, this migrating population shows one differential factor: the inheritance of their 
ancestors’ non-elaborated traumatic migration experiences. 
 Their Japanese ancestors developed a communal life based on rooted 
principles of devotion and filial piety and of ethnocentric values, antagonizing their 
foreign neighbors. This form of aggregation when transferred to Brazil was 
strengthened by the ruptures caused by migration. Sons, grandsons, great-grandsons 
have grown up with the marks of difference and of ambiguity (rejection and submission 
to ancient values). In the following conflicts, there can be that a father’s signifier was 
associated to traumatic effect in some of them. In the emmigration to the ancient 
country when questioned about their filiations the significant linked to the father’s 
knowledge return to real. Thus the exacerbated manifestations of psychic disorders 
showing a phenomenology similar to psychosis. 
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C) Lucianne Sant’Anna de Menezes  
 
PÂNICO: EFEITO DO DESAMPARO NA CONTEMPORANEIDADE 
 
 A proposta deste trabalho é contextualizar o pânico, na atualidade, a partir do 
referencial psicanalítico freudiano. Problematizamos a subjetividade na cena social 
atual que, diante do deslocamento da ordem paterna como referencial central, provoca 
efeitos nos modos de subjetivação, tendo suas implicações nos laços sociais e nos 
sintomas. Entendemos que há um processo de produção social de determinadas 
psicopatologias, como é o caso do pânico, que encontra as suas condições de 
possibilidade no espectro de valores que sustenta a sociedade atual. Nesse contexto, 
o pânico pode ser entendido como um modo que o sujeito encontrou de se organizar 
na sociedade contemporânea, respondendo aos subsídios oferecidos pela 
organização social atual, para que ele se sustente além da cena familiar. O pânico 
seria, por um lado, uma manifestação clínica do desamparo e, por outro, uma das 
expressões do mal-estar que marca, na atualidade, a relação do sujeito com a cultura. 
Tendo em vista que as condições atuais do mal-estar dizem respeito ao vazio 
existencial produzido pela destruição da narrativa, o desamparo do sujeito tornou-se 
agudo, assumindo formas radicais. O pânico seria assim um efeito do desamparo na 
contemporaneidade. Como meio de proteção contra o desamparo radical, o sujeito 
pode fazer uso de modalidades subjetivas que privilegiam o masoquismo. Nossa 
hipótese é que no pânico está em jogo o masoquismo como figura da servidão. 
 
PANIC: AN EFFECT OF HELPLESSNESS IN CONTEMPORARY SOCIETY 
 
 This study attempts to bring panic to the context of today’s society, Freudian 
psychoanalytical approach.   This study discusses the subjectivity in a contemporary 
social scene, in face of current displacement of paternal order as a central reference 
and its consequences in social links and symptoms. We know that, there is a process 
of social production of some psychopathologies, as is the case of panic, that finds its 
conditions to emerge in the spectrum of values upon which contemporary society is 
based on. In this context, panic may be understood as a way used by the subject, to 
organize himself in a contemporary society, as an answer to the information provided, 
so that he can manage himself beyond the familiar scene. So panic would be, on one 
hand, a clinical feature of helplessness and, on the other hand, one of the features of 
“civilization and its discontents” that marks the relationship between the subject and his 
culture. Considering that actual conditions of the “discontents” refers to the existential 
emptiness made by destruction of the narrative, the helplessness of the subject 
became strong assuming radical shapes. So panic would be an effect of helplessness 
in contemporary society. As a way of protection against a radical helplessness, subject 
is able to use subjective modality that privilege the masochism. Our hypothesis is that 
in panic, masochism appears like a figure of servitude. 
 

Mesa 59 
 
A) Cristiana Miranda Ramos Ferreira 
 
SESSÃO CLÍNICA: ACERCA DOS EFEITOS DE INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL   
 
 Este artigo terá como objeto, a Sessão Clínica do IRS, dando ênfase na 
repercussão institucional desde trabalho. 
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 Em sua primeira participação na Sessão Clínica, o setor de urgência levou para 
discussão o caso R, não por se tratar de um caso excepcional, que trouxesse 
impasses inusitados, mas antes por ser mais um, igual a muitos outros, que 
colocavam a urgência diante de uma mesma questão: o que fazer com um sujeito em 
crise, em um quadro complexo o bastante para impossibilitar sua liberação, mas sem 
gravidade suficiente, que justificasse uma internação?  
 Tomar essa questão, não pela vertente da discussão teórica, mas sob a 
perspectiva da construção de um caso clínico, levou a equipe a interrogar a lógica de 
funcionamento do setor, introduzindo uma mudança de perspectiva acerca da função 
da urgência, assim como da articulação da equipe.  
 Mostraremos as questões que foram suscitadas neste primeiro encontro, e o 
efeito de mudança que pôde ser constato, ao longo do ano, em outros casos levados 
para a Sessão Clínica, pela equipe da urgência.  
 
CLINIC SESSION: ABOUT THE EFFECTS OF INSTITUTIONAL INTERVENTION 
 
 This article aims , the IRS Clinic Session, emphasizing the institutional 
repercussion of this work. 
 In the first participation at the Clinic Session, the urgency sector brought to 
discussion the case R, not because it is an  exceptional case, which could bring 
unusual impasses, but only, because it is just one more case, similar to many others 
that  had already been seen and needed an urgent answer. What we should do with a 
patient in crises, in a complex situation where could not be discharged, without major 
seriousness which wouldn’t justify an admission at the hospital? 
 Considering this question, not by the theoretic discussion, but  for the 
construction of a clinic case, it led the group to question the sector logical function, 
introducing a change in the perspective about the urgency factor, as well as the group 
procedure. 
  We will show the questions which were brought in this first meeting, and the 
effect of change that was noticed , through the year, in other cases brought to the 
Clinic Session, by the urgency group. 
 
B) Anamaris Pinto 
 
A SESSÃO CLÍNICA COMO ARTICULADOR DA DIVERSIDADE DE SABERES 
 
 Numa equipe multidisciplinar temos uma diversidade de discursos e teorias 
que, muitas vezes, por se pautarem em diferentes concepções da doença, imprimem 
diferentes rumos para um tratamento, acabando por produzir efeitos clínicos 
desfavoráveis, desde a não resposta ao tratamento,  desestabilização, reagudização 
do quadro, até mesmo a passagens ao ato. 
 A Sessão Clínica do IRS, tomando a Construção do Caso Clínico como um 
método de investigação e intervenção, funciona como um articulador dessa 
diversidade de saberes, reunindo elementos dos diferentes discursos, para encontrar a 
posição singular do sujeito em relação ao gozo. 
 Neste artigo, essa função de articulação será demonstrada a partir do relato da 
construção de um caso,  apresentando seus impasses, divergências, e as elaborações 
que possibilitaram redirecionar o tratamento. 
 
THE CLINIC SESSION AS THE ARTICULATION OF THE  KNOWLEDGE DIVERSITY 
  



Mesas-redondas                 VII Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental e           
Rio de Janeiro — PUC-RJ                  Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental 

 In a group of multi-disciplines  there is  a variety of speeches and theories that, 
many times, act in different concepts of  the disease, leading  to different ways of a 
treatment, producing clinical effects unfavorable, since a non answer from the 
treatment, an instability, an  acute  reaction in the process. 
 The IRS Clinic Session, considering the Clinic Case Construction  as a method 
of investigation and intervention, it works as an articulator within this diversity of 
knowledge, gathering elements of different discourses, to meet the singular position of 
the subject concerning the satisfaction. 
 In this article, this articulation function will be shown by the report of the 
construction of a case, presenting its impasses, divergences, and the elaboration which 
permitted the redirection of the treatment. 
 
C) Renata Dinardi Rezende Andrade 
 
DISCUSSÃO X CONSTRUÇÃO DO CASO CLÍNICO 
 
 Acerca de 4 anos é realizada no Instituto Raul Soares a Sessão Clínica do IRS: 
um espaço destinado à discussão dos casos clínicos. Este espaço de discussão 
semanal é uma estratégia de intervenção na instituição e de Construção do Caso 
Clínico. Os casos considerados mais difíceis, e que apontam à instituição o seu limite 
de resposta, vão a Sessão Clínica, que tem como método de trabalho a entrevista com 
o paciente e ou a apresentação do caso pela equipe. 
 O que se tenta, com esse procedimento, é introduzir a dimensão do trabalho 
feito por muitos, proposta pouco sustentada nas instituições, em função da dificuldade 
de se operar com sua lógica. A tendência institucional é responder com um saber 
pronto, um saber sobre o paciente, bastando enquadrar aquele caso em um dos 
diagnósticos já conhecidos, com a proposta terapêutica decidida a priori. Há um 
privilegio dos discursos em que a subjetividade se encontra excluída. 
 Inspirada no trabalho de Lacan, a sessão clínica trás a marca da articulação da 
psicanálise e instituição: Psicanálise aplicada trazendo a dimensão singular de cada 
caso implicada em favorecer a construção do caso e a atuação da equipe seguindo a 
lógica da prática feita por muitos. Neste artigo será trabalhado, a partir desta 
experiência, a noção da discussão em contraposição a construção do caso clínico. 
 
DISCUSSION X CLINICAL CASE CONSTRUCTION 
 
 For four years, is has being executed  at Raul Soares, the IRS Clinic Session: 
There is a place designed to discuss the clinical cases. This place of weekly 
discussions, is an strategy of intervention in the institution and in the Construction of 
the Clinic case.  The cases, which are considered the  most difficult  and  which 
requires from the institution an answer, attend the Clinic Session, which  has as   
approach  an interview with the patients as well as a presentation of the case by the 
group responsible for the patient. 
 What we have been trying within this procedure is to introduce the work done by 
many, a proposal which is not well sustained by the institution, due to the difficulties of  
logical operation. The institutional tendency is to answer with a  knowledge pre-
conceited, about the patient, being sufficient to  match the case with the diagnostic 
previously known, with the therapeutic proposal decided  previously. There is an 
advantage in the  discourse where the  subjectivity is excluded. 
 Inspired by the work of Lacan, the clinical session brings the mark  of the 
institution  psychoanalysis articulation: Psychoanalysis applied bringing  a singular 
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dimension of each case,  trying to make it favorable to construct  each case and 
making it possible for the group to act accordingly  to the practical logic done by many. 
Is this article will be worked, from this experience, the notion of the discussion in 
counter-balance to the construction of the clinical case. 
 

Mesa 61 
 
A) Andréa de Menezes Masagão 
 
A GRAMÁTICA DO CORPO 
 
 O psicótico escreve, a clínica e a cultura estão recheados de exemplos; escrita 
excessiva, raramente lida, encontra no lixo um destino comum. Nem sempre uma 
escrita literária, mas frequentemente uma escrita que produz efeitos naquele que 
escreve. Que efeitos são esses? Tomo essa pergunta como ponto de partida para 
uma reflexão sobre a relação entre a escrita e o corpo, tomando como objeto de 
investigação a escrita de Roberto. 
 Roberto não escreve, ele “submerge” as letras riscando as palavras dos livros 
com a tinta de sua caneta BIC. Através de seu ato Roberto busca transformar 
substância em essência, corpo em espirito. Minha hipótese é que seu trabalho visa a 
transformação do signo em símbolo, promovendo a escrita de um traço ali onde existe 
um corpo. 
 
THE BODY’ S GRAMMAR 
 
 The psychotic writes, the clinic and the culture have many examples; the 
excessive writing, rarely read, it finds in the garbage a common destination. Not often a 
literary writing, but a writing that usually produces effects to the one that writes. Which 
effects are these? This question is the starting point to the reflection about the 
relationship between the writing and the body. Roberto ‘s writing is the object of this 
investigation. 
 Roberto does not write, he “submerges” the letters making lines on the book ‘s 
words with the ink of his BIC. With this act he intents to transform substance in 
essence, body in spirit. My hypothesis is that Roberto s’ works aims to transform sign 
in symbol, promoting the writing of a trace where there was a body. 
 
B) Cristine Lacet 
 
SOBRE A ESCRITA NA CLÍNICA DAS PSICOSES 
 
 Esta apresentação tem por objetivo refletir acerca do valor clínico ou efeitos da 
escrita como operador clínico no tratamento de psicóticos. Esta questão está 
circunscrita a uma clínica com psicóticos que se desenvolve em grupo no contexto de 
um hospital-dia. 
 A noção de escrita para Psicanálise será apresentada a partir do conceito de 
letra. Tentarei formalizar a clínica a partir das contribuições da Psicanálise no que 
tange às relações entre psicose e escrita. Considerando-se que o psicótico sofre de 
sua relação com a linguagem, conclui-se que a escrita oferece uma rede de natureza 
simbólica. Esta possibilita uma localização de gozo, um deslocamento de gozo para 
fora do corpo: trata-se da letra que com sua materialidade circunscreve o significante. 
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 A escrita mostra-se também como meio de ancoragem subjetiva, possibilitando 
novas articulações na relação do sujeito com o gozo e com o Outro, promovendo 
novas formas desse sujeito se dizer em sua singularidade. 
 
ABOUT THE WRITING IN THE CLINIC OF PSYCHOSIS 
 
 This work aims to reflect about the clinical value or how the writing works as a 
clinical operator in the treatment of psychosis. This question is brought about within the 
limits of the clinic with groups of psychotic patients that is developed in a day care 
hospital. 
 The psychoanalytic approach to writing is studied by the concept of letter. We 
propose a concept of a clinic that is based on the contributions that psychoanalysis 
brings to psychosis and writing. On psychosis, one suffers in relationship with 
language, so writing offers a substract of symbolic nature. It is a path that points  to the 
“joy” and moves the “joy” to a place out of the body: it is material nature of the letter 
pointing to the significant. 
 Writing is a way to subjective ancorage allowing new relationships between the 
subject and the Other and with the “joy”. It promotes new paths for the subject to 
present himself in its singularity. 
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A) Sheiva Rocha 
 
A SUBJETIVAÇÃO SINTOMÁTICA NA MULHER 
 
 A idéia desse trabalho é pensar sobre formas de subjetivação de sintomas 
ditos predominantemente femininos e que adquirem importância no discurso 
psicopatológico atual. 
 No século XIX o sintoma histérico constituía o sintoma considerado 
eminentemente feminino. Freud  demonstrou para surpresa e escárnio dos seus 
colegas que a histeria poderia ser também masculina. Não se impressionou do nome  
se originar de útero.  Demonstrou também que esses sintomas surgiam como reação a 
uma” moral sexual civilizada. ”Com o sentido de se opor aquilo que a sociedade 
reservava as mulheres ou seja, esposa e mãe. 
 Na atualidade a bulimia ocupa o lugar antes reservado a histeria. Um sintoma 
predominantemente feminino. 
 Pretendemos examinar essas questões do ponto de vista psicanalítico e social. 
 A idéia para esse trabalho é discutir as formas de subjetivação de sintomas 
ditos predominantemente femininos.Sintomas esses, que adquirem uma enorme 
importância no discurso psicopatológico atual. 
 No século XIX quando o sintoma histérico era considerado ainda 
eminentemente feminino, Freud demonstrou para surpresa e escárnio de seus colegas 
que a histeria poderia também ser masculina. O mesmo não se impressionou do nome 
se originar de útero, e demonstrou que esses sintomas surgiam como reação a uma 
“moral sexual civilizada”, e tinham como sentido se opor àquilo que a sociedade 
reservava as mulheres, ou seja: esposa e mãe. 
 Atualmente a bulimia ocupa o lugar antes reservado a histeria: um sintoma 
predominantemente feminino. 
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 Pretendemos examinar essas questões não só do ponto de vista psicanalítico 
como também do social. 
 
THE SYMPTOMATIC SUBJECTIVATION IN WOMAN 
 
 The main Idea of this work  is to discuss ways of subjectivate the symptons that 
are predominant in the feminine sex. This symptons acquire enormous importance in 
the current psycopathological scene. 
 In the XIX century, when the hysterical symptom was considerated in their 
majority feminine, Freud demonstrated for surprise and mockery of his mates that the 
hysteria could also be masculine.  He also didn´t get impressed to find out that the 
name originate from uterus.Freud demonstrated as well that the symptons appeared as 
a reaction to a “civilized sexual moral”, with the intetion to oppose to what the society 
reserved for the women, in other words: wife and mother. 
 Nowadays bulimia occupy the place that belonged to hysteria: a symptom that 
is predominated in women. 
 We intend to examine this questions not only in the psicoanalytic point of view 
but also in the social one. 
 
 
B) Ruth Rissin 
 
MÃE E FILHA NA PÓS MENOPAUSA – SEPARAÇÃO E CONFLITO 
 
 O trabalho pretende focalizar alguns aspectos da relação entre mãe e filha 
especificamente no que se refere a mulheres na menopausa e suas mães na terceira 
idade.  Durante a experiência de tratamento psicanalítico individual e de grupo com 
mulheres na menopausa, tomamos contato com a surpreendente freqüência de 
situações dramáticas de dependência e submissão, de um lado, revolta e grandes 
ressentimentos, de outro, que revelavam como as questões referentes ao processo de 
separação entre mãe e filha pode muitas vezes se prolongar por toda a vida.  Em 
trabalho anterior já focalizamos casos de mulheres adultas jovens que apresentavam 
uma relação bastante ambígua com a mãe e não estabeleciam uma conjugalidade 
com seus parceiros. Dando continuidade a essa temática, abordaremos as 
especificidades desse momento em que a mulher na menopausa vive uma crise da 
identidade feminina com a conseqüente reativação de conflitos anteriores , ao mesmo 
tempo em que se defronta com a mãe agora fragilizada e dependente.  Esta é uma 
situação complexa,  motivada pelo trajeto próprio à sexualidade feminina e causadora 
de vários  desdobramentos que, neste trabalho, tentaremos compreender. 
 
MOTHER AND DAUGHTER IN POST-MENOPAUSE: SEPARATION AND CONFLICT 
 
 This paper explores  some aspects of the relationship between mother and 
daughter, dealing specifically with post-menopause  women  and their aging mothers. 
During the experience of group psychotherapy and individual psychoanalytical 
treatment with  post-menopause women  we surprisingly witnessed with great 
frequency dramatic situations of submission and  dependence in one side, together 
with feelings of revolt and resentment in the other, which reveals how questions dealing 
with the process of separation  between mother and daughter can, sometimes, last an 
entire lifetime.  
 In a previous paper the author focused  some adult women cases showing an 
ambiguous  relationship with their mothers and unable to establish a marital 
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relationship with their partners . Continuing this theme we shall tackle the specific facts 
of the moment in which women going through menopause face  an  identity crisis which 
leads to a revival of their former conflicts, having, most of the time,  to face their fragile 
and dependent mothers. 
 This is a complex situation motivated  by the specific female sexual path, 
causing many different turns which the author  tries to  understand in this study.  
 
C) Maria de Fátima Freire  
 
NOVAS DIRETRIZES PARA A PSICANÁLISE DE UMA MENINA 
 
 Este trabalho pretende abordar algumas diretrizes no tratamento de crianças. 
 Atualmente somos confrontados em nossos consultórios com situações 
inusitadas que nos levam a pensar novas direções para o nosso trabalho. 
 Assim, com um olhar diferenciado da “conhecida” técnica, vou delineando um 
caminho para o tratamento de uma menina. 
   
 
 
 
NEW GUIDELINES FOR THE PSYCHOANALYSIS OF A YOUNG GIRL 
 
 This work intends to address some issues that arise along the treatment of 
children. Nowadays we face unprecedented situations that make us think about 
establishing new guidelines to develop our work.  Thus an approach different from the 
traditional technique is outlined for the treatment of a young girl. 
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B) Maria Vera Pompêo de Camargo Pacheco 
 
AS INSCRIÇÕES SIMBÓLICAS NA ADOÇÃO – PERCURSO DE UM CAMINHO ANCESTRAL 
 
 A construção da filiação adotiva, que pressupõe uma alteridade capaz de 
reconhecer e acolher um outro, supõe um caminho que convoca gerações ancestrais 
num processo dialético de permanente inscrição psíquica. O lugar de filiação, 
longamente tecido no imaginário parental articula-se no plano intrapsíquico a um 
complexo mundo fantasmático que remete cada sujeito à problemática da origem. 
 Relação que, entendida como uma filiação eletiva, mobiliza intensamente o 
espaço simbólico de mais de uma geração e parte de uma condição onde não existe a 
sustentação do biológico como uma idéia de continuidade. Tal contexto define uma 
representação simbólica para o filho que requer que o fundamento da filiação apóie-se 
inteiramente na palavra. 
 Este trabalho tem por objetivo articular os desenvolvimentos teóricos sobre a 
transmissão psíquica transgeracional e as influências dessa transmissão na filiação 
adotiva. Visa sobretudo compreender o universo de sentidos de aspectos da trama 
fantasmática alojada no imaginário sobre filiação, em relatos de pais adotivos.  
 
SYMBOLIC INSCRIPTIONS IN ADOPTION – TRAVELING ALONGG AN ANCESTRAL PATH 
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 The construction of adoptive filiation, which presupposes an alterity able to 
recognize and welcome another, supposes a road that unites ancestral generations in 
a dialectic process of permanent mental inscription. The place of filiation, long 
embedded in the parents’ imagination, is articulated on the intrapsychic level with a 
complex fantasy world that relates each subject with its problematic of origin.  
 Adoption is seen here as an elective filiation that intensely mobilizes the 
symbolic space of more than one generation and is based on a condition that remains 
without support from the biological level to provide an idea of continuity. It therefore 
defines a symbolic representation of filiation based entirely on the word.  
 This paper discusses theoretical developments on transgenerational psychic 
transmission and the influences of this transmission on adoptive filiation. But, above all, 
it discusses meanings of fantasies related to filiation in accounts by adoptive parents.  
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A) Denise Teles Freire Campos 
 
IDENTIFICAÇÃO COM A MÃE: UMA VIA DE COMPREENSÃO DO SOFRIMENTO DE 
MULHERES COM DIFICULDADES PARA ENGRAVIDAR? 
 
 No campo das psicoterapias associadas aos problemas de infertilidade e da 
reprodução humana assistida, a distinção entre demanda e desejo já se encontra 
fortemente estabelecida. Entretanto, são vários os casos de mulheres que manifestam, 
no interior de dispositivos de escuta analítica, um “desejo de ter um filho” que se 
encontra deslocado em referência à trama edipiana, de onde se pode perguntar: o 
desejo de ter um filho corresponderia sempre ao “desejo de ter um filho do pai”? Duas 
grandes correntes vão orientar o debate neste contexto: a primeira fundada sobre a 
problemática das filiações, e os fantasmas  engendrados através das técnicas; a 
segunda refere-se a um conjunto de estudos centrados na identificação da mulher 
(que exprime um desejo “absoluto” de procriar) com sua mãe, e os traços 
identificatórios que unem “ser mulher” e “ser mãe”. A questão que resta é que, em 
alguns casos, a dificuldade em “ter filhos” e o discurso de sofrimento se articulam na 
demanda de amor da mãe que persiste. A identificação materna pós-edipiana não é 
suficeinte para esclarecer esta posição. Assim, propomos considerar uma identificação 
intermediária (Stein, 1977) entre a identificação narcísica e a identificação objetal 
propriamente dita, como forma de escuta fundamental deste sofrimento. 
 
IDENTIFICATION WITH THE MOTHER: A VIA TO COMPREHEND THE SUFFERING OF 
WOMENS WITH DIFFICULTIES TO GET PREGNANT? 
 
 In the field of psycotherapies associated to infertility problems and of human 
attended reproduction, the distinction between demand and desire is already strongly 
established. However, there are several cases of women that reveal, inside the 
analytical listening device, a “desise of having a baby” that is dislocated in reference to 
the Oedipus complex, so it is possible to ask: the desire to have a baby would always 
correspond to the “desire of having a father´s baby”? Two important perspectives guide 
the debate in this context: the first established the problem of filiation, and the fantasme 
produced through out techniques; the second refers to a collection of studies centered 
in the woman identification (wich states an absolute desire to procreate) with her 
mother, and the identificatories traces that unify “to be woman” and “to be mother”. The 
question that remains is that, in some cases, the difficulty in “having babies” and the 
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suffering narrative are articulated in the demand of mother love that persists. The 
identification with the mother after the Oedpus complex is not sufficient to clarify this 
disposition. Thus, we set out to consider an intermediate identification (Stein, 1977) 
between the narcissistic identification and the objectal identification properly said, as a 
basic form of listening to this suffering. 
 
B) Fábio Jesus Miranda, Gilberto David Filho e Thyago do Vale Rosa 
 
CÉSIO 137 : NEUROSE TRAUMÁTICA E RECONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE  
 
 Domingo, 13 de setembro de 1987, dois catadores de papel e metal da cidade 
de Goiânia-Go adentraram os escombros de uma clínica de radiologia abandonada. 
Após várias tentativas, usando instrumentos simples, removeram partes da peça que 
envolvia uma fonte radioativa. Intrigados com a beleza da luminosidade azul que 
provinha da cápsula, fragmentos do tamanho de um grão de arroz foram distribuídos 
entre várias pessoas, na maioria parentes e amigos. Um número total de 112.000 
pessoas foram monitorizadas, 1000 foram irradiadas, dentre as quais 250 pessoas 
apresentaram contaminação interna e/ou externa. Desse total, 49 pessoas foram 
internadas: 21 exigiram atendimento médico intensivo, 10 apresentaram estado grave 
com complicação e 4 foram a óbito. O presente estudo constitui um follow up, 
registrando uma sistematização de dados sobre a percepção do acidente pelas vitimas 
e a percepção das suas conseqüências nas suas vidas. A comparação entre relatos 
do período crítico e após três e quinze anos indica que o acidente ainda não foi 
superado. A noção de “neurose traumática” de Freud é retomada e possibilita analisar 
as reconstruções da subjetividade dos sujeitos em volta da percepção de vitimação. 
 
CESIUM 137 : TRAUMATIC NEUROSIS AND SUBJECTIVITY RECONSTRUCTION 
  
 Sunday, September 13th 1987, two paper and metal pickers of the city of 
Goiânia-Go went into the rubbles of a abandoned radiology clinic. After few attempts, 
using simple instruments, they removed parts of the metal capsule that involved a 
radioactive source. Intrigued by the beauty of the blue luminosity that came from the 
capsule, rice grain size fragmentos of  Cesium 137 were distributed between some 
people, mostly relatives and friends. A total of 112.000 people looked for radiation 
measurement, 1000 people had been radiated, amongst which 250 people presented 
internal and/or external contamination. Of this total, 49 people were interned: 21 people 
demanded intensive medical care, 10 people presented serious medical complication 
and 4 people died. The present study consits on a follow up design, registering data 
systematization about victm´s perception of the accident and its consequences in their 
life. A comparison between subject´s speeches about the critical period and after three 
and  fifteen years past the accident emergence period indicates that the accident 
consequences are not yet surpassed. Freud´s concept of “traumatic neurosis” is 
resumed and made it possible to analyse subjects reconstructions of their subjectivities 
around the perception of victimization. 
 
C) Pedro Humberto Faria Campos e Denise Teles Freire Campos 
 
A OBESIDADE: ESTRUTURA PSICOPATOLÓGICA OU MODALIDADE MODERNA DE 
EXPRESSÃO DE DIFERENTES SUBJETIVIDADES? 
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 Não é por acaso que o recorte operacional em saúde mental tenha incluído a 
anorexia e a bulimia, como distúrbios mentais, mas não se sente à vontade para 
incorporar a obesidade no DSM-IV. O enfoque médico dominante não hesita em situá-
la como “doença”, contudo apontando para seu caráter “multidimensional”. Deve-se 
considerar que a idade média não nominava o fenômeno e que o peso não se 
constituía traço de identidade social; do mesmo modo, pode-se afirmar que a 
modernidade fez do corpo lugar de injunção, criando o espaço pelo qual ela se tornou 
“doença” e, mais ainda, “problema de saúde pública”. A economia do corpo e do sexo 
neste período histórico, induz o indivíduo ao consumismo que se apresenta sob duas 
formas básicas: o excesso de prazer ou um excesso de atenção à estética ou busca 
excessiva do modelo “andrógino” e/ou “cientificamente saudável”. Estudos clínicos, 
desenvolvidos a partir de reconstruções de material clínico e de entrevistas de 
pesquisa do tipo clínico, levam a propor que a obesidade, enquanto dado corpóreo, 
possa responder a diferentes estruturas clínicas, como uma das formas “privilegiadas” 
de inserção simbólica nas estruturas sociais da modernidade. A obesidade aparece 
então como expressão de uma fetichização do corpo na modernidade. 
 
OBESITY: PSYCHOPATHOLOGICAL STRUCTURE OR MODERN MODALITY OF 
DIFFERENT SUBJECTIVITIES EXPRESSION? 
 
 It is not by chance that the operational cut in mental health classification has 
enclosed anorexy and bulimia, as mental disorder, but it is not confortable to fit obesity 
into the DSM-IV. The dominant medical approach does not hesitate in pointing it out as 
“illness”, however, pointing to its “multidimensional” character. It must be considered 
that the middle ages did not nominates the phenomenon and that weight did not 
constitute a trace of social identity; in a similar way, it can be affirmed that modernity 
made of the body a place of injunction, creating the space in which it became an 
“illness” and, more still, a “problem of public health”. The economy of the body and the 
sex in this historical period, induces the individual to the consumerism that is presented 
in two basic forms: the excess of pleasure or an excess of attention to  aesthetic or an 
extreme search of the androgynous and/or “scientifically healthful” model. Clinical 
studies, developed from reconstructions of clinical material and interviews of research 
of the clinical type, lead to consider that obesity, while given as acorporeal data, can 
correspond to different clinical structures, as one of “the privileged” forms of symbolic 
insertion in the social structures of modernity. Then, obesity appears as expression of a 
fétichisation of the body in modernity. 
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A) Delphine Scotto Di Vettimo 
 
LA HONTE CHEZ LE SUJET VICTIME D’INCESTE FAMILIAL: QUELS ENJEUX CLINIQUES 
ET THÉRAPEUTIQUES ? 
 
 Le traitement psychothérapeutique des enfants ou des adultes victimes de 
traumatismes sexuels fait apparaître un sentiment de honte caractéristique. La 
première hypothèse ici envisagée prend en compte les deux instances psychiques de 
la personnalité que sont l’Idéal du Moi et le Moi-Idéal, dont les éléments déterminants 
sont : d’une part le rapport de l’Idéal du Moi avec l’expérience d’une atteinte sexuelle et 
de la blessure narcissique irréversible qu’elle provoque, d’autre part le Moi-Idéal en 
rapport avec la déchéance ressentie dans la honte consécutive au traumatisme sexuel, 
honte de n’être que la chose, l’objet, le déchet de l’agresseur. La deuxième hypothèse 
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postule que dans le dispositif psychothérapeutique, l’expression et la reconnaissance 
de la honte comme appartenance subjective par le sujet signent qu’il n’y a pas 
perversion et constituent un point d’appui essentiel dans l’affirmation et la 
reconstruction de l’identité. Notre réflexion insiste, à travers une évocation clinique, sur 
cette co-occurrence entre traumatisme sexuel et sentiment de honte. 
 
SHAME ABOUT A VICTIM OF FAMILY INCEST: WHAT CLINICALS AND THERAPEUTICS 
STAKES 
 
 The psychotherapeutic treatment of child and adult victims of sexual trauma 
reveals a characteristic feeling of shame. The first hypothesis envisaged considers the 
two psychological aspects of personality: Ideal Ego and Ego Ideal. The critical 
elements for these being: on one hand the reaction of the Ideal Ego to the experience 
of a sexual attack and the irreversible narcissistic damage that it causes and on the 
other hand the Ego Ideal in relation to the abandon felt through the process of shame 
following a sexual trauma, the shame of considering oneself as a mere object, 
something used and discarded by the aggressor. Here we discuss the second 
hypothesis that in psychotherapeutic treatment, the subject’s expression and 
recognition of shame constitute an essential aid to affirming and reconstructing identity. 
Our reflection focuses, through a clinical analysis, on the double occurrence of sexual 
trauma and a feeling of shame.  
 
C) Mauro Mendes Dias 
 
NUDEZ SEXUAL NA VERGONHA 
 
 Enquanto um sentimento que revela o que deveria ser mantido escondido, a 
vergonha introduz a problemática da diferença entre os sexos, no tocante aquilo que 
falta e que é subtraído pelo sujeito. Nesse sentido, ela permite recolocar a maneira 
pela qual cada sujeito, pela experiência de uma análise, poderá tornar pública a 
presença da verdade, fazendo exceção ao grotesco e ao exibicionismo. A partir daí, a 
presença da vergonha poderá ser situada numa perspectiva que faz barreira a um tipo 
de gozo, próprio a nosso momento histórico, segundo o qual o -mostrar tudo- promove 
a esperança de desaparecimento dos impasses da castração, eliminando as diferentes 
conexões do sexo com a nudez. 
 
SEX NUDITY IN SHAME 
 
 As a feeling that reveals what should be kept concealed, shame brings in the 
issue of the difference between sexes, concerning that which is missing and which is 
subtracted by the subject. In this sense, it allows us to reposition the way in which each 
subject, through the experience of an analysis, can make the presence of truth public, 
making an exception to the grotesque and to exhibitionism. From then on, the presence 
of shame can be placed within a perspective that works as a barrier to a kind of joy, 
inherent to our own historical moment, according to which the  - showing all – fosters 
the hope that the impasses of castration will disappear, thus eliminating the different 
connections between sex and nudity. 
 

Mesa 69 
 
A) Sonia Leite 
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O DELÍRIO E O CONTORNO DO REAL  
 
 Pode-se dizer que o ponto de origem do sujeito é o trauma. Encontro faltoso 
com o Outro, encontro com a falta real do objeto. O trauma é um encontro com o Real 
na medida que implica num inassimilável para o sujeito. Se a fantasia, na neurose, é o 
que faz suplência a este impossível, na psicose, é o delírio aquilo que tenta responder 
ao traumático inassimilável. No primeiro caso, algo é simbolizado compondo o 
aparelho psíquico, enquanto no segundo, o que se repete é a impossibilidade da 
assimilação de algo que diz respeito à ação do Outro sobre o corpo do sujeito. Daí 
advém à experiência de total exterioridade do delírio relativamente ao sujeito psicótico. 
A partir da experiência clínica, este trabalho pretende tecer reflexões sobre a questão 
da falha no recalque originário e da não instauração da fantasia na psicose, 
destacando o que  Freud denomina como tentativa de cura na psicose, isto é, a 
produção delirante como tentativa de contorno  do encontro com  o Real enquanto 
traumático. 
 
THE DAYDREAMING  AND THE OUTLINING OF REAL 
 
 One can assure  trauma is the starting point of subject. It is a meeting in 
absence with the Other; an encounter with real absence of object. Trauma gets 
together with Real as far as it represents something unassimilating to subject. If 
fantasy, in neurosis, supplies such impossibility, daydreaming, in psychosis, is a trial in 
responding unassimilating trauma. In the first case, psychic system is symbolised by 
some compounded matter, whereas, in the second, there is the repetition of 
assimilation impossibility related to Other’s action on subjective body. That is the origin 
of daydreaming total exteriority experience related to psychotic subject. 
 From clinic experience on, this paper tries to consider failure in original 
repression and the non establishment of fantasy in psychosis. It also highlights what 
Freud calls cure attempt in psychosis, meaning daydreaming production in other to 
outline traumatic Real. 
 
B) Erimaldo Nicacio 
 
A ECONOMIA DO NEURÓTICO OBSESSIVO: EVITAÇÃO DO REAL 
 
 Em uma análise, o que um paciente diz e repete na transferência é o 
traumatismo que o inaugurou como sujeito. O traumatismo que se denuncia aí é 
aquele produzido pela incidência do significante sobre o fala-ser. A questão que se 
coloca neste trabalho refere-se ao modo pelo qual o neurótico obsessivo responde a 
esse traumatismo. Isso é o mesmo que interrogar o que caracteriza a neurose 
obsessiva como estrutura. 
 
THE ECONOMY OF THE OBSESSIONAL NEUROSIS: AVOIDANCE OF THE REAL 
 
 What a pacient says in analysis and repete in the transference is the trauma 
that determines him as a subject. It’s the incidence of the significant over the subject 
that produces this trauma. This article brings a question about the way obsessional 
neurotic reacts to the trauma, that is, it intends to focus some characteristics of 
obsessional neurosis as a structure.  
 
C) Clarice Gatto 
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FUNÇÃO DO REAL: TRAUMA, TRANSFERÊNCIA E REPETIÇÃO 
 
 Jacques Lacan no seminário Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise 
(JZE, 1979) distingue “trauma”, “transferência” e “repetição” a partir da função do real 
em cada uma dessas manifestações do sujeito atualizadas no âmbito da experiência 
psicanalítica. 
 Se “o real é o que volta sempre ao mesmo lugar” e “o real carece 
absolutamente de fissura”, (“a falta é da ordem simbólica”) conforme nos ensina 
Lacan, vale perguntar : em quê essa distinção efetuada por ele sobre a função do real 
– na transferência, na repetição e no trauma – aparelha o psicanalista na direção do 
tratamento?  Em quê essa função do real – na transferência – ao enunciar a ex-
sistência para o sujeito do simbólico, do imaginário e do sintoma, constituindo-o em 
souffrance (sofrimento e paciência),  convoca a função do real presente no ato 
analítico? 
 Com o auxílio da topologia, a fim de responder as questões levantadas, retomo 
ao final de minha exposição um fragmento de análise para demonstrar a partir de um 
sonho os desdobramentos  possíveis da função do real na experiência. 
 
 
 
 
FUNCTION OF THE REAL: TRAUMA, TRANSFER AND REPETITION 
 
 Jacques Lacan in the seminar The four fundamental concepts of the 
psychoanalysis (Rio de Janeiro: JZE, 1979) distinguishes “trauma”, “transfer” and 
“repetition” starting from the function of the real in each one of those manifestations of 
the subject updated in the extent of the psychoanalytic experience. 
 If “the real is what always returns to the same place” and “the real absolutely 
lacks fissure”, (“the lack is of the symbolic order”) as Lacan teaches us, it is worth to 
ask: in what does that distinction made by him about the function of the real – in the 
transfer, in the repetition and in the trauma – equip the psychoanalyst in the direction of 
the treatment? In what does that function of the real – in the transfer – when 
enunciating the existence for the subject of the symbolic, the imaginary and the 
symptom, constituting it in souffrance (suffering and patience), summon the function of 
the real present in the analytical action? 
 With the aid of the topology, in order to answer the raised subjects, I retake at 
the end of my exhibition a fragment of analysis to demonstrate starting from a dream 
the possible unfoldings of the function of the real in the experience. 
 

Mesa 72 
 
A) Maria Izabel Oliveira Szpacenkopf 
 
ONIPOTÊNCIA e NÃO RECONHCIMENTO: ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
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 A finalidade deste trabalho consiste em abordar, por meio de três verbos Ser, 
Ter e Reconhecer as possibilidades de identificação e de subjetivação que se 
apresentam na sociedade de consumo e na lógica do espetáculo, onde a questão do 
simbólico se apresenta deslocada não em direção à função paterna, mas muito mais 
sob a égide do mercado, enquanto ideal de ego que dita as normas. 
 O ser representa a identificação à imagem, aos modelos veiculados pela 
cultura, sobretudo pela mídia e que são acompanhados pela exigência de adoção de 
comportamentos a eles atrelados.  
 O ter passa a funcionar no sentido de confirmar o Ser, pois: na sociedade de 
consumo, só é quem tem. Os impasses que esta equação impõe, aliados ao 
enfraquecimento da função paterna, e com apreensão do lugar do próprio ideal de 
ego, como na chamada perversão, ficam viabilizadas “estratégias de ação”, entre elas 
a onipotência e o não reconhecimento, enquanto manifestações de violência física ou 
simbólica, caracterizadas pela renegação do outro. 
 A onipotência, por exemplo, nos tempos atuais deixa de ter suas características 
ligadas ao pensamento e às fantasias infantis, para estabelecer-se como capacidade e 
estratégia para agir em relação ao outro. 
 
OMNIPOTENCE AND NON RECOGNITION: STRATEGIES FOR ACTION 
 
 We hereby aim to approach, by meaning of three verbs, Being, Having and 
Recognizing, those forms of producing subjectivity that appear in consumption society 
and in the market’s logic. We can find the issue of the symbolic displaced, due to the 
decline of the father’s function, to the shield of the market as the ideal of the ego which 
dictates the rules.  
 Being represents the identification with the image, those models conveyed by 
culture, specially by the media, and followed by the demand of adoption of the 
behaviors attached to them.  
 Having functions in the sense of confirming the Being since in the consumption 
society only who has, is. The impasses that this equation imposes on the individual - 
from the weakening of the paternal function to the apprehension of the very place of 
ego’s ideal, as in the so-called perversion – bring forth the “strategies for action”, 
among them the omnipotence and the non-recognition, as manifestations of physical or 
symbolical violence, characterized by the disavowal of the other.  
 Omnipotence, presently, ceases to have its characteristics  linked to the thought 
and infantile fantasies to, instead, establish itself as the capacity and strategy do act 
regarding the other. 
 
B) Rachel Sztajnberg 
 
SUSPENSÃO DO RECALQUE, RETORNO À BARBÁRIE? PROCURA-SE UMA SAÍDA... 
 
 A suspensão das fronteiras que o recalque impõe à constituição subjetiva 
substituiu o mal- estar, derivado da inserção no campo de interditos, por um vazio, 
gerado pela destituição dos ideais e o esfacelamento da ordem simbólica que regiam 
até então as relações sociais humanas. Outros imperativos, sustentados por 
compensações ilusórias e satisfações imediatistas, tamponam precáriamente a 
ausência das construções criativas de um estilo pessoal de ser. A singularidade ficou 
sacrificada quando o plural e o global adquiriram uma posição de destaque e 
impuseram ao sujeito contemporâneo uma adesão incondicional a protótipos prêt-à-
porter incessantemente repostos. Migrar, incansávelmente, de uma demanda a outra 
exaure esse ser hodierno flexível e insuficiente para corresponder a tudo que é 
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esperado dele. Seu corpo é colonizado, mais um instrumento utilitário; sua fala é 
chapada, sem sutilezas, sem um segredo, sem o sagrado. Não representa, apresenta; 
não identifica, incorpora; não transfere, desloca. Carece de um sentimento de autoria e 
responsabilidade, daí sua apatia. Ou seu excesso. Culpa pouca, impotência e 
desesperança, muita. O que pode fazer a Psicanálise hoje por esse sujeito? 
 
SUSPENDED REPRESSION, RETURN TO BARBARISM? SEARCH FOR SOLUTION... 
 
 The suspension of barriers that repression imposes on the subjective 
constitution substituted the malaise set off by the insertion into the field of prohibiton, 
for a void generated by the destitution of ideals and the decay of the symbolic order 
that thus far ruled social relations. Other imperatives, sustained by ilusory 
compensations and immediate gratification, temporarily cover up the absence of 
creative endeavor in stylizing a personal way of being. Singularity was sacrificed when 
plurarity and globalization acquired a vantage position which is imposed on the 
contemporary subject. Unconditional adhesion to prêt-à porter prototypes are 
incessantly enforced. Ever migrating from one demand to the next exhauts this 
nowadays being, pliable and insufficient to all that is expected of him. His colonized 
body turned into another utilitarian instrument: his speech is flat, poor in subtlety, 
secrets or sacredness. He doesn’t represent, but presents, does not identify, 
incorporates, also doesn’t transfer, but displaces. He lacks authorship and 
responsability, thus he is apathetic. Or excessive. Little guilt, plenty of impotence and 
hopelessness. What can Psychoanalysis do for such a subject today? 
 
 
C) Carmen F. Lent 
 
A AIDS NA CLINICA & A CLINICA DA AIDS 
 
 A presença da epidemia de aids no planeta constitui uma situação nova e com 
características históricas únicas. Como fato humano, se apresenta na clinica do 
psiquismo  introduzindo um impacto duplo: a) Por um lado, põe em evidencia a 
ausência de conhecimentos prévios sobre o quadro psíquico que virtualmente 
inaugura. A falta de precedentes, de uma reflexão sistemática  sobre a relação entre 
aids e psiquismo e de uma produção teórica conseqüente, representam certa  
orfandade de saber que, para alguns, se traduz em desamparo profissional. Para 
outros, no entanto, instala um desafio e estimula a procura de respostas. b) Por outro 
lado, põe em evidencia o compromisso pessoal do terapeuta com o tema, fantasma de 
todos. O fantasma da aids configurou-se de tal maneira, penetrou – direta ou 
indiretamente - em áreas tão fundamentais do nosso existir, que ninguém pode deixar 
de ser habitado por um variado repertório de repercussões do tema. Pacientes e 
profissionais, infectados e afetados coexistimos num mesmo território de preocupação, 
tanto concreto quanto fantasmático. 
 
AIDS IN CLINICAL PRACTICE  & THE CLINICAL PRACTICE OF AIDS 
 
 The presence of aids epidemic on the planet constitutes a new situation with 
unique historical traits. As a human event, it introduces a double impact upon the clinic 
of the psychic realm.  a) On one hand, it shows the absence or previous knowledge 
about the psychic condition that the epidemic virtually instates. This lack of precedents, 
of a systematic thought about the relation between aids and psyche, and of the 
subsequent production of theoretical constructions, represents a certain void of 
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knowledge, which for some therapists means a professional abyss. For others, still, it 
constitutes a stimulating challenge to search for answers. B) On the other hand, it 
highlights the therapist’s personal commitment with the matter, phantasm to us all. The 
specter of aids has been configured in such way, it penetrated – directly or indirectly – 
in such fundamental areas of our existence, that nobody is actually spared from being 
inhabited by an inventory of repercussions of the epidemic. Patients and professionals, 
infected and affected people, we coexist in the same territory of concern, both concrete 
and fantasized. 

 
Mesa 73 

 
A) Gislene Jardim 
 
“QUANDO A EDUCAÇÃO É TERAPÊUTICA E A PSICANÁLISE UMA AÇÃO EDUCATIVA” 
 
 O trabalho com crianças autistas e psicóticas traz inúmeras indagações tanto 
para a psicanálise quanto para a educação. É possível curá-las? É possível educá-
las? A partir da apresentação de fragmentos de um caso clínico atendido na Pré-
Escola Terapêutica Lugar de Vida (IPUSP) pretende-se focalizar os impasses de uma 
criança psicótica rumo à palavra falada e escrita. Com este recorte clínico, pretende-se 
ilustrar que as aquisições cognitivas são efeitos da posição da criança diante do Outro 
e da linguagem. Com isso, pretende-se discutir algumas reviravoltas trazidas pelas 
crianças autistas e psicóticas aos psicanalistas e aos educadores. 
 
“WHEN THE EDUCATION IS THERAPEUTIC AND THE PSYCHOANALYSIS AN EDUCATIVE 
ACTION” 
 
 The work with autistic and psychotic children brings various searches for the 
psychoanalysis as well as the educational psychoanalysis. Is it possible to cure them 
the children? Is it possible to educate them? By presenting fragments of a clinical case 
observed in “Pré-Escola Terapêutica Lugar de Vida (IPUSP)”, it is intended to focus the 
impasses of a psychotic child learning to read and write. With this clinical issue, there is 
an intention to illustrate that the cognitive acquisitions are effects of the child’s position 
towards the Other and of the language. With this, there is an intention of discussing 
turnovers brought to psychoanalysts and educators by autistic and psychotic children. 
 
B) Cynthia Medeiros 
 
ENTRE O SABER E O CONHECIMENTO: O DISCURSO DE PROFESSORAS ACERCA DA 
INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM “NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS” 
 
 A inclusão escolar das chamadas “crianças com necessidades educativas 
especiais” tem produzido um grande mal-estar na educação. A escuta desse mal-estar 
realizada ao longo do último ano no Núcleo de Educação Infantil da UFRN, através do 
trabalho de supervisão de estágio em psicologia escolar/educacional, nos levou à 
hipótese de que, para além do conhecimento acerca do como realizar o trabalho para 
que essas crianças efetivamente aprendam, encontra-se embutida na queixa das 
mesmas algo que não cessa de não se inscrever, exigindo uma palavra, uma receita, 
uma fórmula. Esse trabalho pretende analisar, a partir da abordagem lacaniana acerca 
do saber e do conhecimento, o discurso dessas educadoras no sentido de lançar luzes 
ao trabalho educativo. 
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“BETWEEN KNOWLEDGE AND ACQUAINTANCE: THE TEACHER’S SPEECHES OF  
EDUCATIONAL ENCLOSURE OF CHILDREN WITH “SPECIAL EDUCATIVE NEEDS” 
 
 The enclosure of children that are in school so-called “children with special 
educative needs” has produced a great discomfort. The discomfort that occurred along 
these last years in the Núcleo de Educação Infantil da UFRN, through the internship 
stages in psychology scholar/educational, has lead us to hypothesize that, in order to 
give these children an effective opportunity to learn a word of advice and/or of 
encouragement is needed to the children’s parents in order for them to seek affiliation 
of a program for their child’s educational needs. This operation’s objective is to 
analyze, from the Lacanian (according to Lacan) prospective of knowledge and 
acquaintance, the lectures of educators in the meaning of releasing brightness to the 
educative work. 
 
C) Renata De Luca 
 
O SINISTRO NA INCLUSÃO ESCOLAR  
 
 A inclusão de crianças portadoras de distúrbios globais de desenvolvimento 
(DSM IV) em escolas regulares pode trazer melhoras em suas organizações 
subjetivas. Somam-se os fatos da possibilidade do laço social; à certidão do 
reconhecimento de ser criança (visto que, desde a modernidade, os significantes 
criança e escola estão associados); ao desenvolvimento das ilhas de inteligência 
frente a apresentação de um outro universo de linguagem.  
 No entanto, os benefícios da inclusão dependem de fatores que dizem respeito 
à criança, mas também das condições psíquicas do educador. Estamos nos referindo 
ao conceito freudiano de estrangeiro. Ou seja, sustentamos a hipótese que o trabalho 
com a inclusão depende do quanto o outro suporta o recalcado. A presença do 
estrangeiro  na classe de aula  toca o educador de maneira sinistra e este pode reagir 
apegando-se à saída pela via da tentativa de normalização deste aluno, o que acaba 
por ser iatrogênico. 
 
“THE SINISTER IN EDUCATIONAL ENCLOSURE”   
 
 The enclosure of children who have global development disturbance (DSM IV) 
in regular schools can bring improvement in their subjective organization. Some facts 
are added up; like the possibility of social bonding; the certainty in recognition of being 
a child (being that, since modern times, the significant, child and school are 
associated); the development of the intelligence being put in front of a presentation with 
another universe of language.  
 Even though there are these benefits, they depend on issues from the child as 
well as the psychic conditions of the educator. We are referring to the Freudian concept 
of foreigner (estrangeiro). Agreeing that the work, with enclosure depends on how 
much the other tolerates the beaten down. The presence of the foreigner (estrangeiro) 
in class seizes the educator in a sinister way, making the educator want to interact with 
the student creating a normalization, ending up to be iatrogenic. 
 

Mesa 74 
 
A) Tatiana Carvalho Assadi 
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A AMANTE DO ATO- QUESTÕES MASOQUISTAS 
 
 As teorias psicanalíticas freudo-lacanianas apresentam a existência da 
perversão feminina como uma impossibilidade. Através do caso clínico de Carmem e 
seus excessos advindos do significante destruição: de si ou do próximo, é permitido 
indagar o lugar da clínica da perversão e, investigar, se Carmem em seus atos 
masoquistas posiciona-se estruturalmente como perversa ou, denuncia traços 
perversos com seu sofrimento.   
 
THE WOMAN WHO LOVED ACT: MASOCHIST ISSUES 
 
 The Freudian-Lacanian psychoanalytical theories present the existence of 
female perversion as impossibility. Through the clinical case of Carmem and her 
excesses stemming from the signifier destruction (either hers or the others’), we 
wonder what the place of the clinic of perversion is and investigate whether Carmem, in 
her masochist acts, takes a structurally perverse stand or if her sufferings denounce 
perverse features. 
 
B) Edson Luiz André de Sousa 
 
PARA NÃO FICAR DE MÃOS VAZIAS 
  
 Este  trabalho vai procurar responder a seguinte interrogação: “O que pode a 
arte?”, procurando aprofundar o lugar da representação dentro do campo da arte 
contemporânea. Discute algumas polêmicas “ações artísticas” que fazem uso do corpo 
de forma violenta e excessiva. Vou centrar minha reflexão em torno das performances 
do anatomista alemão Gunther Von Hagens procurando apontar alguns impasses que 
suas “ações artísticas” produzem. 
 
SO AS NOT TO STAY EMPTY-HANDED 
 
 Exploring the place of representation in contemporary art, this work attempts to 
answer the following question: ‘What may art do?’. It discusses some polemical “artistic 
actions” that make use of the body in a violent and excessive way. This reflection 
centers on the performances of the German anatomist Gunther Von Hagens in an 
attempt to point out some impasses produced by his “artistic actions”. 
 
C) Paulo Roberto Ceccarelli 
 
A PERVERSÃO DO OUTRO LADO DO DIVÃ 
 
 Partindo da premissa freudiana segundo à qual a perversão é inerente ao 
psiquismo humano, este texto trabalha um aspecto da perversão que é pouco 
discutido: a perversão do outro lado do divã. Ou seja, como na prática teórico-clínica 
da psicanálise, moções sexuais perversas fazem irrupções que vão deste a atuação 
com pacientes até o uso da teoria como norma de conduta, passando pela escolha 
mesmo da profissão de analista. Para isto, apresentam-se quatro momentos 
importantes do aparecimento do sexual na obra de Freud, cada um contento 
particularidades próprias. São eles: 1- O sexual genital; 2 – O sexual perverso; 3 – O 
sexual dos Ideais; e 4 – O sexual narcísico. Após estes momentos terem sido 
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caracterizados, discute-se como cada um deles pode gerar efeitos perversos tanto na 
clínica quanto na teoria psicanalítica. 
 
PERVERSION ON THE OTHER SIDE OF THE DIVAN 
 
 From the Freudian premise that perversion is inherent to human psyche, this 
text works on an aspect of perversion that is rarely discussed: perversion on the other 
side of the divan. That is how, in the theoretical-clinic practice of psychoanalysis, some 
perverse sexual motions may appear, which go from the action on patients to the use 
of the theory as a norm of conduct, and pass by the very choice of becoming an 
analyst. We thus present four important moments of the emergence of the sexual in the 
works of Freud, which all have their own peculiarities: 1- The genital sexual; 2 – The 
perverse sexual; 3 – The sexual of Ideals; and 4 – The narcissist sexual. After 
characterizing these moments, we discuss how each of them may generate perverse 
effects in the clinic as well as in the psychoanalytical theory. 
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A) Caterina Koltai 
 
PENSAMENTOS ESPARSOS EM TORNO DO RESSENTIMENTO 
  
 Alguns autores chegaram a comparar o período em que vivemos com aquele 
da passagem do paleolítico para o neolítico, bela metáfora para atentar para as atuais 
transformações do mal estar na civilização. O Iluminismo politizou a felicidade e a 
sociedade contemporânea vem politizando o gozo.O sujeito pós moderno, convencido 
de que este existe, supõe que se ele não goza, é porque  o outro o faz em seu lugar, 
colocando-se na posição de vítima ressentida. É esse ressentimento que tentarei 
abordar. 
 
SOME REFLECTIONS ON RESSENTIMENT 
  
 Some authors thought proper to compare our life times with the passage from 
palelithic to neolithic. A fine metaphore to ilustrate the current transformation of the 
civilization and it’s discontents. Enlightment politicized happiness and our 
contemporary society is politicizing “jouissance”. The post modern subjectivity is 
convinced that suach a thing as “houissance”exists, and everybody believs that their 
own lack of enjoyment in life is due somebody else’s bliss. If my neighbou enjoys life in 
my place insetead of me, I fiel an unhappy victim, therefore my resentment. It’s the 
matter I wish to discuss.  
 
B) Betty Bernardo Fuks 
 
A COR DA CARNE 
  
 Pari passo com a experiência clínica do singular,  o analista desenvolve  a 
função de crítico da cultura que testemunha. Esse duplo destino,  traçado por Freud 
desde os primórdios da história do movimento psicanalítico, consigna  o conceito de 
pulsão como o  instrumento privilegiado da conexão entre psicanálise e política. A 
responsabilidade do analista  em  escutar a inesgotável melodia pulsional  incide sobre 
a política do privado, das Instituições e do  Estado. 
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THE COLOR OF FLESH 
  
 Pari passu with the clinical experience of the singular, the analyst develops the 
function of  a critic of the culture in which he lives in. This double destination, traced by 
Freud since the beginnings of the history of the pschoanalytic movement,  consigns the 
concept of drive as the privileged instrument of the connection between psychoanalysis 
and politics. The responsibility of the analyst in listening to the inexhaustible drive 
melody happens on the politics of the private, the Institutions and the State 
 
C) Michel Plon 
 
NOTRE TEMPS ET LA PSYCHANALYSE 
 
 Les temps forts de l’histoire et de la politique se déposent, déformés, 
condensés et déplacés dans l’inconscient. L’analyste peut en entendre quelque chose 
pour peu qu’il soit lui-même et simultanément à l’écoute de son temps. Mais qu’est-ce 
qu’être « à l’écoute de son temps ? ». Freud, de par ses interventions (de 
Considérations actuelles sur la guerre et la mort (1915) à L’Homme Moïse et le 
monothéisme(1939) en passant par L’avenir d’une illusion, le  Malaise dans la culture 
et Pourquoi la guerre ?) a fait en sorte que la psychanalyse se préoccupe de la 
politique. Mais la politique de nos jours plus encore que du temps de Freud, s’occupe 
de la psychanalyse, pas nécessairement pour assurer son avenir, il peut être urgent 
d’y réfléchir. 
 
 
 
NOSSO TEMPO E A PSICANÁLISE  
 
 Os grandes acontecimentos da história e da política se depositam, deformados, 
condensados e deslocados no inconsciente. O analista pode ouvir algo disso à 
condição que ele próprio esteja à escuta de seu tempo. Mas o que significa estar « à 
escuta de seu tempo ? » Freud através de suas intervenções ( de Considerações 
atuais sobre a guerra e a morte (1915) até O Homem Moisés e o monnoteismo (1930)  
passando pelo Futuro de uma Ilusão, Mal Estar na Civilização e Porque a Guerra ?) 
fez com que a psicanalise se preocupasse com a política. Mas a política de nossos 
dias, ainda mais  que aquela dos tempos de Freud, se ocupa da psicanalise e não 
necessariamente tentando garantir seu futuro. Talvez  seja urgente pensarmos sobre 
isto.  
 

Mesa 79 
 
A) Paula Regina Peron 
 
A NOÇÃO DE CURA PSICANALÍTICO 
 
 Este trabalho discute a noção de cura psicanalítica e utiliza-se para isto das 
idéias de Ferenczi, o discípulo húngaro contemporâneo de Freud. Ferenczi trabalhou 
na brecha entre atuarmos segundo o modelo do cirurgião, com regras técnicas 
suprapessoais e, por outro lado, admitirmos que as mesmas regras tenham alguma 
relação com nossa própria individualidade. Ele é peça fundamental para reflexões 
psicanalíticas sobre a cura, já que sua posição era de que a técnica deveria ser 
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modificada, adaptada e desenvolvida em função das necessidades impostas pelo 
trabalho analítico, aliando observação clínica e aprofundamento teórico. A 
especificidade de sua clínica particular, formada sobretudo por casos difíceis, levou-o 
a postular modificações técnicas como a técnica ativa, o princípio de relaxamento e 
neocatarse, a análise mútua e a desenvolver importantes questões teóricas e clínicas, 
por exemplo a respeito do trauma ou sobre a dimensão narcísica dos analistas. Estas 
questões serão abordadas com detalhes na exposição do presente trabalho, na 
tentativa de responder às diversas questões quanto à eficácia do dispositivo 
psicanalítico frente a certos tratamentos e conjunturas complexas.  
 
 This paper presents the notion of psychoanalytical cure based on the ideas of 
Sándor Ferenczi, the Hungarian disciple contemporary of Freud. Ferenczi worked in 
the breach between acting according to the Freudian model of the surgeon, with 
impersonal rules and techniques and, on the other hand, admitting that the same rules 
have some relation with our individuality. His papers are fundamental for 
psychoanalytical reflections on the cure, since he stated that the technique would have 
to be modified, to be adapted and to be developed according to the necessities 
imposed by the analytical work. The specificity of his practice, formed  by the so-called 
difficult cases, caused him to propose modifications in the technique as the active 
technique, the principle of relaxation and neocatarse, the mutual analysis and to 
develop important theoretical and clinical issues, for example regarding the trauma or 
on the narcissism of the analyst. These questions will be exploited with details in the 
exposition of the present work, in an attempt to answer to the diverse questions about 
the effectiveness of psychoanalytical treatment when faced with complex conjunctures.  
 
B) Christian Ingo Lenz Dunker 
 
A FUNÇÃO TERAPÊUTICA DO REAL: ENTRE TRAUMA E FANTASIA 
 
 Freud foi bastante enfático e constante ao apontar o papel etiológico do trauma 
na neurose. A tradição psicanalítica posterior a Freud privilegiou a investigação da 
natureza do trauma infantil e de suas incidências na repetição e no retorno simbólico 
do trauma. A presente comunicação procura chamar a atenção para uma outra 
incidência do trauma, também lembrada por Freud em seus escritos sobre a neurose 
de guerra e sobre a neurose traumática. É o que podemos chamar de função 
terapêutica do real, ou seja, a possibilidade que o trauma, sob determinadas 
circunstâncias fantasmáticas, parece possuir de organizar o narcisismo do sujeito e de 
reduzir seu sofrimento psíquico, como Durkheim já sugerira. Seria preciso definir esta 
condição fantasmática a partir da qual o encontro com o Real, segundo expressão de 
Lacan que traduz a noção freudiana de trauma, desperta tal efeito. A hipótese que 
será desenvolvida nesta comunicação nos remeterá á noção de ato, tal como 
desenvolvida por Zizek, para postular uma desorganização e reorganização das 
coordenadas simbólicas do sujeito. Apresenta-se, á partir deste desenvolvimento, uma 
interpretação possível de certos aspectos de fenômenos clínicos, tais como a 
passagem ao ato e o acting out, como legíveis no quadro da função terapêutica do 
Real. 
 
THE THERAPEUTICAL FUNCTION OF THE REAL: BETWEEN TRAUMA AND PHANTASY 
 
 Freud was sufficiently emphatical and constant when pointing the ethiological 
role of the trauma in the neurosis. The post-freudian psychoanalitical tradition 
privileged the inquiry of the nature of the infantile trauma and its incidences in the 
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repetition and the symbolic return of the trauma. The present communication pays 
attention for another incidence of the trauma, also remembered by Freud in his writings 
on war neurosis  and traumatic neurosis. It is what we can call therapeutical function of 
the Real, or either, the possibility that the trauma, under determined phantasmatic 
circumstances, seems to have the capability to organize the narcissism of the subject 
and to reduce its psychic suffering, as Durkheim already suggests. The meeting with 
the Real would be necessary to define this phantasmatic condition from which, as the 
expression of Lacan to translates freudian notion of trauma, induces such effect. The 
hypothesis that will be developed in this communication will lead us to the notion of act, 
such as developed by Zizek, to claim to a disorganization and reorganization of the 
symbolic coordinates of the subject. It is presented, upon this development, a possible 
interpretation of certain aspects of clinical phenomena, such as the passage to act and 
acting out, both legible in the picture of the therapeutical function of the Real.  
 
C) Paulo Marcos Rona 
 
DE QUE SE TRATA, EM UM ANÁLISE? 
  
 De que se trata, em uma análise? – poderia ser a pergunta com que se inicia 
este trabalho, que tem a intenção de coordenar aspectos teóricos da psicanálise, 
particularmente aquela de extração lacaniana, que versam sobre a direção do 
tratamento, sobre o sintoma e sobre o fantasma. 
Equiparando um tratamento psicanalítico a um jogo, genericamente considerado, 
procura-se descrever as estratégias e táticas disponíveis ao psicanalista na condução 
de seu “jogo”, tentando-se definir, para tanto, o campo e os jogadores envolvidos. 
Considera-se que os lances do analista têm duas visadas fundamentais: o sintoma e a 
fantasia; o primeiro, conceituado psicanaliticamente, desde Freud, como uma 
formação de compromisso, que possui, ou engendra, um sentido e que realiza um 
desejo; a segunda, como o que sustenta o desejo, paradoxal em sua (im)possível 
realização, que busca de um gozo (supostamente) perdido. A estrutura da linguagem, 
na concepção de Lacan, raiz tanto do sintoma quanto do fantasma, é tomada como 
sustentação para o desenvolvimento da tese de uma direção intencional impressa pelo 
analista na condução de uma “cura” psicanalítica. 
 
AN ANALYSIS; WHAT DOES IT DEAL WITH? 
 
 An analysis; what does it deal with? – could be the opening question for this 
discussion that aims to coordinate some theoretical aspects os psychoanalysis that 
deal with the direction of a treatment, with the symptom and with the fantasy, according 
to the lacanian develpments. 
 Using a agame metaphor, one’s intent is to describe the strategies and tactics 
available to the analyst during a “match”, as well as the game field and its actual 
players. The analyst’s movements have, according to this aproximation, two different 
scopes: the symptom, on one side, and the fantasy, on the other. The former, 
conceptualy defined, as Freud did it, as a compromise formation that has, or 
engenders, sense and that realizes desire; the latter as something that supports desire 
in its paradoxical (un)realization in its quest to recover juissance, supposedly lost. 
The structure of language is taken, according to Lacan’s idea, as the root both to the 
symptom and to the fantasy, as well as an argument to the development of the 
proposition that an intentional direction is imprinted by the analyst in a psychoanalytical 
treatment. 
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