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A Sexualidade revelada

SOU GAY

SOU LÉSBICA

SOU BISSEXUAL

SOU TRANSEXUAL

SOU HÉTERO

SOU COMO TU

SOU HUMANO
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Errata: O número publicado no Jornal referente ao volume da edição anterior 
estava incorreto.  O Jornal da Brasileira se encontra na edição 19 e não 17, 
como publicado.  A Comissão do Jornal pede desculpas pelo equívoco. 

EDITORIAL

 Queridos leitores! Estamos entregando-lhes o volume 19, 
número 2/2015 do Jornal da Brasileira, edição que encerra o 
trabalho deste ano, o tempo desta Diretoria e minha trajetória 
como editora. A mudança na editoria do Jornal é importante, 
pois ventila novas ideias e mantém o trabalho criativo. Du-
rante esse período, trabalhamos com o intuito de aproximar 

a Brasileira do público externo e levar a Psicanálise cada vez mais próxima de 
outras fronteiras. Fizemos isso informando sobre as atividades da Instituição, 
sobre os conteúdos aqui produzidos e, no eixo temático, buscando sempre 
um fato do cotidiano que despertasse interesse e curiosidade, criando um 
diálogo com a cultura, aproximando a Brasileira de sua função social e levando 
a psicanálise adiante.
 Destacamos os 25 anos completados pela Brasileira e a Jornada Anual 
que encerram as atividades de 2015 (e desta Diretoria) com o tema Corpo, 
Pulsão e Figurabilidades, reunindo cinco convidados, membros da Brasileira, e 
público externo.
 Vamos então ao tema desta edição: 
 Em 11/07/2015, o Jornal Zero Hora, periódico de grande circulação 
na cidade de Porto Alegre, publica em seu caderno VIDA, o nascimento de 
Gregório, gerado por Anderson, “a mãe” e Helena, “o pai”.  Anderson nasceu 
como Andressa e aos 15 anos assumiu identidade masculina. Helena nasceu 
homem e aos 19 anos se assumiu transgênero. Viviam juntos há cerca de um 
ano quando descobriram a gravidez de Anderson. Este jovem casal transgêne-
ro recebe o pequeno Gregório, nome escolhido (pela mãe Helena, que nasceu 
homem e é estudante de Letras) em homenagem ao poeta barroco Gregório 
de Matos, com as mesmas emoções, medos e incertezas de qualquer outro 
casal. Falam de suas vivências, estranhezas, sonhos e como vai funcionar a 
família. 
 Freud, em 1905, nos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, já 
chamava a atenção para a natureza indeterminada do sexual humano falando 
de um “afrouxamento” na conexão entre pulsão e objeto. O avanço da cultura 
com a expansão dos padrões sociais e maior tolerância à livre expressão con-
fronta-nos hoje com o que Freud anunciava. A diversidade de configurações 
do sexual (algo da natureza humana que sempre existiu) ganha espaço e visi-
bilidade na cultura ocidental contemporânea e traz consigo uma “desacomo-
dação” social, da qual temos que dar conta.  Frente a isso, o Jornal da Brasileira 
traz no eixo temático desta edição A Sexualidade Revelada (não neossexuali-
dade), convocando a Psicanálise e outras áreas do saber a pensarem sobre o 
tema.
 Finalizo agradecendo o carinho dos colegas e dos autores externos 
que gentilmente nos abastecem de informações sem as quais este jornal não 
seria possível. Sou muito grata a esta Diretoria pela oportunidade da rica ex-
periência editorial e pela confiança. Agradeço a parceria da equipe editorial 
composta pela colega Magda Martins Costa, Lívia Rossa, assistente editorial, 
e Helena Mello, jornalista e responsável técnica pela publicação. Agradeço 
também à colega Ivone Soares, que deixou a equipe, e dou boas vindas à 
colega Suzana Chinazzo e ao Fernando Fracasso que se agregam agora a este 
trabalho. Não deixo de mencionar o inestimável apoio de nossa secretaria. 
 E a vocês queridos leitores, despeço-me como editora dizendo que 
foi um imenso prazer tê-los encontrado nas páginas do Jornal da Brasileira. 
Tenham todos uma boa leitura!

Um afetuoso abraço.
Mara Horta Barbosa
Psicanalista da SBPdePA e Editora do Jornal da Brasileira. 
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CIENTÍFICARELAÇÕES COM A COMUNIDADE

Neste semestre ocorre o encerramen-
to de nosso período de quatro anos na 
diretoria de Relações com a comunida-
de. Foi um trabalho intenso que buscou 
desenvolver vários setores. Procuramos 
incentivar os membros de nossa socie-
dade na oferta de novos grupos de es-
tudo, resultando em um incremento de 
cerca de 200% neste setor. Mantivemos 
funcionando o tradicional Cine Fórum, 
que no ano de 2015 mudou de nome 
e passou a chamar-se Café Cinema. Na 
sua última edição, foi realizado no local 
do antigo Cinema Avenida, atual sede 
da FADERGS, com a qual estabelecemos 
convênio. Esta medida promoveu uma 
aproximação com alunos da faculdade, 
bem como com as pessoas do bairro 
do antigo cinema, por ser este um lo-
cal tradicional de Porto Alegre. Isto já 
se fez sentir na discussão do filme Re-
latos Selvagens, em agosto, pela ani-
mação do público com as contribuições 
dos psicanalistas da Brasileira, Silvia Katz 
e Paulo Picarelli Ferreira, e da psicóloga 
Fabiana Grass, do colégio Leonardo Da 
Vinci. O convênio com a FADERGS inclui 
também um curso de pós-graduação em 
Psicanálise Aplicada às Ciências da Saú-
de, que visa a proporcionar fundamentos 
de psicanálise aos profissionais de várias 
profissões ligadas à saúde. Possibili-
ta conhecimentos que auxiliam esses 
profissionais em seus trabalhos peri-
ciais ou na compreensão de conflitos. 
O programa está sendo elaborado pe-
las colegas Kátya Araújo, Magda Cos-

ta e Denise Zympek, para começar no 
primeiro semestre de 2016, tendo como 
corpo docente membros de nossa socie-
dade. Além disso, durante toda a nossa 
gestão, trabalhamos arduamente no cur-
so de pós-graduação em Psicanálise e 
Educação, continuando a tradição deste 
convênio da Brasileira com a UniRitter. O 
curso foi muito apreciado pelos alunos, 
até sua finalização em Julho/2015, por 
motivos administrativos da UniRitter. 
Também desenvolvemos um programa 
completo de pós-graduação em Psi-
coterapia Psicanalítica para ser imple-
mentado na UFPEL, que também não 
pôde acontecer por motivos da uni-
versidade, mas que está pronto e pode 
ser implementado em outro convênio. 
Para finalizar, quero salientar que foi 
muito importante para mim trabalhar 
com as colegas Jussara Korbes, Deni-
se Zympek, Tamara Barcelos, Kátya 
Araújo, Sandra Bertoldi, Magda Mar-
tins Costa e Renata Vives, que mos-
traram dedicação, companheirismo e 
competência.

Novidades na diretoria

A Diretoria Científica da SBPdePA se 
despede em 2015. Agradeço ao incansável 
trabalho da Comissão Científica: Cibele 
Fleck, Christiane Paixão, Katya de Azevedo 
Araújo, Luciana Saraiva Schmal e Maria 
Isabel Pacheco. Nossa última atividade 
científica será a Jornada nos dias 19, 20 
e 21 de novembro, com o tema Corpo, 
Pulsão e Figurabilidades. Os convidados 
André Beetschen, Daniel Delouya, Fernando 
Orduz, Maggie Zellner e Victor Guerra 
apresentarão suas valiosas contribuições em 
conferências, cursos e discussões clínicas.  
 Há cem anos, Freud interrogou 
o conhecimento e o saber, movimento 
que fundou a Psicanálise e descobriu o 
inconsciente, definido como atemporal, 
condição da memória e do esquecimento. 
Essa proposta  inutiliza as  certezas do 
lógico conhecimento e valoriza o campo 
do ilógico. Consciente e Consciência não 
significam o mesmo. Constrói a ideia 
de um Psiquismo, articulado entre o 
biológico e a cultura, capaz de trabalhar 
na elaboração dos sonhos, dos sintomas, 
do luto, e na construção de representação 
psíquica. Campo das Figurabilidades.  Um 
grande desafio são os alcances e os limites 
do saber. O ponto de articulação para 
saber pensar. Muitas vezes, a conclusão 
poderá estar no limite do saber, de saber 
representar: campo da Representação. 
Elogio à procura de saber, mas um grande 
desafio  é  saber o valor de raízes e asas. A 
diferença entre liberdade e sujeição  está 
também na linguagem do saber, quando 
interroga ou quando obedece a seitas 
ou receitas do conhecimento. Vamos 
interrogar a linguagem do saber. Corpo, 
Pulsão e Figurabilidades, tema  propício 
para pensar, e nos ocupar da construção 
do conhecimento. Patrícia Goldfeld 

Médica, Piscanalista da SBPdePA e Diretora de Relações com a Comunidade
Silvia Skowronsky 
Psicóloga, Psicanalista e Diretora 
Científica da SBPdePA

Ao buscarmos os registros dos 25 anos 
de existência do Instituto, encontramos 
um bom trabalho, com muitas altera-
ções feitas e aprovadas (em assembleias), 
pelas Diretorias anteriores. No entanto, 
nem todas estavam integradas em um 
documento único, o que impedia a sua 
execução. Na nossa gestão, criamos uma 
Assembleia Permanente de Professores 
do Instituto, atualmente Assembleia de 
Coordenadores, que se reúne mensal-
mente e sob a égide das estritas leis do 
nosso Regulamento. Nessas assembleias, 
houve novas propostas de modificações. 
Estas alterações, junto à integração em 
um documento único e a vigência das 
modificações anteriores, foram aprova-
das na Assembleia Extraordinária de oito 
de janeiro deste ano, fazendo parte do 
novo Regulamento do Instituto.
O questionamento “que instituto nós 
queremos?” perpassou todas as nossas 
atividades e parece ter contagiado a As-
sociação dos Membros em formação do 
Instituto (AMI), já que nos presentearam 
nomeando uma de suas atividades com 
a pergunta: O QUE NÓS, MEMBROS DA 
AMI, QUEREMOS? 
Sobre a Comissão de Formação e Trans-
missão da Psicanálise da FEPAL, o Institu-
to foi representado pelo seu Diretor. Nos 
encontros desta comissão, no Congresso 
da FEPAL, em Buenos Aires (setembro de 
2014) e no Congresso da IPA, Boston ( ju-
lho 2015), foram discutidos ‘Os Modelos 
de formação’, ‘Manutenção da categoria 
Análise Didática’, ‘Número de sessões de 
análise didáticas e de casos de supervi-
são’ e ‘A relação de tempo de início e tér-
mino da análise didática com os seminá-
rios concomitantes’. 
No XVII Encontro de Institutos da FE-
PAL, Rio de Janeiro (novembro de 2015), 
foi discutido, tanto teórica quanto clini-
camente, um tema essencial para a psi-
canálise no momento atual: “Aspectos 
dogmáticos e acadêmicos que infiltram 
a formação psicanalítica. Análise didática: 
Permanência ou mudança?”
Por fim, no semestre anterior, foi inau-
gurado, para a apresentação e discussão 
das Monografias feitas pelos Membros 
do Instituto, ao final de cada semestre, 
um espaço específico.

Sobre o valor 
de raízes e sombras

LANÇAMENTOS NA BRASILEIRA 

No dia 19 de novembro, durante a Jornada anual, a SBPdePA promove o lançamento e sessão  de autógrafos de cinco obras 
de autores membros da Brasileira. São estas: “Metapsicologia – um olhar à luz da pulsão de morte” - Ignácio A. Paim Filho, 
“Reflexões em Freud e Lacan” -  Laura Ward da Rosa , “Crônica dos afetos – a psicanálise no cotidiano” - Celso Gutfreind,  –“  
W.R.BION – A obra completa” - Renato Trachtenberg e “Heidegger ou as vicissitudes da  destruição” – Roberto B. Graña. Na 
mesma ocasião, está sendo lançado também o volume 17,  nº 2/2015 de Psicanálise: Revista da SBPdePA.
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 Na atividade científica Roda de Conversa, 
do mês de setembro, pensando o tema 
da reprodução assistida relacionado 
à proposta do congresso da Febrapsi 
Sonho/Ato: a representação e seus 
limites, o grupo apresentou ideias que 
partiram de uma contextualização 
histórica da evolução da família desde 
o  início do século XVIII e  XIX  até a 
contemporaneidade. As novas terapias 
reprodutivas questionam inúmeros 
conceitos, principalmente os de 
maternidade, paternidade e filiação, 
que fazem parte do universo simbólico 
no qual nos inserimos. Estes novos 
procedimentos fazem parte de nossa 
sociedade cada vez mais tecnológica, 
porém o campo em que atuam é o 
corpo humano e, particularmente, o 
corpo das mulheres. Neste sentido, o 
desenvolvimento tecnológico representa 
uma medicalização cada vez maior, não 
só do corpo, mas também da vida, da 
sexualidade e do desejo.  A psicanálise 
revela que uma coisa é atender ao 
que se diz do desejo, uma vez que 
toda representação embora remeta 
ao representado, na mesma medida o 
reprime, e outra coisa é o desejo que 
se expressa naquilo que não é dito 
explicitamente, mas está nas falhas e 
contradições da palavra. Em consequência, 
para compreendermos as implicações 
das novas formas de conceber através da 
reprodução assistida, devemos levar em 
conta as premissas teóricas  em que se 
baseiam  os conceitos de desejo de filho 
e a fantasmática individual. Somadas a 
isso, devemos considerar as variáveis 
como lutos sem elaboração, desejo 
inconsciente de filho ou seu rechaço, 
situação do casal ou sua inexistência, 
relação com a própria mãe, modalidades 
de resolução do complexo de Édipo. 
Para muitos autores, a possibilidade 
de confronto com a realização de 

fantasias que fazem parte de nossas 
representações pulsionais mais arcaicas, 
mais universais é o que inquieta.  Pensar 
que a tecnologia permite como 
possibilidade colocar em cena os 
fantasmas infantis sobre a realidade, 
alimentando a velha onipotência que 
tanto custou  renunciar na infância causa 
assombro e estranheza. Os conceitos de 
função família, função materna e paterna 
apresentam-se como articuladores 
teóricos fundamentais para pensar a 
complexidade que adquirem  as novas 
formas de ser pai e mãe na atualidade, 
no que se refere à reprodução assistida. 
O Pró-Criar estuda e discute questões 
relacionadas ao tema da reprodução 
assistida e das novas configurações 
familiares advindas do uso dessas 
técnicas. 

PRÓ-CRIAR

Sonho/Ato: a representação e seus limites  
sobre a luz dos processos de reprodução assistida

Katya de Azevedo Araújo - Membro 
do Instituto da SBPdePA; Mara Horta 
Barbosa, Psicanalista da SBPdePA;  Maria 
Isabel Pacheco – Membro do Instituto 
da SBPdePA; Patrícia Poerner Mazeron 
– Membro do Instituto da SBPdePA; 
Renata Viola Vives – Psicanalista da 
SBPdePA

Ao buscarmos os registros dos 25 anos 
de existência do Instituto, encontramos 
um bom trabalho, com muitas altera-
ções feitas e aprovadas (em assembleias), 
pelas Diretorias anteriores. No entanto, 
nem todas estavam integradas em um 
documento único, o que impedia a sua 
execução. Na nossa gestão, criamos uma 
Assembleia Permanente de Professores 
do Instituto, atualmente Assembleia de 
Coordenadores, que se reúne mensal-
mente e sob a égide das estritas leis do 
nosso Regulamento. Nessas assembleias, 
houve novas propostas de modificações. 
Estas alterações, junto à integração em 
um documento único e a vigência das 
modificações anteriores, foram aprova-
das na Assembleia Extraordinária de oito 
de janeiro deste ano, fazendo parte do 
novo Regulamento do Instituto.
O questionamento “que instituto nós 
queremos?” perpassou todas as nossas 
atividades e parece ter contagiado a As-
sociação dos Membros em formação do 
Instituto (AMI), já que nos presentearam 
nomeando uma de suas atividades com 
a pergunta: O QUE NÓS, MEMBROS DA 
AMI, QUEREMOS? 
Sobre a Comissão de Formação e Trans-
missão da Psicanálise da FEPAL, o Institu-
to foi representado pelo seu Diretor. Nos 
encontros desta comissão, no Congresso 
da FEPAL, em Buenos Aires (setembro de 
2014) e no Congresso da IPA, Boston ( ju-
lho 2015), foram discutidos ‘Os Modelos 
de formação’, ‘Manutenção da categoria 
Análise Didática’, ‘Número de sessões de 
análise didáticas e de casos de supervi-
são’ e ‘A relação de tempo de início e tér-
mino da análise didática com os seminá-
rios concomitantes’. 
No XVII Encontro de Institutos da FE-
PAL, Rio de Janeiro (novembro de 2015), 
foi discutido, tanto teórica quanto clini-
camente, um tema essencial para a psi-
canálise no momento atual: “Aspectos 
dogmáticos e acadêmicos que infiltram 
a formação psicanalítica. Análise didática: 
Permanência ou mudança?”
Por fim, no semestre anterior, foi inau-
gurado, para a apresentação e discussão 
das Monografias feitas pelos Membros 
do Instituto, ao final de cada semestre, 
um espaço específico.

A transmissão da psicanálise

INSTITUTO

Fernando L. Kunzler
Psicanalista da SBPdePA e Diretor do 
Instituto de Psicanálise da SBPdePA

A Biblioteca da Brasileira 
mudou. Em sua nova confi-
guração, dá espaço a uma 
prateleira com o material de 
Memórias e Arquivos, dis-
ponível para acesso amplo. 
Além disso, também estão 
sendo providenciadas fotos 
para a galeria de fotos de 
presidentes, que se situa na 
sala 1. A foto do patrono, Dr. 
David Zimmermann, comple-
menta o visual da biblioteca, 
que recebe o mesmo nome 
para homenageá-lo. 

MEMÓRIAS  
E ARQUIVOS

Jeanete Suzana Negretto Sacchet 
Diretora de Memórias e Arquivos
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O CAP (Clínica de Atendimento Psicanalítico) é um serviço que oferece tratamento 
psicanalítico à comunidade, abrangendo todas as faixas etárias, além da abordagem 
de casais, famílias e mães/bebês. O atendimento é realizado no consultório do ana-
lista.  Os honorários são compatíveis com a renda do solicitante (a combinar com 
o analista), ressaltando que o agendamento pode ser feito através do telefone (51) 
3330.3845 ou pelo e-mail secretaria@sbpdepa.org.br.

O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICANALÍTICO (CAP) é formado por membros da So-
ciedade que atendem, em seus consultórios, pessoas que procuram por atendimento 
com valores reduzidos, em um forma de viabilizar tratamento psicanalítico de alta 
frequência para uma camada maior da comunidade.
Nas reuniões periódicas do CAP, tem-se discutido sobre a ampliação do serviço de tal 
forma que este chegue aos estudantes de Psicologia e às áreas da saúde.
Na busca pela motivação dos alunos de Psicologia que procuram tratamento, Meira 
(2005) cita um trabalho de Gomes e col. (1996), cujo resultado de estudos comparati-
vos demonstrou que os estudantes de Psicologia consultam um psicoterapeuta 25% 
mais do que os estudantes que pertencem a outras graduações. Entre as motivações, 
estão os momentos de ansiedade gerados  pela carga emocional desencadeada pelo 
próprio curso, tanto pela parte teórica quanto pelo contato com pacientes, situações 
que podem mobilizar conflitos e angústias em razão da história pessoal de cada alu-
no. Além disso, entendemos que a procura por análise também se dá pela busca de 
um autoconhecimento, passo imprescindível na construção da mente do futuro ana-
lista. Desde a procura pelo curso de Psicologia, a área clínica tem sido o objetivo da 
maior parte dos estudantes, segundo Meira (2005). Isso pode revelar, nesse público, 
uma maior inclinação para um olhar e uma compreensão do outro, através da própria 
subjetividade, e o processo psicanalítico se apresenta como uma via de conhecimento 
do próprio inconsciente ampliando, portanto, a capacidade da práxis.
Fonte: Meira, Claudia Hyala Mansilha G. Psicologia Clínica, Psicoterapia e o Estudante 
de Psicologia, Paidéia, 2005, 15(32), 339,343 
Denise Zimpek
Psicóloga, Psicanalista da SBPdePA e Diretora do CAP

CENTRO DE ATENDIMENTO PSICANALÍTICO 

Continuando o trabalho sobre o tema da Violência contra a Criança e o Adolescente, e 
visando a construir pontes com outras áreas do conhecimento, o NIA promoveu mais 
um evento: “Crianças e Adolescentes sob a sombra da violência”. Nesse evento, conta-
mos com as participações de duas Defensoras Públicas, Drª Larissa Prado e Drª Marta 
Zanchi, que nos iluminaram e nos enriqueceram com suas trajetórias e vivências junto 
a órgãos públicos da Vara de Infância e Adolescência. Segundo as Defensoras, nossa 
colaboração seria de grande valor no sentido de buscar suprir a enorme carência que 
existe de técnica e método para melhorar a avaliação e a compreensão da dinâmica 
dos casos, sejam individuais, familiares ou do próprio sistema jurídico envolvido.
Pensamos que sempre que houver uma vítima menor de idade, esta deve ser avaliada 
dentro do contexto de seu desenvolvimento e estágio de maturação, o que, na maio-
ria dos casos, não acontece. Como exemplo, lembramos o Caso Bernardo, pois se o 
menino tivesse sido “escutado”, provavelmente não teria sido assassinado. 
O caso Bernardo levou-nos a focar o olhar para além da questão da violência e do 
abuso às crianças e adolescentes. A partir dele, começamos a estudar o filicídio, o que 
resultou em um trabalho que será apresentado em outubro de 2015 no congresso 
da FEBRAPSI. Nós do NIA estamos empolgadas com o projeto e acreditamos que, se 
unirmos os nossos estudos às nossas ações, poderemos fazer a diferença e realmente 
contribuir para um direcionamento mais adequado nas situações que envolvem a 
infância e a adolescência em situação de violência. Aproveitando este espaço, gosta-
ríamos também de convidar todos os colegas envolvidos no trabalho com crianças e 
adolescentes, e também todos os que estejam em formação na nossa instituição, a 
juntarem-se a nós.
Eluza Maria Nardino Enck 
Psicóloga, psicanalista e Coordenaadora do NIA

MOVIMENTOS

Patrícia Goldfeld assume 
a diretoria do Instituto 
Forense
É com satisfação que a Sociedade Bra-
sileira de Psicanálise de Porto Alegre 
(SBPdePA) informa que a Dra. Patrí-
cia Goldfeld (membro Associado) foi 
empossada Diretora do Instituto Fo-
rense. O Instituto Psiquiátrico Forense 
Maurício Cardoso é o manicômio ju-
diciário do Estado do Rio Grande do 
Sul, e completa 90 anos de existência. 
A Instituição cumpre três funções: 
realizar as perícias criminais de todas 
as varas criminais do Estado; tratar os 
pacientes com Medida de Segurança, 
promovendo sua reintegração à famí-
lia e à sociedade; e atender as emer-
gências psiquiátricas de todo o siste-
ma prisional do Estado (com cerca de 
30.000 presos).  Esta Instituição, com 
suas características únicas, permitiu 
o desenvolvimento de um corpo de 
conhecimento em psiquiatria forense 
que é diferenciado em todo o país e 
que merece ser preservado e multi-
plicado.  

Mudança de categoria 
A Sociedade Brasileira de Psicanálise 
de Porto Alegre (SBPdePA) informa 
que a Dra. Ana Paula Terra Machado, 
membro Associado, foi empossada 
no dia 18/08 do corrente ano como 
membro titular. Parabéns pela sua 
conquista!

Novo membro do 
Instituto de Psicanálise
A Sociedade Brasileira de Psicanálise 
de Porto Alegre (SBPdePA) comunica 
que o Dr. Fernando Fracasso passa a 
ser o mais novo membro do Instituto. 
Sua formação teve início no segundo 
semestre de 2015. Desejamos boas-
-vindas!
 
Formatura
A Sociedade Brasileira de Psicanálise 
de Porto Alegre (SBPdePA) comunica 
que os integrantes do Instituto, Mag-
da Walz, Fernanda Bortoli e Alexan-
dre Antunes, finalizaram os seminá-
rios teóricos. A formatura acontecerá 
no dia 11/12/2015, na Festa de Con-
fraternização da SBPdePA.

NÚCLEO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA
Construindo pontes, ampliando espaços

A mente do Psicanalista em construção
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ASSOCIAÇÃO DOS  
MEMBROS DO INSTITUTO

Magda Barbieri Walz  
Psicóloga, Membro do Instituto e  
Presidente da AMI

 Ao longo de 2015, o Núcleo de 
Vínculos propôs-se a estudar o ‘com-
plexo fraterno’ como eixo fundamental 
e com especificidade própria no corpo 
teórico da Psicanálise, embora um pouco 
ofuscado pelo paradigma edípico. O inte-
resse pelo tema advém da relevância que 
tem para a clínica, mas também por suas 
implicações no campo social e institucional.
 O ‘complexo fraterno’ remete aos 
sentimentos de ódio e hostilidade, bem 
como aos desejos amorosos, narcisistas e 
objetais em relação ao outro reconheci-
do pelo sujeito como irmão, não sendo 
equivalentes àqueles dirigidos aos pais 
(MITCHEL, 2001). O triângulo pré-edípi-
co ‘mãe-criança-falo’ determina como 
rival um objeto parcial; o Pai ainda não 
é percebido como um terceiro e não se 
constitui num rival portador do Falo, com 
poder de interdição, estando presente no 
campo psíquico pela referência metafóri-
ca que a mãe introduz (KÄES, 2005).  
 Os conceitos do ‘duplo’ (FREUD, 
1919) e do ‘complexo de semelhante’ 
(FREUD, 1950 [1895]) fundamentam a 
teorização do complexo fraterno. O du-
plo, criação do ego de prazer purificado 
para sua própria sustentação, resulta da 
projeção de um espaço de exterioridade 
sobre o qual recai o narcisismo inicial-
mente colocado no corpo; esse duplo 
se configura como um modelo (o que o 
ego quer ser) com o qual o ego estabe-
lece uma identificação primária.  Ao rea-
propriar-se por identificação do que foi 
projetado, o ego extrai do modelo uma 
imagem na qual se encontra com suas 
próprias moções pulsionais inconscien-
tes, obtendo desse processo o sentimen-
to de si (MALDAVSKY, 1992). Quando o 
narcisismo primário é superado, o duplo 
tem seu sentido invertido e, de garantia 
de imortalidade, transforma-se no estra-
nho que anuncia a morte (FREUD, 1919).  
 Com o advento de um pré-cons-
ciente verbal, capaz de nomear de forma 
diversa ao próprio ego e ao outro, de-
senvolve-se uma forma de pensar que 
estabelece traços distintivos, denomina-
da por Freud de pensamento judicativo 
ou identificatório. O pensar judicativo 
produz o ‘complexo do semelhante’, que 
constitui a produção psíquica de um ir-
mão, de um outro diferente do ego, para 
o qual se volta a inveja e o ciúme pelo 
amor da mãe. O semelhante é um igual, 
porém distinto porque, ao mesmo tempo 
em que tem predicados comuns, possui 

NÚCLEO DE VÍNCULOS

Complexo Fraterno para Núcleo de Vínculos

um núcleo irredutível ao ego. Para Freud 
(1919), o ‘complexo do semelhante’ é a 
primeira aparição do ´estranho` na infân-
cia. O confronto com esse outro intruso, 
e que está em relação de reciprocidade, 
dá origem ao ‘complexo fraterno’, o qual 
comporta compromissos narcisistas con-
sideráveis que podem vir a interferir nos 
conflitos edípicos.  
 Juliet Mitchel (2001), seguindo 
a Freud na ideia de que o ódio é mais 
antigo que o amor, propõe que o dese-
jo de matar o irmão precede o amor e/
ou a sexualidade dirigida a ele. O desa-
lojamento causado pelo irmão evoca o 
desejo de matar ou ser morto.  É o ódio 
que faz a primeira marca psíquica, e é o 
extermínio de um pelo outro que precisa 
ser psiquicamente manejado. A proibi-
ção do homicídio e, principalmente, a do 
suicídio, implica na repressão do desejo 
que se torna inconsciente, retornando 
de forma distorcida ou transformada em 
movimentos de competição e rivalidade. 
O ´complexo fraterno´ expõe o maior di-
lema humano que é a transformação do 
ódio em amor, da rivalidade em solida-
riedade, da destruição em construção, 
condições necessárias à organização dos 
grupos e instituições a partir do vínculo 
intersubjetivo. A rivalidade só cede sob a 
influência da educação e em consequên-
cia de uma persistente impotência para 
realizar os desejos de morte contra os ir-
mãos. A repressão desses desejos, desen-
lace esperado da ligação com a mãe, está 
na gênese individual das pulsões sociais.  
Assim como o ‘complexo de Édipo’  insere 
o sujeito na ordem cultural, o ‘complexo 
fraterno` insere o sujeito na ordem social.

Referências 
FREUD, S. (1919). Lo Ominoso. Buenos Aires: 
Amorrortu Editores, 2003.
_____. (1950 [1895]). Proyecto de psicología. 
Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2003.
KAËS, R. Os espaços psíquicos comuns e parti-
lhados. S.P.: Casa do Psicólogo, 2005.
MALDAVSKY, D. Teoría y clínica de los proce-
sos tóxicos. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 
1992.
MITCHEL, J. Teria Édipo uma irmã? (A lei da 
Mãe). In: Psicanálise, Revista da Sociedade 
Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, Vol 
3/ n.2, 2001

Vera Maria Pereira de Mello 
Psicóloga, Psicanalista da SBPdePA e 
Coordenadora do Núcleo de Vínculos

 Em 27 de junho passado, acon-
teceu aqui na Brasileira, o I Encontro ABC 
Sul, com o objetivo de trocar informações 
sobre temas de interesse comum e as ex-
periências dos candidatos sobre a Forma-
ção em cada Instituto de Psicanálise.  Or-
ganizaram e participaram desse encontro 
os membros da SPPelotas, SPPA, SBP de 
PA e a diretoria da Associação Brasileira 
de Candidatos.
 Entre o diálogo e as trocas, fica-
ram como destaque três temas de inte-
resse comum, os quais gostaria de dividir 
com vocês.
O primeiro refere-se ao Programa de 
Visitas de Candidatos aos Institutos do 
Mundo (VCP). Através da IPA e da IPSO, 
somos motivados a realizar intercâmbios 
de seminários e supervisão em outros 
Institutos filiados. Os relatos de experiên-
cias trazidos pelos colegas que vivencia-
ram esse intercâmbio geraram desejos e 
entusiasmo na plateia.
 O segundo assunto de destaque 
refere-se ao Quarto Eixo na Formação 
Analítica, que diz respeito à vivência ins-
titucional, ou seja, a importância de se-
guir-se aprimorando o convívio entre os 
pares e as trocas fundamentais que ocor-
rem nesses encontros. 
E como terceiro aspecto, destacou-se o 
tema da escrita, este quase místico ins-
trumento de aprimoramento da nossa 
capacidade de pensar, de imaginar e de 
elaborar questões teóricas e a nossa clí-
nica diária. Assim, esse é um tema com o 
qual sempre devemos ocupar-nos.
 A diretoria da AMI, juntamente 
com todos os colegas que participaram e 
organizaram o evento, guarda na memó-
ria uma experiência fértil e feliz.
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Matéria da Capa

“A escola é, por definição, um espaço 
de saberes e socialização, que reflete 
as ideologias de uma época. Na atua-
lidade, a diversidade, especificamente 
as manifestações da sexualidade, apre-
senta-se na sociedade de forma aparen-
temente mais democrática, em termos 
“politicamente corretos”, do que outro-
ra. Evidentemente, há mais espaço para 
o diferente, o que não significa dizer 
que há mais tolerância para o diferente. 
Se há uma década, por exemplo, o tema 
da homossexualidade era pouco tolera-
do nos espaços de formalidade social 
como o da escola, hoje se constata uma 
ampliação da discussão e da concretiza-
ção da opção que cada sujeito faz sobre 
o seu afeto. O adolescente encontrará 
na escola um espaço de maior ou menor 
exposição da sua opção sexual a par-
tir do que ele traz consigo, em termos 
identitários, em decorrência de suas ex-
periências vinculares. Em um núcleo em 
que a discussão é aberta e a dicotomia 
normalidade/anormalidade felizmente 
superada, o jovem terá mais recursos 
para reproduzir sua opção sexual na 
escola, com a mesma dinâmica com que 
o fará se a sua opção for heterossexual. 
Em uma família em que o tema é tratado 
como disfuncional, os desdobramentos 
podem ser diversos: desde o aluno utili-
zar-se do ambiente escolar para extrava-
sar aquilo que lhe é tolhido, ou manter a 
sua opção de forma não compartilhada. 
Há situações em que as famílias pro-
curam a escola para pedir orientação 
quando percebem o filho interessado 
e/ou envolvido com pessoas do mesmo 
sexo. Há famílias que, ao constatarem a 
homossexualidade do filho, solicitam à 
escola a troca de turma quando o obje-
to de afeto do jovem é colega de aula. 
Há famílias que não procuram a escola 
para tratar disso. Há alunos que buscam 
a equipe de SOE e Psicologia da escola 
para buscarem a compreensão sobre o 
seu desejo pelo colega do mesmo sexo. 
Há alunos que se expõem de forma mais 
“atuadora” – tanto quanto há alunos 
heterossexuais que o fazem da mesma 
forma – sem buscarem um consenti-

mento de qualquer uma das instituições 
– familiar ou acadêmica. O que não se 
deve perder de vista, neste caso, é que 
o fator de diversidade sexual pode ser 
um ponto de conflito ainda mais ansio-
gênico aos processos que são caracte-
rísticos da adolescência, que se fazem 
presentes no processo de construção 
de identidade. À escola cabe acolher o 
que emerge da sin-
gularidade como tal 
e, ao mesmo tem-
po, do coletivo, e 
trabalhar, em cada 
um dos âmbitos, 
a partir disso, sem 
qualquer julgamen-
to de valor. A opção 
sexual, a escolha da 
vestimenta (quando 
a escola não adota 
o uso de uniforme, 
por exemplo), os 
adornos ou marcas 
corporais escolhidas 
pelo aluno, se não 
afrontam o espaço 
de boa convivência 
e tolerância à diversidade, não podem 
ser objeto de exclusão ou discriminação 
social, qualquer que seja o ambiente. A 
escola, ao mesmo tempo que se oferece 
como um espaço ampliado para acolher 
o desenvolvimento do aluno, também 
o confronta com outras exigências não 
menos complexas. Daí a importância – e 
o desafio – de a escola demarcar as di-
ferenças de sua função formativa para o 
apelo que há, por vezes, a uma apropria-
ção do exercício de funções parentais. 
Nesse sentido, a escola deve propor-se 
a ampliar as discussões cujo ponto de 
partida é a “relação sexual” – o que 
supostamente habilita o aluno ao status 
de adolescente – convocando esse alu-
no a refletir sobre conteúdos adjacen-
tes: afeto, identidade sexual, identidade 
de gênero, (in)tolerância, “atuações” do 
corpo que substituem o pensar, culto à 
felicidade. Por meio de discussões em 
sala de aula ou em oficinas promovi-
das pela equipe de Psicologia, ciclo de 

palestras para pais, dentre outras ações 
pontuais, a escola torna-se uma via le-
gítima de estímulo ao exercício de apro-
fundamento, de crítica, de construção 
de identidade. 
Quando quaisquer questões emocio-
nais do aluno obstaculizam, em maior 
ou menor grau, o processo de escola-
rização, a escola busca estratégias que 

permitam desdobramentos 
mais saudáveis ao seu sofrimento, o 
que inclui, em alguns casos, o encami-
nhamento, individual ou familiar, a um 
acompanhamento externo – em geral, 
a psicoterapia. Contudo, a continên-
cia daquilo que é produto da equação 
endogâmico-exogâmico, por meio de 
uma parceria efetiva entre a família e 
a escola torna capaz de oportunizar ao 
jovem condições mais saudáveis às exi-
gências do tempo.”

SEXUALIDADE REVELADA

* Prof. Carla Quadros -    Graduada em Ma-
temática e Física,    Especialista em Gestão 
Escolar e  Diretora do Colégio João Paulo I.

Renata Plácido - Mestre em Psicologia 
Clínica, Psicóloga do Colégio João Paulo I – 
Higienópolis e Professora da Faculdade de 
Psicologia da PUCRS. Psic. Renata Plácido
Mestre em Psicologia Clínica, Psicóloga do 
Colégio João Paulo I - Higienópolis
Professora da Faculdade de Psicologia da 
PUCRS

A Brasileira, nesta edição, aborda o tema da sexualidade em suas mais diversas formas e, para isso, entrevista pessoas de diferentes 
áreas, buscando obter uma visão diversificada desse panorama que já é uma realidade no dia-a-dia e na clínica psicanalítica. 

A Brasileira pergunta à Carla Quadros*, diretora da escola João Paulo II e equipe de ensino qual é o “retrato 
atual” da diversidade sexual (identidade gênero e comportamento sexual) encontrada entre jovens e  pais,  
no âmbito escolar hoje? 
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“A sexualidade é um tema central 
da teoria psicanalítica, mas nem por 
isso bem esclarecida. Somente na 
obra de Freud, encontramos 30 ar-
tigos sobre o assunto, que vão de 
1898, em Sexualidade na etiologia 
nas neuroses, até 1931, em Sexuali-
dade feminina, além de dois capítu-
los das Novas leituras introdutórias 
de psicanálise (1933) e das publi-
cações póstumas Esquema de psi-
canálise (1938) e Divisão do ego no 
processo de defesa (1938). 
Apesar de diversas ideias confli-
tantes, é possível afirmar que dois 
pressupostos permeiam todos es-
ses artigos: a bissexualidade inata 
e o polimorfismo da sexualidade 
arcaica.  Consequentemente, como 
adverte McDougall (1999), desejos 
e fantasias heterossexuais  e ho-
mossexuais coexistem na mente de 
crianças de ambos os sexos, de tal 
sorte que devemos considerar a he-
terossexualidade como apenas uma 
das possibilidades da traumática e 
multifacetada sexualidade infantil, 
e perversas somente as práticas se-
xuais que não levam em considera-
ção as necessidades e os desejos do 
parceiro.  
Na verdade, diz a autora, “o subs-
trato bissexual dos seres humanos 
serve não somente para enriquecer 
e estabelecer os relacionamentos 
amorosos e sociais, como também 
fornece um dos elementos aptos a 
estimular a atividade criativa – em-
bora precise ser admitido que esta 
mesma dimensão pode determinar 
bloqueios criativos se os desejos 
homossexuais e heterossexuais in-

Ao psicanalista Gley Costa*, A Brasleira fez a seguinte pergunta: 
Como as teorias psicanalíticas entendem as múltiplas manifestações da sexualidade?

REFERÊNCIAS
COSTA, G.P. (2015) A clínica psicanalítica das psicopatologias contemporâneas. Porto Alegre: Artmed.
LANDER, R.  (2010).  La masculinidad cuestionada. Trópicos, 18:1, p.43-56.
McDOUGALL, J. (1999) Teoria sexual e psicanálise. In: CECCARELLI, P.R. (Org.) Diferenças Sexuais. São Paulo: Escuta.
STOLLER, R. J. (1975). A experiência transexual. Rio de Janeiro: Imago, 1982.

conscientes forem fonte de conflito 
ou interdição” (p.17).    Atualmente, 
é considerada como importante no 
estudo psicanalítico da sexualida-
de   a diferenciação que estabeleceu 
Stoller (1975)  entre “identidade se-
xual”, determinada  pelos genitais, e 
“identidade de gênero”, que é dada 
pelo ambiente, pois, ao nascer, a 
criança não sabe o que é ser mas-
culino  ou feminino: são os pais e a 
sociedade que ensinam isso a ela. O 
conceito de “identidade de gênero” 
ofereceu uma melhor compreensão 
dos transexuais, pessoas em que o 
corpo e a alma encontram-se em 
conflito. Pessoalmente (Costa, 2015), 
tenho chamado a atenção para  a 
estrutura sexual inconsciente, to-
mando como referência o concei-
to de “essência do gênero” (Lander, 
2010), baseado em quatro registros 
diferenciais: 1) sadismo e masoquis-
mo; 2) perversão e erotomania;  3) 
ingenuidade e intriga; 4) violência 
assassina e maldade oculta. A estru-
tura sexual inconsciente, masculina 
ou feminina, independe se a pessoa 
nasceu homem ou mulher e, ain-
da, se a sua orientação na escolha 
do objeto sexual é homossexual ou 
heterossexual. Independentemente 
se for homem ou mulher e, ainda, 
homossexual ou heterossexual, a 
estrutura sexual inconsciente será 
masculina se predominar o sadismo, 
coerente com a atividade e o desejo 
de penetrar, a perversão, relaciona-
da com a desmentida da castração, 
a ingenuidade, decorrente da posse 
do emblema fálico, e a violência as-
sassina, resultante do poderio mus-

cular sádico. Opostamente, será fe-
minina se predominar no caráter o 
masoquismo, correspondendo ao 
desejo de ser penetrado, a eroto-
mania, relacionada com a lógica do 
“não-todo”, a intriga ou artimanha, 
no sentido de colocar no outro o seu 
desejo, e a maldade oculta, corres-
pondendo a uma utilização de pla-
nos, estratégias e cúmplices. Portan-
to, precisamos ter presente que dois 
homens, ao estabelecerem um vín-
culo amoroso, do ponto de vista da 
estrutura sexual inconsciente, não 
deixam de serem   homens, assim 
como duas mulheres não deixam 
de serem mulheres. Isso não exclui 
a possibilidade de, em alguns ca-
sos, dois homens ou duas mulheres 
se unirem de acordo com o modelo 
heterossexual de relacionamento, 
assim como um homem e uma mu-
lher se unirem de acordo com o mo-
delo homossexual. As preferências 
sexuais somente se transformam 
numa fonte de sofrimento quando 
não estão de acordo com a estrutu-
ra sexual inconsciente do indivíduo.”

* Psicanalista, escritor, fundador, membro titular e didata da SBPdePA.
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À Dra. Elizabeth Zambrano*, o Jornal da Brasileira perguntou:
De que modo e qual peso exerce a cultura, na determinação de sexualidade do indivíduo? 

*Médica e Psicanalista, Doutora em 
Antropologia Social

“Partindo do princípio de que o ser 
humano é um ser social e somente 
se constitui como sujeito psíquico 
na relação com outro ser humano, 
diria que a cultura é fundamental, 
não apenas para a constituição da 
sexualidade de cada indivíduo, mas 
também para a sua expressão. Em-
bora o corpo seja o lugar da sexua-
lidade, estabelecendo os limites do 
que é possível ser sentido, a nossa 
sexualidade vai muito além do nos-
so corpo. Ela se constitui por meio 
das nossas crenças, ideologias e fan-
tasias. 
Sabemos que o comportamento se-
xual sempre esteve dentro das preo-
cupações das sociedades ociden-
tais e que cada uma delas tem seu 
próprio sistema simbólico, dentro 
do qual se encontram definidas as 
regras do que é permitido, proibido 
e obrigatório, do que é valorizado 
e do que é condenado. A transmis-
são desse universo simbólico é feita 
em diferentes níveis e por diferentes 
instituições sociais (família, escola, 
igreja, judiciário, etc.), mas inicia, em 
geral, pela família. É no contexto fa-
miliar que se transmitem os primei-
ros valores e as primeiras noções do 
que é certo ou errado. Porém, seja 
aceitando, seja negando, os valo-
res que balizam essa transmissão 
simbólica são os da sociedade em 
questão. 
Assim, a sexualidade não é apenas 
uma questão individual, mas está 

totalmente vincu-
lada ao contexto 
no qual se insere. 
Se nesse contex-
to, por exemplo, 
a masturbação for 
considerada er-
rada moralmen-
te, pecaminosa 
ou patológica, a 
criança ou o adul-
to que se mastur-
bar irá sofrer os 
efeitos dessa con-

duta na forma de condenação moral 
ou até mesmo de castigos corporais. 
Sabemos que na Europa do século 
XIX se poderia chegar à excisão do 
clitóris ou circuncisão como corre-
ção ou evitação da masturbarão. 
Alguém acredita que isso não teve 
influência na constituição psíquica e 
na manifestação da sexualidade das 
pessoas daquela época? 
Poderíamos, portanto, considerar 
que a sexualidade é uma construção 
histórica que tem base nas possibi-
lidades do corpo, mas o seu peso e 
o seu sentido são modelados por 
situações sociais concretas. Podería-
mos dizer, igualmente, que ela fala 
mais da cultura do que do corpo ou 
do self, sempre deixando claro que 
o que estou chamando de cultura 
abarca tanto o contexto sócio-histó-
rico-cultural, quanto as pessoas e as 
relações que se estabelecem nesse 
contexto, sendo a família a mais pre-
coce delas. 
Um bom exemplo disso é a noção 
de homossexualidade. Os historia-
dores e antropólogos nos relatam 
que práticas sexuais entre pessoas 
do mesmo sexo sempre fizeram 
parte do repertório humano, sendo 
aceitas, condenadas, estimuladas ou 
proibidas de acordo com a cultura, 
local e época. Na Grécia antiga, di-
ferentemente da nossa sociedade 
atual, as práticas sexuais entre um 
cidadão adulto e um jovem eram es-
timuladas e faziam parte de um sis-

tema educacional das artes do amor 
e da guerra. As proibições (e havia 
muitas) se davam nas relações entre 
dois cidadãos, mas não entre um ci-
dadão e um jovem ou um cidadão 
e um escravo, já que era a posição 
passiva durante o ato que era proi-
bida ao cidadão e não a pessoa com 
quem o ato era praticado. Como o 
jovem ainda não era cidadão e o es-
cravo não era sujeito de direitos, a 
relação homossexual com eles não 
acarretava danos sociais.
Em outro contexto, estudado pelo 
antropólogo Gilbert Herdt, na tribo 
dos Sambia da Nova Guiné, o ritual 
de passagem da infância para a ca-
tegoria homem se dá pela prática 
da felação, pelo jovem a ser inicia-
do, em homens adultos da tribo. O 
esperma ingerido contém os valores 
da masculinidade da tribo, que é, 
dessa forma, transmitido aos jovens. 
Será que poderíamos considerar que 
esse jovem é vítima de abuso ho-
mossexual e/ou pedofilia? Esse ato 
teria, se praticado na nossa socieda-
de, o mesmo significado psíquico? 
Certamente não, pois para um Sam-
bia o ritual tem valor de crescimen-
to e integração na sua comunidade, 
enquanto para nós poderia ter um 
valor de trauma sexual. 
Para finalizar, e retomando a pergun-
ta, a sexualidade é sempre modela-
da pela junção de dois elementos 
principais: a nossa individualidade, 
as nossas características, nossos de-
sejos e fantasias, e as forças culturais 
que modelam os nossos significados 
sexuais, mesmo quando eles são 
sentidos como únicos e individuais.”
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“Os diques erigidos no desvelar da his-
tória da humanidade – pela Cristandade 
ou pelo Islã e, mais recentemente, pela 
normatividade moral gestada na indelé-
vel fusão de insustentáveis imperativos 
categóricos com alguns dos arquétipos 
de lisura moldados na Era Vitoriana – 
não foram capazes de conter a força 
das marés da contemporaneidade. Uma 
vez rompidos, deixaram de obnubilar a 
percepção de situações que desafiam 
barreiras culturais e religiosas, e que 
exigem, a partir da intersecção com 
outros saberes, conformação jurídica 
apta a oferecer respostas às demandas 
imantadas à identidade e (ou) a arranjos 
interpessoais inimagináveis, há algumas 
décadas, nas sociedades de matriz eu-
rocêntrica.
Um desafio que cresce em complexi-
dade quando se percebe que direito 
civil não foi estruturado para tutelar a 
dimensão existencial de seres demasia-
damente humanos – eis que, sua arqui-
tetura jurídica, inspirada em referenciais 
decimonônicos, foi projetada para tute-
lar os indivíduos por meio da proteção 
de seu patrimônio.
Um dilema que é agravado pelo reco-
nhecimento da dificuldade desse mes-
mo direito em lidar com o novo, mas 
que, paralelamente, diante dos valores 
grafados com matizes alegres e deve-
ras distintos na Constituição Federal 
promulgada em 1988, é informado pela 
nítida percepção da possibilidade de 
tutela da existência humana diante das 
promessas – implícitas e (ou) explícitas 
–, feitas a todos que vivem no Brasil, de 
vidas dignas, de garantia do direito à li-
berdade e, consequentemente, à identi-
dade, que se materializam – também – 
quando do exercício da vida privada, da 
intimidade, da sexualidade e da possibi-
lidade de constituição de família, sem o 
peso de muitas das âncoras morais for-
jadas em um passado recente.
Uma Constituição, prenhe de regras e 
princípios caracterizados, também, por 
sua força normativa hierarquicamente 
superior à advinda de quaisquer outras 
leis vigentes no país, e que, por ser es-
truturalmente aberta, permite que seu 
conteúdo seja moldado em um pro-
cesso dialógico de reconstituição de si 
mesma, sempre que necessária a edi-

ficação de solução para um problema 
que tenha sido pensado (ou não) no 
cenário jurídico existente no momento 
imediatamente anterior.
Uma Constituição apta a garantir esses 
espaços de liberdade, se bem instru-
mentalizada.
Uma Constituição que reduz, e muito, 
nesse contexto, a relevância do labor do 
legislador.
Curiosa e paradoxalmente, intensa ati-
vidade legislativa pode ser identificada 
na edição de leis no afã – explicitamente 
platônico e, portanto, míope – de ofere-
cer respostas precisas às demandas da 
contemporaneidade. E isso, quando não 
é usada tal qual a ferramenta criada por 
Guillotin, buscando ceifar direitos con-
quistados com inenarrável sofrimento, a 
exemplo do que ocorre hodiernamente 
no processo de edição do explicitamen-
te, inconstitucional, Estatuto da Família.
Algumas reflexões, talvez, ilustrem me-
lhor, esse cenário.
Na ausência de lei específica, a reali-
zação de cirurgia de redesignação de 
sexo não requer autorização judicial, 
mas pressupõe respeito à Resolução do 
Conselho Federal de Medicina  – que 
exige o diagnóstico de transtorno de 
identidade de gênero e o acompanha-
mento multidisciplinar ao longo de dois 
anos –, apesar de garantidos o direito à 
identidade e à percepção de que a livre 
expressão da sexualidade encontra re-
fúgio na proteção que pulsa dos prin-
cípios da dignidade da pessoa humana 
e da isonomia substancial, ganhando 
densidade na tutela da intimidade e das 
múltiplas liberdades que acompanham 
a existência humana. Uma questão pri-
vada, portanto, que perpassa a relação 
que a pessoa tem com o seu próprio 
corpo, com o seu nome e, enfim, con-
sigo mesma.
A alteração do nome e de gênero jun-
to ao Registro Público não pressupõe 
a realização da cirurgia de transgeni-
talização ou quaisquer perícias, apesar 
da controvérsia ainda reinante entre os 
juristas. Entretanto, a práxis demonstra 
ser imperiosa autorização judicial e a 
necessidade de comprovação de que o 
nome e o gênero não coincidem com a 
identidade autopercebida. Autorização 
judicial exigida, ainda hoje, em razão 

do excessivo apego a valores despidos 
de contemporaneidade, mas que não 
impede a valorização do uso do nome 
social, que, mesmo ausente lei federal, 
já é regulado em alguns Estados. 
Aliás, ainda quanto ao assunto, é opor-
tuno informar o trâmite, na Câmara dos 
Deputados, de Projeto de Lei 5002/2013 
que ao reproduzir, em boa medida, os 
termos de lei Argentina, busca simpli-
ficar procedimentos ao (a) dispensar a 
exigência de diagnósticos, (b) de acom-
panhamento multidisciplinar e (c) afas-
tar a exigência de intervenção judicial 
para a alteração de nome e (ou) gênero 
perante os Registros Públicos.
Enfim, no que tange às relações fami-
liares, seja no campo da conjugalidade, 
seja no da parentalidade, não parece 
haver espaço, sob o ponto de vista do 
Direito, para qualquer tipo de diferen-
ciação atrelada a questões relacionadas 
à sexualidade das pessoas, o que se 
extrai dos princípios da liberdade, da 
igualdade ou da garantia à vida familiar 
e privada.
Não obstante, não se pode negar que 
a fenomenologia das relações humanas 
é marcada pelo processo de afirmação 
de muitos dos direitos assegurados 
constitucionalmente e, por isso, deba-
tes como este – por mais que pareçam 
apontar para obviedades – não podem 
ser considerados encerrados.”

Perguntamos também à Dra. Eliza Cerrutti* e ao Dr. Marcos Catalan** quais caminhos o Direito  
tem seguido no manejo das questões referentes à mudança na identidade de Gênero no contexto 
atual?

*Meste em Direito de Família e Infância pela 
Universitat de Barcelona. Advogada.
**Marcos Catalan- Doutor em Direito pela 
Universidade de São Paulo. Professor.
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A determinação e expres-
são da nossa sexualidade 
sofre influência de vários 
fatores como o biológi-
co, o psicológico e o am-
biental. Entender todas as 
suas variantes há muito se 
tornou um desafio para a 
psiquiatria. Quanto mais 
se estuda a sexualidade 
humana, mais se descobre 
sua complexidade.  Um 
desses desafios é o enten-
dimento da diversidade de 
identidade de gênero, o 
qual tem sido foco de mui-
tos estudos. Os novos co-
nhecimentos a respeito da 
transexualidade levaram 
a uma mudança na con-
cepção e classificação da 
diversidade de identidade 
de gênero. Até a quarta 
edição do DSM (Manual 
Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais) 
de 2005, era considerada 
um transtorno juntamente 
com outros transtornos se-
xuais. Já na quinta edição 
do DSM de 2013, criou-se 
um capítulo à parte, o da 

Para a Dra. Luciana Nerung*, a Brasileira perguntou: 
Como a Psiquiatria vê e tem manejado com as questões ligadas à diversidade de Identidade de 
Gênero no momento atual? 

“Disforia de Gênero, que 
leva muito mais em consi-
deração para o diagnósti-
co o sofrimento psíquico, 
tornando-se uma entidade 
diagnóstica distinta. A dis-
foria de gênero é a incon-
gruência acentuada entre 
o gênero experimentado e 
o gênero designado a par-
tir dos caracteres sexuais. 
Essa mudança de catego-
ria diagnóstica em parte 
se deveu aos resultados de 
pesquisas clínicas, como 
as apresentadas pela Dra. 
Baudewijntje Kreukels da 
University Medical Cen-
ter de Amsterdam, que 
avaliou o funcionamen-
to cerebral de disfóricos 
de gênero comparados a 
controles não transexuais. 
Sabe-se que em determi-
nadas áreas, os cérebros 
masculino e feminino fun-
cionam de forma distin-
ta, resultando em capa-
cidades específicas para 
cada sexo. Homens, por 
exemplo, saem-se melhor 
em testes de visualização 
espacial, enquanto mu-
lheres possuem melhor 
desempenho na capaci-
dade verbal. Os estudos 
mostraram que o funcio-
namento cerebral de tran-
sexuais, em testes especí-
ficos, não apresentava um 
padrão nem feminino nem 
masculino. Outros mostra-
ram que a distribuição dos 
neurônios em determina-
das áreas do cérebro em 
mulheres transexuais era 

mais parecida com aquela 
encontrada em cérebros 
masculinos. Estes achados 
apontam para um possí-
vel componente biológi-
co na etiologia da disforia 
de gênero. Sabe-se que 
os níveis de testosterona 
durante a gestação tem 
um papel na organização 
do cérebro, determinando 
funções mais masculinas. 
Assim, a identidade de 
gênero poderia ser afeta-
da pela ação deste hor-
mônio ainda no período 
pré-natal. É interessante 
frisar que tais diferenças 
não são encontradas ao se 
comparar o funcionamen-
to cerebral de hetero com 
homossexuais, reforçando 
que homossexualidade e 
transexualismo são entida-
des distintas. A identifica-
ção e intervenção precoce 
nos casos de disforia de 
gênero é muito importan-
te a fim de prevenir futu-
ras comorbidades que fre-
quentemente se associam 
a ela. Transexuais apresen-
tam mais tentativas de sui-
cídio. A prevalência de HIV 
em mulheres transexuais é 
de 16%, e o diagnóstico de 
depressão nessa popula-
ção é mais do que o dobro 
daquela encontrada em 
mulheres não transexuais. 
Por isso, a psiquiatria bus-
ca compreender melhor 
este complexo diagnósti-
co para desenvolver abor-
dagens terapêuticas ade-
quadas. Por fim, o fato de 

a Disforia de Gênero dei-
xar de ser um transtorno 
mental poderá diminuir o 
preconceito, mas poderá, 
eventualmente, dificultar o 
atendimento na rede pú-
blica para essas pessoas. 
Entretanto, na prática clí-
nica do Brasil, utiliza-se 
mais o CID, reservando-se 
o DSM para discussões de 
caso e pesquisa. No atual 
CID de 2008, existe o ca-
pítulo de Transtorno de 
Identidade Sexual. Para 
sua próxima edição, pre-
vista para 2017, ainda não 
está definido como será 
categorizada a diversidade 
de identidade de gênero.” •

*Médica psiquiatra, mestre em 
bioquímica pela UFRGS
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Café Cinema
O Café Cinema é um evento 
realizado pela SBPdePA que 
busca analisar filmes da atua-
lidade pelo viés psicanalítico. 
Consolidado há mais de dez 
anos, realiza duas edições a 
cada semestre. Desenvolvi-
do pela Diretoria de Relações 
com a Comunidade, o Café 
que antes tinha como local 
a própria sede da Brasileira, 
hoje ganha novos espaços, 
com a recente parceria com 
a Faculdade Fadergs, locali-
zada em prédio histórico de 
Porto Alegre (construído na 
década de 20, dava espaço 
ao Cine Avenida). A partir 
dos próximos meses, todos 
os eventos ocorrerão nesse 
local (João Pessoa nº 1105, 
Centro Histórico, Porto Ale-
gre). A receptividade do pú-
blico tem sido significativa, 
principalmente no meio aca-
dêmico. Essa atividade tem 
entrada franca e é aberta ao 
público em geral. 

Informações: (51) 3333.6857
ou site www.sbpdepa.org.br.

Núcleo de Estudantes da Brasileira
A SBPdePA inaugurou um novo es-
paço científico no dia 02 de outubro 
de 2015, o NÚCLEO DE ESTUDANTES 
DA BRASILEIRA (NEB). É um espaço 
aberto, que visa acolher os estudan-
tes de psicologia e áreas da saúde 
que tenham interesse em conhecer 
ou aprofundar seus estudos sobre a 
Psicanálise, deixando livre a escolha 
da temática que queiram estudar, e 
permite a participação ativa na vida 
institucional. Duas propostas já es-
tão em andamento: a realização de encontros quinzenais, 
nas sextas-feiras às 18h, para um grupo de estudos sobre o 
Complexo de Édipo e um minicurso de férias de introdução à 
psicanálise. Nos dois eventos, os estudantes terão oportuni-
dade de entrar em contato com vários psicanalistas e com os 
Núcleos de Estudos existentes na SBPdePA.

Projeto Social 
O novo projeto social Psicanálise e Saúde Mental é um es-
paço, em fase de estruturação, aberto para discussão da psi-
canálise nos CAPS e outras instituições de cunho público. A 
cada edição, que deverá se realizar duas vezes por semestre, 
um profissional da área é convidado para o encontro que 
ocorre na sede SBPdePA. A entrada é franca. 

Novos espaços para discutir a psicanálise
Em 2014, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Ale-
gre lançou dois novos espaços para discutir a psicanálise, a 
Roda de Conversa e as Sextas de Pensar Psicanálise.
A Roda de Conversa é um evento da SBPdePA realizado uma 
vez por mês (quinta-feira à noite), na própria sede (Praça Dr. 
Maurício Cardoso, 07, Moinhos de Vento), com entrada franca 
e aberta ao público. O foco desse ano foram discussões re-
lacionadas ao tema do Congresso da Febrapsi/2015: Sonho/
Ato. A Representação e seus Limites.
Já as Sextas de Pensar Psicanálise têm o foco em temas psi-
canalíticos diversos, e ocorrem sempre em uma sexta-feira de 
cada mês (ao final de tarde). Acontece na sede, sendo aberto 
ao público e com entrada franca. Informações: (51) 3333.6857 
ou site www.sbpdepa.org.br.

A Brasileira na Cultura
A SBPdePA, em parceria com a Livraria Cultura, 
realiza a mais de 12 anos A Brasileira na Cultura, 
onde são discutidos temas selecionados sob a 
ótica da psicanálise enfatizando uma visão in-
terdisciplinar. A parceria acontece no auditório 
da livraria e conta com diversos convidados a 
cada evento. É um evento importante pela sua 
visibilidade, atraindo tanto pessoas do meio 
acadêmico quanto do público em geral. Aberto ao público, e seguindo um eixo temático a 
cada ano, tem sua realização toda última quarta-feira do mês, com entrada franca (Shopping 
Bourbon Country – Avenida Túlio de Rose, 80 – Piso 2 – Loja 302). Informações: (51) 3333.6857 
ou site www.sbpdepa.org.br.

SESSÃO LIVRE

A Fepal, através da Diretoria de Cultura e Comunidade, pro-
pôs um desafio a todas as sociedades componentes: COR-
PO NO MINUTO. Em 60 segundos, realizar um filme com o 
tema Corpo. GAÚCHO, CORPO ESTRANGEIRO? Foi a pro-
dução da SBPdePA, que contou com a colaboração ines-
timável da Designer Suzana Hartz e das colegas Ana Rosa 
C. Trachtenberg, Magda Martins Costa e Patricia Goldfeld.

NOTÍCIAS

Marco Aurélio Crespo 
Albuquerque é médico 
psiquiatra e psicanalista, 
membro titular, analista didata 
da SBPdePA.

Aprisionados em 
momentos e 
circunstâncias
Nesse pontinho azul no 
espaço chamado Terra
Nesse pequeno espaço 
de vinte e quatro horas 
chamado dia
A liberdade está na 
mente, somente, em 
segredo
Nela podemos voar 
através das grades do 
dia ou da noite
Passar pelas portas 
cerradas da escuridão
Experimentar o calor do 
sol ou o frescor da chuva
Molhados de suor com 
ele... ensopados com ela
Por isso, sempre que 
saio para a vida
Carrego na mente uma 
serrinha para cortar 
grades
Levo comigo uma 
fantasia afiada
Para cortar as amarras 
da realidade

FANTASIA
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25 anos de Brasileira: 
contando a nossa história           

1º Jornada Científica de GEPdePA. Sede Giordano Bruno 1995. Lançamento do número Inaugural da Revista  
“Psicanálise”. Sede Quintino Bocaiuva, 1999.

Inauguração do Núcleo de Infância e Adolescência da  
SBPdePA. Sede Quintino Bocaiuva, 2000.

Reunião do Sponsorin Commiittees, com a primeira 
turma de seminário da Brasileira e fundadores. 
Sede Quintino Bocaiuva, 2001.

Assinatura do primeiro contrato de 
pós graduação em psicanálise com universidades. 
Sede Quintino Bocaiuva, 2006.

Encontro dos Membros do Instituto. 
Sede Quintino Bocaiuva, 2010.
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Diretoria da SBPdePA , gestão 2010/2011. 
Sede Quintino Bocaiuva , 2011.

Antigo Cine fórum (atual Café Cinema), com apresentação e 
debate do filme”O Visitante”. Sede Quintino Bocaiuva, 2013.

Primeira jornada na nova sede:  Brincar, Criar e viver na 
Atualidade: Impactos da Cultura sobre a criança e 
o adolescente - Uma interlocução entre a psicanálise e a 
educação. Sede Praça  Mauricio Cardoso, 2013.

Primeira Jornada do Projeto Social - Psicanálise e Saúde 
Pública: Um encontro possível?
Sede: Praça Mauricio Cardoso, 2014.

Terceira sede: Quintino Bocaiuva. De junho de 1996 à maio 
de 2013.

Nova Sede: Praça Mauricio Cardoso, nº 7.
Mudança realizada em maio de 2013.
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 ECOS DO  CONGRESSO

Abertura do Congresso da Febrapsi SP – 2015.

Confraternização dos membros da Brasileira. Mesa redonda: Espaço de Sonho e Ato. 
Apresentação do trabalho do Núcleo de Vínculos.

Freud reinventando Freud 
– por uma metapsicologia da pulsão de morte.

Mesa redonda: A representação tem seus limites 
– A pulsão de morte.

São Paulo foi sede, de 28 a 31 de outubro, do XXV Congresso Brasileiro de Psicanálise/ Febrapsi 2015 com o tema: Sonho/
Ato – A representação e seus limites, reunido profissionais de todo o país. . A Brasileira se fez presente nesse importante 
encontro do cenário analítico nacional, com expressivas participações marcadas (como sempre) pelo modo afetuoso e 

acolhedor de seus membros, “marca registrada” de nossa Instituição. 


