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RESUMOS DOS ARTIGOS
SOBRE A GUERRA E A PAZ. A APORIA FREUDIANA
ON WAR AND PEACE. THE FREUDIAN APORIA.
Autor: Ney Marinho, Psiquiatra. Psicanalista (Membro Efetivo da Sociedade Brasileira de
Psicanálise do Rio de Janeiro). Doutorando do Departamento de Filosofia da PUC/RJ
Resumo O trabalho parte do pressuposto que a psicanálise tem uma contribuição específica
a dar para a compreensão do fenômeno da guerra.Em conseqüência pretende discutir os
estados de guerra e paz, sob o ponto de vista psicanalítico, e para isto utiliza
fundamentalmente a noção de caesura, proposta por Bion. A guerra e a paz são
examinadas, ressaltando‐se os aspectos de continuidade/descontinuidade que guardam
entre si. É utilizada também a noção de “forma de vida”, a partir do papel que desempenha
na concepção filosófica de significado de Wittgenstein, no intuito de tentar uma penetração
na intimidade da aporia que Freud apresenta ao admitir a inevitabilidade da guerra e ao
mesmo tempo sua incompatibilidade com o nosso “processo civilizatório”. Duas situações
clínicas servem como campo de pesquisa das noções teóricas propostas. Acompanham o
texto como pano de fundo os dois principais trabalhos de Freud sobre a guerra.
Unitermos: guerra, paz, psicanálise, caesura, forma de vida.
Abstract The paper starts from the assumption that psychoanalysis has a specific
contribution to offer to the understanding of warfare phenomenon. It thus intends to
discuss the states of war and peace from a psychoanalytic standpoint and, for this end, it
essentially has recourse to Bion’s notion of caesura. War and peace are investigated and
emphasis is given to the continuity/discontinuity relationship prevailing among them. Also,
the notion of form of life is employed, taking as a starting point its role in Wittgenstein’s
philosophical conception on meaning, so as to try to penetrate into the intimacy of the
aporia that Freud shows when he claims both the inevitability of war and, its incompatibility
with our “civilizatory process”. Two clinical pieces of material are presented as a field for
research on the theoretical notions proposed. The paper has as a background the two main
papers by Freud on war.
Uniterms: war, peace, psychoanalysis, caesura, form of life.

PSICANÁLISE E POLÍTICA — no mundo em que vivemos
PSYCHOANALYSIS AND POLITICS — in the world we live in.
Autor: Fabio Herrmann, membro da Sociedade Brasileira de São Paulo, professor da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Resumo Este artigo atualiza e leva adiante as idéias desenvolvidas na Terceira Parte de meu
livro Psicanálise do Quotidiano (1985; 3ª ed., C. do Psicólogo, 2001). Continua o estudo do
Regime do atentado, regime político que, naquela época, nos parecia vir a substituir os
projetos nacionais. Acrescenta, por outro lado, uma análise do trauma psíquico provocado
pela ameaça de extinção da humanidade, durante a Guerra Fria, em especial a perda de
substância social e a auto‐agressão da forma humana, que reproduzem a guerra que não
houve.
Unitermos: Psicanálise e política, atentado, Psicanálise do cotidiano.
Abstract This paper intends to develop the points of view expressed in the 3rd Part of my
book Psychoanalysis of everyday life (Psicanálise do Quotidiano, 1985, 3rd Edition, 2001). It
explores the idea of régime of terrorism, political system which would substitute national
policies, according to my views, in that book. Here, I also bring into consideration the
traumatic effects the immediate threat of total annihilation, during Cold War produced in
the human psyche. Lack of social substance in our lives, and phenomena of self‐aggression
that affects human form (like obesity, anorexia etc.) are discussed in their relationship and
similarity with the War that never happened.
Uniterms Psychoanalysis and politics, terrorism, Everyday life.
A PSICANÁLISE ORGANIZADA E O ESTADO NO BRASIL.
(ORGANIZED PSYCHOANALYSIS AND THE STATE IN BRAZIL.)
Autor: Hans Füchtner, Professor catedrático da Universidade Kassel, doutor em Filosofia.
Resumo O autor discorre na primeira parte deste ensaio sobre as discussões psicanalíticas
existentes sobre o Estado, a raridade das mesmas e suas razões. Partindo da controversa
entre Freud e o jurista Hans Kelsen sobre a interpretação freudiana do Estado à luz da
psicologia das massas, o autor mostra as dificuldades que existem, relacionadas a um
tratamento adequado da questão. Na segunda parte, o autor faz uma abordagem da
história das relações entre a psicanálise organizada no Brasil e o Estado, relevando os seus
pontos importantes.
Unitermos: Freud, psicanálise, Estado.
Abstract In the first part of the article the author investigates the existing psychoanalytical
discussions on the state, their motivations and the question why there are so few.
Departing from the controversy between Freud and the law expert Hans Kelsen on the
Freudian interpretation of the state in light of mass psychology, the author shows the
difficulties in dealing adequately with this question. In the second part of the article the

author provides a historical overview of the relationship between organized psychoanalysis
and the state in Brazil, revealing its crucial moments.
Uniterms: Freud, psychoanalysis, state
TRANSFORMACIONES TECNOLÓGICAS, CONOCIMIENTO Y ÉTICA: LOS
NUEVOS DESAFÍOS
Autores:
Estrella Bohadana, Doctora en Historia de los Sistemas de Pensamiento ‐ ECO ‐
Universidad Federal de Río de Janeiro; Profesora de la Maestría en Educación de la
Universidad Estácio de Sá – Río de Janeiro – Brasil. Autora de varios artículos y libros.
Estrella estuvo casada por más de diez años con René Armand Dreifuss. Ella en conjunto
com el editor y traductor Carlos Irineu da Costa fueron responsables por editar la obra
póstuma del Científico Político.
René Armand Dreifuss, PhD en Ciencias Políticas Universidad de Glasgow, profesor del
Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Federal Fluminense; Instituto Virtual
Internacional de Estudios de los Cambios Globales‐IVI‐G (COPPE/UFRJ). Autor de centenas
de artículos y de varios libros, entre ellos: “1964: A conquista do Estado” (1981), “A
Internacional Capitalista, estratégias e táticas do empresariado Transnacional ‐ 1918‐1986”
(1986), O jogo da direita (1987); A época das perplexidades‐ mundialización, globalización e
planetarización (1996).
Resumo Este artículo tienen como intento colaborar para que se amplíe el debate sobre
globalización pensándola como el proceso que, aunque referido a los fenómenos del
carácter económico, englobe también los despliegues de estos fenómenos al recaer sobre
la cultura y la política, más allá de englobar también el conjunto de mutaciones ocurridas
en las dimensiones político‐institucionales, político‐estratégicas y en las nuevas formas de
organización y expresión de la sociedad. La discusión se sustenta en dos fundamentales
conceptos formulados por Dreifuss: a) los capacitadores teleinfocomputrónico
satelital, cuya característica es la de hacer la reunión e integración de las diversas
tecnologías de telecomunicaciones, informática, computación, ingeniería espacial y
microelectrónica, se vuelve para la investigación y capacidad de aplicación tecnológica y
producción en campos esenciales del conocimiento y de la actividad humana; b)
los tecnobergs son constituidos por la transformadora interacción y creativas interfaces de
las diversas capacitaciones. Y, para finalizar el artículo retorna a una importante discusión
sobre la necesidad de revisar el debate sobre los destinos del hombre y de la humanidad en
estos tiempos en que nosotros estamos obligados a cuestionar nuestras antiguas certezas.
Unitermos: globalización;. cultura; política; hombre
Absctrat The goal of this article is to contribute to the expansion of the debate about
globalization. In spite of its economical nature, we regard globalization as a process
affecting cultural and political matters, and encompassing political‐institutional and
political‐strategic changes, as well as new ways of organization and expression of the
society. The discussion is based on two fundamental concepts formulated by Dreifuss: a)

the "capacitadores teleinfocomputrónico satelital", responsible for uniting and integrating
various technologies of telecommunications, computer science, and spacial and
microelectronic engineering, investigate the capacity of technological applications to
essencial fields of human knowledge and activity; b) the "tecnobergs" are concerned with
the interactions and interfaces of these various capacities. Finally, the article resumes a
important discussion about the necessity to revise the debate about the destiny of mankind
in a time where we must question our old beliefs.
Uniterms: globalization; cultural and political; the destiny of mankind
O BRASILEIRO MODERNO MODERNISTA: DA NATUREZA À CULTURA VIA FREUD.
MODERN‐ MODERNISTIC BRAZILIAN: FROM NATURE TO CULTURE THROUGH
FREUD Autor: Cristiana Facchinetti, Psicanalista, pesquisadora‐visitante do Dept. de
Pesquisa da Casa de Oswaldo Cruz (COC) / FIOCRUZ (bolsa CNPq‐FIOCRUZ) e professora da
Pós‐ Graduação em História das Ciências da Saúde da COC/ FIOCRUZ.
Resumo O presente artigo partiu do pressuposto de que a psicanálise e seu discurso são
sempre apropriados por um intérprete que se filia a uma tradição histórica e cultural. Nesta
perspectiva, considerei de grande relevância a busca da compreensão dos pontos de
ancoragem entre a entrada da psicanálise no Brasil e as demandas a respeito da construção
de nação que constituíram, na segunda década do século XX, leituras antagônicas e
inconciliáveis a respeito do brasileiro. Em particular, busquei ressaltar o modo como a
vanguarda modernista brasileira utilizou a psicanálise como instrumento de subversão dos
códigos estabelecidos e da busca da singularidade da cultura, interpretando como parte
integrante da brasilidade o popular e os traços a ele identificados como as paixões, a
sexualidade, o excesso, a alegria e a desordem.
Unitermos: psicanálise, modernismo, nação, Brasil, cultura.
Abstract This paper is based on the assumption that psychoanalysis and its discourse are
always appropriated by an interpreter who adopts a certain historic and cultural tradition.
From this perspective, I found of great relevance to investigate constructions of Nation
demands that led to antagonistic and irreconcilable views about Brazilians, in the second
decade of the 20th century.
Specifically, I intended to show how Brazilian modernist vanguard used psychoanalysis as
an instrument to enable subversion of established codes and search for singularity of this
culture, interpreting the popular and its traces, like passion, sexuality, excess, happiness
and disorder, as part of the brasilidade.
Uniterms: psychoanalysis, modernism, Nation, Brazil, culture
ENTRE O DIVÃ E A POLIS: PSICANÁLISE E LAÇO SOCIAL
BETWEEN THE DIVAN AND THE POLIS: PSYCHOANALISIS AND SOCIAL RELATION
Autor: Erimaldo Matias Nicacio, Psicanalista, Doutor em Saúde Coletiva (IMS/UERJ) e
Professor da Escola de Serviço Social da UFRJ.

Resumo: Este artigo tem por objetivo levantar algumas questões acerca da abordagem
psicanalítica dos processos sociais. Pretende‐se sustentar a idéia de que, em psicanálise não
há disjunção entre o sujeito do inconsciente e o social. É por uma necessidade interna à
práxis psicanalítica que o analista é chamado a se interrogar sobre a inserção do sujeito na
cultura e na história.
Unitermos: Psicanálise; sociedade; Freud; Lacan
Abstract: The proposal of this article is to brings some questions about the psychoanalytic
approach of social process. The aim is to sustain the following idea: in psychoanalysis there
is no separation between the subject of unconscious the social. If the analysts are invited to
analyse the situation of the subject in culture and history, it results internal needs of
psychoanalytic practice.
Uniterms: Psychoanalysis; society; Freud; Lacan
O MAL‐ESTAR NA CIVILIZAÇÃO E SUA ATUALIDADE.
(CIVILIZATION AND ITS DISCONTENTS AND ITS ACTUALITY)
Autor: Jeremias Ferraz Lima, Doutor em Medicina pelo Programa de Pós Graduação de
Psiquiatria, Psicanálise e Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ ‐ 1995. Professor
Adjunto do IPUB. Professor Titular do Centro de Ensino Superior (CES‐JF), Juiz de Fora.
Coordenador do Mestrado em Psicologia do CES‐JF. Membro do Espaço Brasileiro de
Estudos Psicanalíticos
Resumo A monografia procura contextualizar a produção freudiana com o modernismo,
ambiente cultural em que ela foi pensada. Adota‐se como um dos fundamentos
epistemológicos que a produção de conceitos em psicanálise se articula com a concepção
de indivíduo predominante numa determinada cultura. Considerando as profundas
mudanças da cultura na contemporaneidade, procura evidenciar esta nova ordem pós‐
industrial, com seus princípios organizadores próprios, e o termo “pós‐moderno” surgindo
como forma de expressar esta mudança. Após considerar alguns aspectos desta ruptura,
pergunta‐se sobre a condição de possibilidade de uma clínica psicanalítica na pós‐
modernidade.
Unitermos: Psicanálise, Cultura, Individualismo, Paradigma, Clínica psicanalítica.
Abstract This essay seeks to contextualise the production of Freud with reference to
modernism, the cultural atmosphere in which it was produced. The fundamental principle
of the epistemology of psychoanalysis, which considers that the concepts of the individual
are articulated in a determined culture, is adopted. Considering the profound changes in
the culture of contemporary society, the essay tries to show the new post industrial order,
with its own organizing principles, and the term post modern which arises as a term to
express this change. After considering some of the aspects of this rupture, the question is
raised on the condition for the possibility of having a psychoanalytic clinic in the
postmodern period.

Uniterms: Psychoanalysis, culture, individualism, paradigm, and psychoanalytic clinic
LAÇOS FRÁGEIS, A OFERTA DA CONTEMPORANEIDADE
(FRAGILE BONDS, THE OFFER OF THE CONTEMPORARY)
Autor: Luis Carlos Fridman, do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós‐
Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense.
Resumo O artigo trata da profunda insegurança que as pessoas experimentam em virtude
do veloz desmantelamento das instituições sociais e de sua sucessiva reconstrução. Vivese
a radicalização e as situações limítrofes das forças despertadas na modernidade, que
não mais reproduzem univocamente padrões que lhes deram origem na economia, na
política, na cultura, nas formas de vida, nos estilos, nas relações entre grupos e classes
e na subjetividade. Ampliou‐se o risco, o descontrole e a liquefação dos vínculos
humanos. O esfriamento das relações humanas pode ser observado nas formas de trabalho
e na reorganização produtiva que ganhou o nome de “especialização flexível” e se reforça
no consumo pois o mercado oferece “identikits” em profusão, através dos quais os
indivíduos podem comprar "identidades". Uma série de símbolos e procedimentos são
ofertados, desde os cuidados com o corpo às prescrições que constam nos manuais de
auto‐ajuda envolvendo desempenho profissional, sexual, emocional etc., ou mesmo um
jeito "livre" de ser a partir de equipamentos e estilos fornecidos pelo supermercado
simbólico da sociedade do espetáculo. Delineia‐se assim a insegurança generalizada e
a superficialidade dos vínculos instala‐se na maneira dos indivíduos experimentarem o
mundo.
Uniterms: post‐modernity, productive reorganization, subjectivity and identikits.
Abstract The article deals about the profound insecurity people experience due to the rapid
dismantling of social institutions and their successive reconstruction. One lives the
radicalization and confining situations of the awakened forces in modernity that no longer
reproduce in a univocal manner patterns that gave them origin in economics, politics,
culture, ways of life, styles, relationship between groups and classes and subjectivity. Risk,
lack of control and liquefying of human bonds have amplified. The cooling of human
relations can be observed in work practices and in the productive reorganization that
gained the name “flexible specialization” and which reinforces itself in consumption since
the market offers “identikits’ in profusion through which individuals can buy “identities”. A
series of symbols and procedures are offered, from body care to prescriptions in self‐help
manuals involving professional, sexual, emotional, etc., performance, or even a “free” way
of being, from equipment and styles furnished by the symbolic supermarket of the society
of performance. Thus general insecurity delineates and superficiality of bonds installs itself
in the manner individuals experience the world.
Unitermos: pós‐modernidade, reorganização produtiva, subjetividade e identikits.

FREUD, CONFLITO, CONTRADIÇÃO E HISTÓRIA: ELEMENTOS PARA UMA
DISCUSSÃO SOBRE A HISTORICIDADE
FREUD, CONFLICT, CONTRADICTION AND HISTORY: ELEMENTS FOR A
DISCUSSION ABOUT HISTORICITY
Autor: Virgínia Fontes, Historiadora e pesquisadora do CNPq. Professora aposentada do
Departamento de História da UFF e em atividade no Programa de Pós‐Graduação em
História/UFF. Coordenadora do Laboratório Dimensões da História/UFF e do Curso
“Realidade Brasileira”, convênio UFF/MST.
Resumo O artigo pesquisa a existência elementos capazes de contribuir para uma reflexão
sobre a historicidade a partir do aporte freudiano, com ênfase no papel do conflito na
constituição da personalidade e nas possibilidades de transformação através da psicanálise.
Procurando não realizar transposições de uma área do conhecimento a outra, o argumento
central evita tanto seguir os eventuais lineamentos históricos (ou de reflexão cultural mais
genérica) presentes em Freud, quanto procura escapar de uma aplicação imediata da
psicanálise à reflexão histórica. Centrando‐se nas características da formação da psique, e
sobretudo em sua cisão dolorosa e necessária, o super‐ego emerge como instância de
mediação de cunho propriamente histórico, carregado de conteúdos sociais. A admissão do
conflito intrapsíquico, para Freud, torna‐se menos um “compromisso” de cunho
apassivador do que a própria possibilidade de uma plena historicidade (transformadora)
dos indivíduos. Incorporando o aporte de Marx quanto ao papel do processo histórico
enquanto transformação, enquanto contradição e enquanto luta de classes, o artigo
explora algumas possibilidades para superar dicotomias clássicas, como a oposição entre
liberdade e determinação e indivíduo e sociedade, procurando contribuir para uma
desnaturalização da reflexão sobre os sujeitos sociais e sobre formas reificadoras da
institucionalidade vigente.
Unitermos: Freud, Marx, Historicidade, Conflito, Contradição
Abstract The article researches the existence of elements capable of contributing for a
reflection about historicity starting from the Freudian contribution, with emphasis on the
role of conflict in the constitution of the personality and transformation potential by
psychoanalysis. Trying not to make transpositions from one area of knowledge to another,
the central issue avoids following the eventual historical delineations (or more generic
cultural reflection) present in Freud, and it seeks to escape from the immediate application
of psychoanalysis to historic reflection. Focusing on characteristics forming the psyche and,
above all, on its painful and necessary splitting, the superego emerges as a mediating
instance of a historical character with ample social contents. For Freud, admission of the
intra‐psychic conflict becomes less of a “commitment” of a passive matrix than the real
possibility of a full historicity (transformative) of individuals. Incorporating Marx’s
contributions as to the role of the historic process as transformation, as contradiction and
as class struggle, the article explores some possibilities to overcome classical dichotomies,
such as the opposition between freedom and determination and individual and society,
aiming to contribute for a denaturalization of the reflection about social subjects and about
reifying forms of prevailing institutionalization.

Uniterms: Freud, Marx, Historicity, Conflict, Contradiction
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL DO PSICANALISTA NA INTERVENÇÃO
PRECOCE
CONSIDERATIONS ON THE ROLE OF THE PSYCHOANALIST IN EARLY PARENTSINFANT
PSYCHOTHERAPY
Autores:
Fernanda Pacheco Ferreira – Mestre em Psicologia Clínica pela PUC‐Rio.
Suzana Pons – Mestre em Psicologia Clínica pela PUC‐Rio.
Octavio Souza – Psicanalista. Pesquisador do IFF/FIOCRUZ. Professor da PUC‐Rio.
Resumo O presente artigo tem como objetivo tecer algumas considerações a respeito do
papel do psicanalista na intervenção precoce, a partir de um trabalho realizado no contexto
de uma pesquisa sobre a detecção precoce de riscos para o desenvolvimento infantil. Para
tanto, primeiramente, apresenta‐se um panorama do campo das intervenções precoces,
discutindo as interfaces da perspectiva psicanalítica com a perspectiva
desenvolvimentalista. Em seguida, expõem‐se alguns pressupostos que informam a
pesquisa mencionada. A partir disso, abordam‐se as possíveis perturbações precoces da
instalação da subjetividade sob dois pontos de vista: o da orientação lacaniana e o da
orientação winnicottiana. Finalmente, acentua‐se a importância da integração do trabalho
de psicanalistas e pediatras no encaminhamento de crianças e famílias para atendimento
terapêutico apropriado. Pretende‐se, assim, chamar atenção para a necessidade de
ampliação da sensibilidade pediátrica e psicanalítica a fim de otimizar as condições de
atendimento à primeira infância na rede pública de assistência materno‐infantil.
Unitermos: intervenção precoce; psicanálise; desenvolvimento; Laznik; Winnicott
Abstract This article intends to introduce some considerations on the role of the
psychoanalist in early parents‐infant psychotherapy, arised in the context of a multicentric
research on clinical indicators for early detection of risks in child development. Firstly, the
authors present an overview of the field of early intervention, discussing the relationship
between psychoanlytical and developmental approach. Secondly, the authors introduce
some principles in which the research is based. Futhermore, the early disturbances of
subjective construction are approached from two different perspectives: one based in
Lacan and one based in Winnicott.Finally, the authors stress the importance of integrating
the work of psychoanalysts and pediatrists to provide proper psychological assistance for
children and families. Therefore, the authors want to call the attention to the need for
enlarging pediatrical and psychoanalytical sensibility to improve early childhood
psychological assistance in public health service.
Uniterms: early intervention; psychoanlaysis; development; Laznik; Winnicott

QUANDO O BEBÊ CHEGA MAIS CEDO: REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM
UTI NEONATAL
WHEN THE BABY COMES TOO SOON: CONSIDERATIONS ABOUT
PSYCHOLOGIST’S ROLE IN THE NEO‐NATAL INTENSIVE CARE UNIT (ICU)
Autor: Ana Monteiro Caldas – psicóloga formada pela PUC‐RJ, especialista em teoria e
clínica psicanalítica pelo CEPCOP (Centro de ensino, pesquisa e clínica em psicanálise) da
Universidade Santa Úrsula. Psicóloga bolsista do Programa de Aperfeiçoamento Profissional
do Instituto Fernandes Figueira
Resumo: O presente artigo se destina a analisar as particularidades que cercam o
nascimento de um bebê prematuro através de uma perspectiva psicanalítica. Estes bebês,
que muitas vezes chegam a pesar menos de 700 gramas, não se parecem em nada com a
imagem que as mães idealizam a respeito deles durante a gravidez. Isto dificulta o
estabelecimento de uma identificação entre a dupla mãe‐bebê, agravado pelo fato de que
há entre os dois a internação da criança no serviço de UTI neonatal, a qual pode vir a durar
meses. Faz‐se assim uma reflexão acerca dos impactos que um nascimento prematuro tem
tanto para os pais e seus familiares quanto para os bebês. Esta reflexão surgiu a partir da
prática psicológica na UTI neonatal de um hospital da rede pública situado na cidade do Rio
de Janeiro.
Unitermos: Psicanálise, bebê prematuro, UTI neonatal.
Abstract: This article intends to analyse the particularities of a premature baby’s birth
trough a psychoanalytical perspective. These babies, who sometimes can weight less than
700 grams, don’t look anything like the image their mothers idealized during pregnancy.
This makes it difficult to establish a bond between mother and baby, made worst by the
existance of the child`s internation in a neo‐natal ICU service, which could last for months.
A consideration about the impacts of a premature birth is made on the parents, relatives as
well as the babies. This consideration arose from the psychological practice in a neo‐natal
ICU at a public hospital in the city of Rio de Janeiro.
Uniterms: Psychoanalysis, premature baby, neo‐natal ICU service.

