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Editorial 

Andréia Ponsi
1
 

 

            A Revista Contemporânea visa na presente edição resgatar as ideias e reflexões 

produzidas na Jornada Bianual de nosso instituto, na qual tivemos o privilégio de ter 

como convidadas Janine Puget e Silvia Gomel, psicanalistas argentinas que 

desenvolvem a Psicanálise dos Vínculos, teoria que amplia a concepção de sujeito da 

psicanálise tradicional. Também traz a seção “Ressonâncias”, que como já foi dito é um 

espaço criado para pensamentos, depoimentos, reflexões, histórias e as ressonâncias, 

incluindo temas que não fazem parte da proposta da edição. Com o intuito de aprimorar 

suas publicações a revista vem sofrendo modificações e este espaço foi uma das 

pequenas mudanças, juntamente com a proposta de a revista deixar de ser temática. 

Como todo processo evolui, a Revista acompanha esta evolução e segue mudando para 

melhorar a qualidade de nossas publicações e apresentar para o publico leitor uma maior 

diversidade.    

 

          O projeto da revista segue sendo o de instigar o estudo, a discussão e a produção 

de conhecimentos que atendam aos desafios da clinica e da teoria psicanalítica, agora 

também com outros enfoques Contemporâneos.         

 

          Os trabalhos apresentados durante a Jornada foram riquíssimos. Silvia Gomel na 

conferencia de abertura falou sobre psicopatologia. Sobre Psicopatologia Vincular, 

constrói um texto desde o conceito de estrutura até o de funcionamento. Os 

funcionamentos perversos, psicóticos, neuróticos e de déficits narcisistas. Conclui 

dizendo que os analistas fazem uma hipótese de funcionamento que os iluminará em 

direção a cura. 
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        Na apresentação de temas livres Gecelda Nunes traz Picareta de Algodão  um 

caso clínico, de uma paciente com problemas no pulmão e deprimida. Gecelda constrói 

no artigo, assim como na terapia, a subjetividade de sua paciente. Ainda nos temas 

livres temos o excelente artigo de Vivian Hamann Smith, A casa dos espelhos 

quebrados. Aborda o vinculo entre mãe e filha. Explora a psicanálise vincular, passeia 

por Lacan, Freud, Mitologia Grega trazendo um atendimento de uma mãe e uma filha 

como caso ilustrativo. 

 

       Já na seção Ressonâncias temos a conferencia de Ângela Piva, Vínculos e contexto 

social: interrogando experiências, apresentada no III Congresso de Psicoanálisis de 

las Configuraciones Vinculares em Buenos Aires, novembro de 2012. Ela relata o 

trabalho sobre violência feito no Instituto Contemporâneo. Conta a história da 

Instituição e seu vínculo com Isidoro Berenstein, Janine Puget e Silvia Gomel.  

        

Continuamos agora com uma pesquisa: Adultos atendidos em ambulatório de 

saúde mental, realizada por Isadora Pellegrini Onófrio e Marina Bento Gastaud onde, 

através de um estudo quantitativo, levantam características de pacientes adultos 

atendidos em ambulatório de saúde mental. Falam da prevalência da busca de 

atendimento por mulheres e da pouca procura pelos homens. Salientam que os 

profissionais também tem que aprofundar os estudos em transtornos de humor, motivo 

de maior busca no ambulatório do Instituto Contemporâneo.  

 

       Roberto Graña, Daniela Bergersch D’Incao, Fernada Bernd, Karina Recktenvald, 

Maria Célia Detoni, fazem uma revisão critica da Cena Primária, ilustrada ricamente por 

autores como Freud, Klein, Laplanche, Winnicott e Lacan. Propondo uma redescrição 

da formulação freudiana original com o título de Revisitando a cena primária. 

 

       O Sentido do espaço residencial é o trabalho que Ariane Severo nos brinda. Fala 

do espaço físico da casa através de dois casos clínicos. As relações dos espaços externos 

e internos, o sentido destes. Como o estudo da planta da casa nos dá acesso a Estrutura 

Familiar Inconsciente e o funcionamento familiar. 
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     A técnica psicanalítica infantil é revista por André Bastos em um artigo onde ele 

demonstra a utilidade da técnica aplicada ao tratamento de pacientes psicóticos que 

possuem limitações para expressão verbal adequada e coerente. Ilustrado com casos 

clínicos o artigo tem uma bibliografia com Klein, Bion, Gabbard, Freud, Lacan, 

Rosenfeld, Searles, Bettelheim e Zimerman.  Em Abordagem psicanalítica infantil 

clássica aplicada ao tratamento das psicoses, André traz uma ilustração clinica de 

Ernesto, um homem de 27 anos e sua história. 

 

    Cesar Bastos e Marina Bento Gastaud escrevem sobre A pesquisa de resultados nos 

tratamentos psicanalíticos. Trazem que os tratamentos psicanalíticos vêm mostrando-

se eficazes, sendo agora necessário incorporar técnicas modernas de avaliação de 

resultados nos protocolos de pesquisa. O artigo faz parte da tese de doutorado de Marina 

e faz uma aproximação entre a prática clinica e a pesquisa.  

 

     Fechamos a edição com a conferencia de Elina Aguiar no 3º Simposium 

Latinoamericano de Comunidad y Cultura, em Buenos Aires 2012. Ela fala sobre La 

exclusión social, o lo indigente siniestro. Convida a pensar a exclusão como um 

espaço de produção cultural.  

 

    Com a apresentação de tal pluralidade de trabalhos, é possível vislumbrar que nossa 

revista, mais uma vez, atinge seus objetivos, com trabalhos que tratam de temas 

contemporâneos, com qualidade. 

     Boa leitura. 

     

 

 

  

 

 

                 


