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Cuidar de uma sociedade envolve investimento afetivo

Rapidamente dois anos se passaram. 
Foram dias em que procuramos ser 
mais honestos, verdadeiros e justos. 
Cuidar de uma sociedade não é simples, 
envolve muito investimento afetivo, 
saúde mental e física, além do desejo 
ardente de cumprir aquilo que se 
propôs. 

Eu não imaginava que chegaria a essa 
condição: presidente da Sociedade de 
Psicanálise de Brasília, mas procurei 
aprender o mais rápido possível a 
exercitar tão importante função. No 
dia a dia fui observando a diversidade 
de desejos que circulavam nas mentes 
dos nossos colegas e a possibilidade de 
realizá-los ou não. 

Procurei representar bem a nossa 
Sociedade em contatos com colegas 
psicanalistas do nosso planeta. Conheci 
tanta gente com ideias tão diversas!!! 
Fiquei impressionada.
No dia a dia, Dagmar e eu trabalhamos 
com afinco, resolvendo inúmeras 
situações burocráticas e, sempre que 
possível, atendendo às necessidades 

dos nossos colegas e dialogando com 
os demais membros da diretoria. Penso 
que muita coisa o grande grupo – mais 
de cem pessoas – realizou.

O nosso antigo/novo CENAPP precisa 
de alguém que o assuma, mas, mesmo 
assim, a clínica continua ativa. Não tive 
condições de assumir mais essa função, 
pois, além da Presidência, assumi 
também a Coordenação da Comissão 
de Comunidade e Cultura, fato que 
me deu um enorme prazer. O CENAPP 
continua prestando seus serviços à 
comunidade. A CoGeSe é uma comissão 
que assumiu a parte técnica do sistema 
de encaminhamento do CENAPP e está 
em plena atividade. 

O Setor de Crianças e Adolescentes e 
também de Casal e Família trabalharam 
incansavelmente e com autonomia. 
Esse setor tem se mostrado um grande 
empreendimento da nossa Sociedade. 
Houve ainda novas propostas, tais 
como a organização de mais grupos 
de estudos. Essas iniciativas muito me 
encantaram, mas não pude participar 

Por Mirian Elisabeth Bender Ritter de Gregorio
Presidente - Gestão 2015-2016

de nenhuma delas, dadas as minhas 
demais tarefas.
A Diretoria Científica se empenhou 
em atender o que nossos membros 
esperavam. Tesoureira e secretária 
eficientes, secretária sempre com muito 
trabalho e disposição para executar as 
mais diversas tarefas, por mais exóticas 
que fossem. Já o diretor do Instituto 
será o nosso novo Presidente! Seguro e 
experiente. 

Agradeço aos colegas que se 
dispuseram a compor uma chapa. E 
tenho um carinho especial pela sala 
314 que conseguimos reformar e 
transformá-la em um lugar aprazível e 
quase uma galeria de arte.

Fica aqui o meu agradecimento a cada 
um que acreditou em mim, aos que 
me apoiaram, aos que me criticaram e 
aos que me ensinaram, pois com essa 
oportunidade eu aprendi muito. Penso 
ter tido uma boa relação com todos 
os membros desta grande família, dos 
quais jamais esquecerei tudo de bom 
que recebi de cada um de vocês.

Mensagem aos colegas da SPBsb

Comunidade e Cultura
Debate sobre arquitetura e psicanálise, com 
Pedro Jabur (esq.), Marcos Ritter, Thiago An-
drade e José Costa Sobrinho. Acima, o magní-
fico poema de Augusto de Campos, oferecido 
por Jabur em sua discussão sobre a cidade. 
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Na foto acima: a ex-diretoria da SPBsb, que conclui dois anos de trabalho e uma agenda 
relevante para o desenvolvimento teórico e clínico do grupo: Roberto Calil (diretor do Instituto), 
Liliana Avidos (secretária), Silvia Valladares (diretora científi ca), Mirian Ritter (presidente) e 
Lourdes Zilli (tesoureira). Nosso agradecimento.

Na foto de baixo, a diretoria eleita para a gestão 2017/2018: José Costa Sobrinho (diretor 
científi co), Silvia Helena Heimburger (diretora do Instituto), Roberto Calil (presidente), Liliana 
Avidos (secretária) e Lourdes Zilli (tesoureira). Bem-vindos!

Gestão 2015/2016 EDITORIAL

Fico sempre muito feliz quando vejo 
a SPBsb com tantas atividades e 
cursos interessantes, contando com 
a participação de pessoas de dentro 
e de fora do círculo de colegas da 
instituição. Vejo a nossa Sociedade 
sempre se renovando, com novos 
membros fi liados e associados, 
além de mais profi ssionais com 
status de membros titulares, novos 
professores, analistas didatas e a 
renovação de cargos de diretoria.

Aproveito para parabenizar e 
agradecer o excelente trabalho da 
Mirian Elisabeth Bender Ritter de 
Gregorio. O entusiasmo da Mirian 
contagia a todos, mas é preciso 
ressaltar que ela soube ouvir os 
desejos diversifi cados dos membros 
da Sociedade e teve uma dedicação 
admirável, deixando sua marca em 
tudo que fez. Parabenizo e agradeço 
também a todos os demais colegas 
que se dedicaram ao trabalho 
dentro da instituição. 

Quero dizer também que fi quei 
muito contente com a escolha da 
nova diretoria, comandada por 
Roberto Calil Jabur, por quem tenho 
grande admiração devido a sua 
ponderação, equilíbrio e dedicação 
aos trabalhos da instituição. Isso não 
é pouco. Certamente será um biênio 
(2017/2018) de muitas atividades e 
realizações na SPBsb. 

Tenho muito orgulho de ter feito 
formação nesse ambiente tão 
acolhedor e profi ssional e de 
pertencer a essa instituição. E, 
mais ainda, de continuar fazendo 
parte da Comissão de Divulgação 
e Imprensa, junto com as colegas 
Cláudia Aparecida Carneiro e Cíntia 
Xavier de Albuquerque. Dessa 
forma, continuo perto dos amigos 
queridos e posso também dar 
minha parcela de contribuição.
Que venha 2017. Novos sonhos, 
desejos e realizações.

Por Helena Daltro Pontual
Editora BI

Gestão 2017/2018
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Eventos da SPBsb

Depois das atividades na 
Sociedade, a convidada Ruth Blay 
Levisky foi recebida em alegre 
encontro na casa de Maria José 
Miguel, em setembro. 
Da esquerda para a direita, Mirian 
Ritter, Ana Velia Velez, Ruth Levisky, 
Carmen Souto, Paola Amendoeira, 
Liliana Avidos, Silvia Valladares e 
Maria José Miguel.

Em outubro, Sergio Lewkowicz 
esteve em Brasília para reunião 
científica e seminário clínico. Ao 
final dos trabalhos, almoço com o 
grupo.
Sylvain Levy (esq.), Mirian Ritter, 
Sérgio Lewkowicz, Carlos Frausino, 
Ana Velia Velez, Ronaldo Castro, 
Maria Helena Castro e Alexandre 
Pantoja, que fez a selfie do grupo.

O psicanalista Ignácio Paim 
Filho (SBPdePA) voltou a 
Brasília em dezembro para uma 
terceira rodada de atividades e 
continuação do curso Estudos 
sobre O Projeto e a Carta 52, 
numa produtiva discussão sobre a 
metapsicologia freudiana. O grupo 
espera contar com sua presença no 
próximo ano!
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II Jornada de Membros 
do Instituto VLB 
“Sexualidade na 
contemporaneidade”, 
em novembro. 
Depois de um dia de 
atividades promovidas 
pela AMIP, uma festa 
de confraternização do 
grupo.

Jornada Febrapsi/SPBsb
A Febrapsi e a SPBsb realizaram em novembro a Jornada “Morte e Vida: novas configurações na Cultura e na Comunidade”. Na foto 1, confer-
ência de abertura com Mirian Ritter, Cíntia Albuquerque (coordenadora de Comunidade e Cultura da Febrapsi) e Daniel Delouya (presidente da 
Febrapsi). No dia seguinte, apresentações de Teresa Lopes (SBPRJ), Magda Khouri (SBPSP) e Joyce Goldstein (SPPA), sob coordenação de Carlos 
Frausino (foto 2). Em seguida (foto 3), debate do curta Ilha das Flores, com Luciano Lírio, Ney Marinho (diretor científico da Febrapsi) e Leonardo 
Francischelli (SBPdePA). 

II Jornada de Membros do Instituto



SPBsb - Boletim Informativo - nº3/2016 -  6

NOTÍCIAS

Nova Diretoria
Em Assembleia Geral Ordinária 
do dia 7 de dezembro, a SPBsb 
elegeu e deu posse à nova diretoria 
para o biênio 2017/2018. Também 
foram apresentados os relatórios 
dos diversos setores da SPBsb e do 
Instituto.
A nova diretoria é composta por:

- Roberto Calil Jabur: presidente;
- Liliana Dutra de Moraes Avidos:
secretária;
- Silvia Helena Heimburger: diretora
do Instituto;
- José Costa Sobrinho: diretor
científi co;
- Maria de Lourdes Zilli Guimarães: 
tesoureira.

Assembleia Geral

Participações externas
Em setembro, a presidente da SPBsb, Mirian Ritter, e o diretor do Instituto, 
Roberto Calil (ambos da gestão 2015/2016), representaram a Sociedade no 
Congresso Latinoamericano de Psicanálise, em Cartagena, Colômbia. 
Em novembro, Calil participou da Assembleia de Delegados da Febrapsi em 
Campinas.  

Intercâmbio

Livros
A biblioteca da SPBsb recebeu, como doação, os livros:  Corporiedade - O 
objeto originário concreto, de Alberto Panza, Massimo Romanini e Silvia 
Tauriello (org.) e Eros, de Veridiana Canezin Guimarães. 
Também adquiriu os livros Refl exões teórico-clínicas em Psicanálise, de 
Antonio Sapienza; Diálogos psicanalíticos sobre família e casal 1 e 2, de Ruth 
Blay Levisky (org).

Biblioteca

Setembro, 23 - “Intimidade e cultura: variações nos vínculos”, com Ruth 
Levisky. 24 - Seminário Clínico, apresentado por Ruth Levisky. Outubro, 
7 - “Na procura de uma fi liação”, com Ana Velia Vélez de Sáchez Osella e 
coordenação de Silvia Valladares. 19 - “Bergasse 19, o enquadre freudiano 
e a técnica contemporânea: evoluções”, com Regina Mota e comentários 
de Luciano Antunes.  21 - “Amor, paixão e ódio na diferença e indiferença” 
com Sérgio Lewkowicz (SPPA). 22 - Seminário clínico, com Alexandre 
Pantoja e coordenação de Sérgio Lewkowicz. 26 - “Quando o Eu se rasga 
e a dor enlouquece”, com Maria Elizabeth Mori e comentários de Cláudia 
Carneiro. Novembro, 16 - “No claustro: uma defesa contra o ódio”, com 
Isa Paniago e comentários de Roberto Calil Jabur. Dezembro, 1º - “Sobre 
um Divo e dívidas no Divã”, com Marina Abdalla Porto e coordenação de 
Maria Silvia Valladares.  9 e 10 - “Projeto: concepção e desdobramentos na 
metapsicologia freudiana”, com Ignácio Paim Filho (SPBdePA).

Reuniões científi cas
Diretoria científi ca

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) realizou no segundo 
semestre o ciclo de palestras “Encontro de psicanálise”, promovido por 
Veridiana Canezin Guimarães, professora e membro do Instituto de 
Psicanálise da SPBsb. A convite de Veridiana, os colegas membros da SPBsb 
Maria Nilza Mendes Campos, Carlos de Almeida Veira e Cláudia Aparecida 
Carneiro realizaram palestras com os seguintes temas, respectivamente: 
“Freud: além da consciência” (1º de outubro), “Winnicott - um analista 
transicional” (22 de outubro) e “A realidade psíquica segundo Melanie 
Klein” (19 de novembro). Os eventos tiveram a participação de mais de uma 
centena de estudantes do curso de psicologia da instituição.

Comunidade universitária
Outreach
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BIOGRAFIA

Antropóloga, socióloga e 
psicanalista nascida em Toronto 
(Canadá), Elizabeth Spillius (1934-
2016) faleceu no dia quatro de julho 
deste ano, aos 92 anos. 
Formou-se em 1945 em Psicologia, 
em sua cidade natal, mas, 
infl uenciada pelas ideias do 
sociólogo francês Emile Durkheim e 

do antropólogo polonês Bronislaw 
Malinowski, mudou-se para 
Chicago (EUA) e fez mestrado em 
antropologia social.
Posteriormente, em 1949, mudou-
se para Londres, onde concluiu 
seu doutorado e foi aconselhada 
por seu orientador a frequentar 
o Instituto de Relações Humanas 
da Clínica Tavistock, onde pôde 
trabalhar com ciências sociais e 
psicologia aplicada. 
Participou, então, de um projeto 
estudando 20 famílias num bairro 
londrino. Esse trabalho de campo 
a conduziu à teoria inovadora 
segundo a qual a cultura interna e 
a organização social de uma família 
dependiam da maneira particular 
com que estavam conectados à 
rede de pessoas e organizações 
fora da família. Descreveu essa 
experiência e descobertas no livro 
Família e Rede Social (1957). 

Casou-se com o antropólogo 
canadense James Spillius, 
com quem teve dois fi lhos, e o 
acompanhou à Tonga, em 1958, 
onde participou de um projeto da 
Organização Mundial da Saúde. 
Ao retornar a Londres, Elizabeth 
começou a estudar as ideias, 
estruturas e métodos psicanalíticos. 
Editou uma coleção de textos 
de Melanie Klein, utilizada em 
vários países, e produziu diversos 
trabalhos de psicanálise a partir 
de conversas com a psicanalista. 
Em 2010, tornou-se membro da 
Sociedade Psicanalítica Britânica.
Os dois volumes da obra Melanie 
Klein Hoje - Desenvolvimentos da 
teoria e da técnica editados por 
Spillius e no Brasil publicados pela 
Imago, têm contribuído para a 
formação de várias gerações de 
psicanalistas.

Elizabeth Spillius

Do coração à pena,
Da pena ao coração.
O coração de pena
Expressa com a mão
A dor de sua pena.
Por não ser em vão
O sofrer que o depena.

(Do livro Acordes do Coração, 2014)

Prosa e verso

Poesia
Por Ronaldo Mendes de Oliveira Castro

CURSOS 
E GRUPOS DE ESTUDO

Curso Continuação do Estudo sobre O Projeto e a 
Carta 52

Grupo de estudos preparatórios - Congresso de 
Psicanalistas de Língua Francesa 2017

Coordenação: Silvia Helena Heimburger
Um sábado por mês - 16h

Grupo de Estudos de Família e Casal
Coordenação: Ana Velia Vélez
Encontros quinzenais - Quartas-feiras - 19h

Estudos literários: contribuições à psicanálise
Coordenação: Carlos de Almeida Vieira
3º sábado do mês - 9h

 Seminários de Psicanálise - Wilfred R. Bion
Coordenação: Carlos de Almeida Vieira
Uma quinta por mês - 20h

Grupo de Estudos - Conversas Livro Anual
Coordenação: Teresa Cristina Peixoto, Maria Nilza 
Campos e Sancha Benvindo Lopes
Uma sexta-feira por mês - 16h

Coordenação: Ignácio Paim Filho (SBPdePA)
9 e 10 de dezembro

Grupo de Estudos - Sexualidade e Gênero
Coordenação: Almira Rodrigues e Márcia Vasconcelos   
Última quarta-feira do mês - 20h30

Elizabeth Bott Spillius
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CORPO DIRETIVO
SPBsb

AGENDA NACIONAL
 E INTERNACIONAL

EXPEDIENTE
Boletim Informativo da SPBsb - edição trimestral
Editora responsável: Helena Daltro Pontual
Revisão e editoração: Cláudia Carneiro e Lannusa Castro

Sociedade de Psicanálise de Brasília SPBsb
SHIS QI 09 Bl. E-1 sala 105 - 71625-009 
Brasília-DF - (61) 3248-2309 / (61) 3364-1553 - spbsb@spbsb.org.br - spbsb.org.br

DIRETORIA
Presidente: Roberto Calil Jabur
Secretária: Liliana Dutra de Moraes Avidos
Tesoureira: Maria de Lourdes Zilli Guimarães
Diretor Científi co: José Costa Sobrinho
Diretora do Instituto: Silvia Helena Dutra de Carvalho Heimburger

BIBLIOTECA
Responsável: Liliana Dutra de Moraes Avidos

BOLETIM INFORMATIVO
Editora: Helena Lopes Daltro Pontual
Revisão: Cláudia Carneiro 

CoGeSe - COMISSÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ENCAMINHAMENTO DE 
PACIENTES DA CLÍNICA DA SPBsb
Coordenação: Mirian Elisabeth Bender Ritter de Gregorio
Membros:  Eliana Cunha Machado, Isa Maria Lopes Paniago, Roberto Calil Jabur, 
Sylvain Nahum Levy

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA
Cláudia Carneiro (coordenadora), Cíntia Xavier de Albuquerque e Helena Pontual

COMISSÃO DE ENSINO
Silvia Helena Heimburger (coordenadora), Luciano W. G. Lírio, Maria de Fátima 
Malva (demais membros serão escolhidos)

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Maria Stella Winge (coordenadora) e Lúcia Eugênia Velloso Passarinho

CONSELHO DE DIDATAS
Roberto Calil Jabur (coordenador), Ambrozina Amália Saad, Avelino Neto, Carlos 
de Almeida Vieira, Daniel Emídio de Souza, Delza Maria Araújo, José Nepomuceno 
Filho, Lúcia Helena Meluzzi, Márcio Nunes de Carvalho, Maria de Fátima Malva, 
Regina Lúcia Braga Mota, Ronaldo M. de Oliveira Castro, Selma de Oliveira Porto, 
Silvia Helena Dutra de Carvalho Heimburger, Tito Nícias Teixeira da Silva

CONSELHO DE ÉTICA
Titulares:  Maria Silvia  Regadas de Moraes  Valladares, Tito Nícias Rodrigues 
Teixeira da Silva e  Ronaldo Mendes de Oliveira Castro 
Suplentes: Avelino Ferreira Machado Neto, Maria Fernanda Cardoso Lenzi e 
Maria Helena Lima de Oliveira Castro

REVISTA ALTER
Carlos César Frausino (editor) e Carlos de Almeida Vieira (coeditor)
Conselho editorial: Ana Velia Vélez, Maria Silvia Valladares, Mirian Ritter de 
Gregorio e Roberto Calil Jabur

SETOR DE PSICANÁLISE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Ana Velia Vélez de Sánchez Osella (coordenadora) e Liliana Dutra Avidos 
(secretária)
Psicanálise vincular: família e casal: Lúcia Eugênia Velloso Passarinho 
(coordenadora)

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dagmar Pereira do Carmo e Lannusa Castro

GRUPO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS DE GOIÂNIA (GEPG)
Presidente: Álvaro Alves Velloso
Diretora do Instituto: Delza Maria da Silva Ferreira Araújo
Comitê patrocinador da IPA: Fernanda de Medeiros Arruda Marinho (SBPRJ) e 
Marlene Silveira Araújo (SPPA)
Secretaria administrativa: Alessandra Sousa

III Jornada da Clínica 0 a 3 - Intervenção nas relações 
pais-bebês. 
A clínica contemporânea da parentalidade: vínculos 
e desenraizamento
17 e 18/03/2017
SBPSP - São Paulo
Informações: www.sbpsp.org.br

Conferência IPA Ásia-Pacífi co
Édipo asiático
4 a 6/05/2017
Taipei, Taiwan
Informações: www.ipa.world

50º Congresso Internacional da IPA
24ª Conferência da IPSO
Intimidade
25 a 29/07/2017
Buenos Aires
Informações: www.ipa.world

Congresso Brasileiro de Psicanálise
Morte e Vida: novas confi gurações
1º a 4/11/2017
Febrapsi - Fortaleza
Informações: febrapsi.org.br


