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NUPSE – Núcleo de Psicanálise e Sexualidade 

SPFOR (Sociedade Psicanalítica de Fortaleza) 

 

O evento Latino-Americano da COWAP em São Paulo (XII Diálogo Latino-Americano 

Intergeracional entre Homens e Mulheres), em Junho de 2016, teve a presença de vários membros e 

candidatos da SPFOR e diversos outros profissionais da área psi de Fortaleza. A rica experiência nos 

estimulou a formar um grupo de estudos em sexualidade dentro da SPFOR, ligado à COWAP (Women 

and Psychoanalysis Comittee, da IPA). A co-chair da COWAP para a América Latina naquele 

momento, Cândida Sé Holovko, acolheu e estimulou essa proposta desde o início.  

Os objetivos do grupo são: estudar e discutir sexualidade à luz da psicanálise, criar 

oportunidades de discussões e diálogos sobre sexualidade, estimular o desenvolvimento de trabalhos e 

a organização de eventos em sexualidade, por membros da SPFOR, divulgar a Psicanálise no meio 

universitário, médico e psiquiátrico, participar de uma rede de contato (network) para troca de 

experiências e publicações em sexualidade, através da ligação com a COWAP (Women and 

Psychoanalysis Comittee), da IPA e outras instituições e dialogar com outros campos teóricos sobre 

Sexualidade. 

O grupo iniciou efetivamente suas atividades em 2018, com reuniões para estudo de textos de 

autores relevantes em sexualidade como Robert Stoller (A experiência transexual), André Green (As 

cadeias de Eros) e Jacques André (As origens femininas da sexualidade), discussão de vinhetas 

clínicas de pacientes transexuais e apresentação do trabalho do comitê sobre preconceito da IPA 

“Psicanálise contra o preconceito: O caso da orientação sexual”, preparado por Susann Heenen-Wolff, 

em reunião científica da SPFOR. 

Na III Jornada da SPFOR, em 31/08 e 01/09, um dos integrantes do NUPSE, o candidato 

Walmy Pereira Silveira, apresentou o trabalho “Gênero: o desafio do não binário”. Na mesa estava 

também o analista didata da SPFOR Galba Lobo Jr., que apresentou o trabalho “Do estranho ao 

recalque na sexualidade da contemporaneidade”.  

 As atividades do NUPSE continuam, agora incluindo encontros abertos a público de 

psicólogos e médicos externo a SPFOR e com textos de autores como Lou Andreas-Salomé, 

Piera Aulagnier, Joyce McDougall, Laplanche, Richard Isay, Letícia Fiorini e outros.  

 

Eliane Souto de Abreu 
Coordenadora do NUPSE 

Membro Associado SPFOR 
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Nuvem de idéias relevantes do NUPSE:  
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