
Fala de Rosa Sender Lang - Representante do Cowap Brasil para a Primeira 

Jornada COWAP Brasil. 

 

 

Antes de darmos início a nossa mesa de abertura, gostaria de expressar o 

nosso pesar pela perda de uma grande psicanalista, Janine Puget, uma mulher 

guerreira que deixou um grande legado a todos nós, psicanalistas.  

Neste momento, de luto e de vida, uma nova geração desponta e, assim, 

apresento a representante Cowap Brasil junto à ABC, a colega Juliana Picado Alvares 

Ribeiro dos Santos, membro filiado ao Instituto Durval Marcondes da SBPSP e 

representante da AMF no Cowap junto a SBPSP.  

Passo a palavra a presidente da Febrapsi, a colega Cintia Xavier de 

Albuquerque, membro efetivo SBPsb. Compondo a mesa de abertura, teremos a 

psicanalista Patricia Alkolombre, a Co-chair do Cowap da América Latina, a colega 

Cândida Sé Holocko, a primeira brasileira a assumir o cargo de Co-chair no Cowap 

pela América Latina e atualmente membro da Comissão Cowap Brasil. Temos 

também a satisfação de ter conosco Teresa Haudenschild, uma das co-fundadoras do 

Cowap Brasil que se tornou a primeira representante do Cowap Brasil junto a 

Febrapsi, de 1999 a 2017. E, Almira Rodrigues, que a seguiu como representante 

Cowap Brasil no biênio, 2018 a 2019, e eu, como a atual representante Cowap Brasil. 

Temos como convidada especial a Dra Paula Elmann, Chair Internacional do Comitê 

Mulheres e psicanálise da IPA, que nos enviou uma mensagem desejando uma 

excelente Jornada. A mensagem na integra está traduzida e ficará disponível em 

nossa página, sediada no site da Sociedade de Brasília.  

Com muito prazer que dou início às conferências de abertura da Primeira 

Jornada Cowap Brasil com a Dra Virginia Ungar e Dr. Cláudio Lask Eizirik. Esta 

primeira jornada foi idealizada antes da pandemia, se tornou um desafio e agora uma 

realidade. Neste momento em que vivemos uma situação inimaginável, de um luto 

latente pela perda de milhares e milhares de seres humanos ceifados de suas vidas e 

de aumento exponencial da violência de gênero e do feminicídio, surge também, uma 

solidariedade ímpar que nos alimenta e mantém viva a esperança no amanhecer, no 

laço afetivo com o outro. Com este espírito é que a COMISSÃO COWAP BRASIL veio 

homenagear “O amor em suas várias faces”, o amor e o ódio como dois lados de uma 

mesma moeda. O amor que nos une e nos fortalece para que Tanatus não prevaleça.  



E, nas palavras de Vinicius de Morais: “O amor é o murmúrio da terra quando as 

estrelas se apagam e os ventos da aurora vagam no nascimento do dia. O amor é a 

memória que o tempo não mata, a canção bem amada, feliz e absurda. E, a música 

inaudível. O amor é Deus em plenitude, a infinita medida das dadivas que vêm com o 

sol e com a chuva, e o tesouro armazenado no fim do arco íris” 

O Cowap Brasil está sendo construído com um tecido especial com fios que se 

entrelaçam da experiência somada e de afetos compartilhados. Este é o Cowap Brasil. 


