
 

Boa noite à todos! 

Estou feliz por estarmos hoje, desde de manhã, realizando a Primeira Jor-

nada Cowap Brasil, com uma excelência de temas livres, para pensarmos 

juntos sobre As várias faces do amor, especialmente em um ano como esse, 

de 2020. Desejamos abrir um terreno fértil para semearmos novas atualiza-

ções, reforçados pela necessidade contemporânea de uma psicanálise 

aberta e porosa. 



Agradeço por compor está mesa de abertura e aqui estou representando 

todas os enlaces, representantes COWAP dos membros filiados (ou analis-

tas em formação - termo atualizado e oficializado no recente congresso 

Ocal), represento todos os demais membros COWAP que estão realizando a 

formação. 

Ressalto que 80% dos analistas em formação da América Latina estão nos 

institutos das federadas do Brasil. 

O Brasil, em sua imensidão produz uma multiplicidade de culturas, enrique-

cidas por climas diferentes, ritmos característicos com sotaques únicos e 

esta enriquecida pluralidade esteve mais próxima, mais viva, nesse ano com 

a pandemia, participamos de diversas reuniões e eventos realizados nas 

plataformas digitais. Penso que conseguimos “tirar proveito do mal 

negocio”, como diz Bion. 

A cultura vive um processo de transformação permanente. E nesse século 

algumas mudanças importantes estão ocorrendo 

Penso que a atual pandemia do coronavírus, parece demarcar o inicio do 

novo século - mais simbólico que cronológico - modificando a dinâmica do 

mundo contemporâneo. Incluindo as mudanças psíquicas, que possivelmen-

te poderão reorganizar os modos de vida. 

O COWAP é um comitê científico da International Psychoanalytical Associa-

tion (IPA), que completou 22 anos e atualmente busca, principalmente, esti-

mular a investigação dos problemas ligados às complexas relações entre as 

categorias da sexualidade e o gênero. Sabemos que o psiquismo é um orga-

nismo vivo que está em movimento por toda a vida.  



O COWAP, desde a sua fundação, há 22 anos, mantém um espaço de refle-

xão e troca com diferentes disciplinas e olhares, sobre temas que represen-

tam desafios para a psicanálise contemporânea, aprofundando a produção 

científica do comitê em grupos de estudos COWAP, alguns abertos à comu-

nidade. O diálogo intergeracional é fundamental para o desenvolvimento da 

psicanálise. 

No Brasil temos 24 federadas, reconhecidas pela Federação Brasileira de 

Psicanálise (FEBRAPSI), e em 19 delas temos enlaces COWAP. 

Mais detalhes sobre o Histórico, grupos de estudos e outros temas de estu-

do do comitê, estão nas mídias do COWAP Brasil. 

Para concluir, quero expressar a minha gratidão as pessoas que tornaram a 

Jornada possível — A colega Rosa Lang, que foi a idealizadora; a Comissão 

Organizadora, que trabalhou incansavelmente; ao suporte técnico da SPRJ; 

aos membros da Comissão COWAP Brasil; as colegas que me ajudaram na 

realização dos cartazes e na divulgação — a Associação Brasileira de Can-

didatos (ABC), em contato com a Aline Wageck, atual presidente; a Camila 

Bastos - representante COWAP dos membros filiados na Sociedade Psica-

nalítica do Recife (SPRPE); a Fernanda Leão, colega do Instituto da SPRJ e 

membro COWAP e as representantes COWAP que estiveram pela manhã 

como coordenadora e relatoras nos temas livres - Lina Schlachter Castro 

(SPFOR), a Marcela Carneiro (GEPG), Maria Luiza Borges (SBPRP/ NPU), 

Carmen Baldin (SBPRP) e a Isabella Lasmar (SBPMG). Agradeço, também, a 

Patricia D'Avilla (SPRJ), que esteve ajudando na tradução durante o curso 

da Fiorini. 



Em nome do COWAP agradeço a bela imagem do cartaz da Jornada e todas 

as demais obras cedidas pela artista plástica e psicóloga, Andrea Ramalho 

Miranda. 

Sejam todos bem-vindos! Seguimos com a Primeira Jornada COWAP Brasil, 

desenvolvida com dedicação e parceria — virtudes ativas do COWAP Brasil. 

Parafraseando a letra da canção, metade de nós é amor… e a outra também! 

Desejo uma boa jornada à todos. 
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