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HISTÓRICO DO COWAP BRASIL 

O COWAP IPA - Comitê de Mulheres e Psicanálise (Women and 

Psychoanalysis Committee) foi constituído em 1998, na gestão de Otto F. Kernberg 

como Presidente da IPA, e sua primeira Chair Internacional foi a psicanalista inglesa 

Joan Raphael-Leff. A primeira Co-Chair pela América Latina foi Alcira Mariam 

Alizade (APA) que instituiu os Diálogos Latino-Americanos Intergeracionais entre 

Homens e Mulheres, realizados bienalmente desde 1999, com a finalidade de estreitar 

vínculos entre sociedades de um mesmo país, com as de sua região dentro de um 

âmbito geral da IPA e aberto a comunidade.  

O objetivo do COWAP é estimular a investigação dos temas ligados às 

complexas relações entre as categorias de sexualidade e gênero, considerando as  

influências socioculturais e suas implicações para a psicanálise.  

O COWAP Brasil é um espaço de reflexão e intercâmbio interdisciplinar sobre 

temas inicialmente referentes à mulher, que se estendem a aspectos do masculino, do 

feminino e das relações de gênero, ampliando assim, as questões que desafiam a 

psicanálise contemporânea, como a sexualidade, feminilidades, masculinidades, 

fertilidade assistida, novas configurações familiares, funções parentais, relações de 

poder entre os gêneros, diversidades sexuais e de gênero e violência contra mulheres, 

crianças e LGBTI+.  

O COWAP é formado por psicanalistas de diferentes Sociedades 

Psicanalíticas da IPA que integram os Grupos COWAP vinculados às Sociedades de 

Psicanálise, Grupos de Estudos Psicanalíticos e Núcleos de Psicanálise. São grupos 

autônomos e independentes para desenvolverem seus trabalhos, eventos, cursos e 

grupos de estudos e sua coordenação é reconhecida pela direção de cada federada.  

Estes se vinculam ao Comitê Científico da IPA, mediante associação direta com o 

COWAP América Latina. 

No Brasil, o COWAP foi inicialmente organizado por Renata Aleotti, então 

presidente da Associação dos Membros Filiados da SBPSP, a pedido da Mariam 

Alizade e, aos poucos foi se expandindo entre os candidatos membros da ABC e 

membros das Federadas. Renata convidou Maria Cecilia Andreucci Pereira Gomes, 

como membro de enlace da SBPSP, que logo em seguida convidou Teresa Rocha 

Leite Haudenschild para realizar a interface com os membros de outras Sociedades.  
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Como membro de enlace COWAP da SBPSP desde 1999, pelo seu empenho, 

Teresa conquistou espaço para o COWAP nos Congressos da Febrapsi - conseguindo 

uma mesa redonda em 1999 e duas a partir de 2001, uma de comunidade e outra de 

clínica. O convite para organizar as representações do COWAP no país foi reiterado 

em 2001, no XVIII Congresso Brasileiro de Psicanálise, pela Mariam Alizade, então 

Co-chair COWAP para a América Latina. Teresa organizou as representações do 

COWAP no país e após quatro anos de um trabalho intenso, em 2005, conseguiu a 

oficialização do COWAP Brasil junto à FEBRAPSI.   

No Brasil foram sediados três Diálogos Latino-americanos:  

1) III Diálogo Latino-americano Intergeracional entre Homens e Mulheres, 

coordenado por Marlene Araújo, e realizado em Porto Alegre, em 2002. 

Foi organizado e publicado em 2004, um livro em espanhol com os 

trabalhos apresentados: Masculino-femenino – cuestiones psicoanalíticas 

contemporâneas; 

2) VI Diálogo Latino-americano Intergeracional entre Homens e Mulheres, 

realizado no Rio de Janeiro em 2007, com a seguinte comissão 

coordenadora local COWAP Brasil: Rosa Sender Lang (SPRJ – Rio 1); 

Cristina Amendoeira (SBPRJ -Rio 2); Débora Unikowski (APRIO – Rio 

3); e Nanci Moura (APERJ – Rio 4),  com o apoio de Teresa Haudenschild 

(IPA-América Latina) e Cândida Sé Holovko (SBPSP). O tema do Dialogo 

foi Corpo e Subjetividade e os trabalhos foram gravados num CD e 

disponibilizados aos palestrantes. 

3) XII Diálogo Latino-americano Intergeracional Entre Homens e Mulheres, 

realizado em São Paulo, em 2016, sob a coordenação de Cândida Sé Holovko 

e Cristina Maria Cortezzi. O tema do Diálogo foi Desafios da Psicanálise 

frente a Novas Configurações Sexuais e Familiares e vários trabalhos 

apresentados foram publicados na coletânea organizada pelas coordenadoras. 

Neste Diálogo, foi lançado o primeiro livro em português de uma integrante 

do Cowap Brasil, Teresa Rocha Leite Haudenschild, Psicossexualidades – 

Feminilidade, masculinidade e gênero, pela Editora Escuta, 2016.   

Cândida Sé Holovko (SBPSP) foi nomeada pelo então Presidente da IPA  

Stefano Bolognini a primeira brasileira Co-Chair para coordenar o Comitê COWAP 
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Latino América para o período de 2014-2017. Em sua gestão, foram editados três 

livros com a participação de membros do COWAP Brasil.  

Cândida Sé Holovko (SBPSP) e Patrícia Alkolombre (APA) organizaram um 

livro em espanhol, intitulado: Parentalidades y Género, su incidência em la 

subjetividade (Buenos Aires, Letra Viva, 2016). O outro livro foi publicado em inglês 

Changing Sexualities and Parental Functions in the Twenty-First Century. (London, 

Karnac Books, 2017), organizado por Cândida Sé Holovko e Frances Thonson-Salo 

(SBP), com autores da América Latina. E o terceiro livro, este em português, foi 

organizado por Cândida Sé Holovko (SBPSP) e Cristina Maria Cortezzi (SBPSP), 

com o título: Sexualidades e Gênero: Desafios da psicanálise. (São Paulo, Blucher, 

2017), com trabalhos apresentados no XII Diálogo Latino-Americano e na Jornada do 

COWAP no Pré-Congresso da FEPAL.  

Mais dois outros livros foram publicados recentemente com textos de 

membros do COWAP Brasil: Reflexões Psicanalíticas sobre Reprodução Assistida, 

organizado por Renata Viola Vives (Porto Alegre, Ed. Meridional, 2019); e  

Violencias y Subjetividad – Género, Infancia y Sociedad, organizado por Patricia 

Alkolombre e Ema Ponce de León (Buenos Aires, Letra Viva, 2019), com textos 

apresentados em Montevidéu no XIII Diálogo Latinoamericano intergeracional entre 

hombres y mujeres.  

No XXVI Congresso Brasileiro de Psicanálise, em novembro de 2017, Almira 

Rodrigues (SPBsb) foi indicada como representante do COWAP Brasil junto à 

Febrapsi para a gestão 2018-2019. Na ocasião ficou acertado que esta representação 

passaria a integrar uma Comissão COWAP Brasil, e assim foi constituída a primeira 

Comissão COWAP Brasil: Almira Rodrigues (representante COWAP junto à 

Febrapsi), Teresa Haudenschild (Assessora – COWAP-SBPSP), Anna Melgaço 

(COWAP-SBPRJ), Cândida Sé Holovko (COWAP-SBPSP), Cristina Cortezzi 

(COWAP-SBPSP), Eliane de Andrade (COWAP-SBPMG), Eliane Souto de Abreu 

(COWAP-SPFOR), Gleda Brandão (COWAP-SPMS), Jurenice Picado Alvares 

(COWAP-SBPSP), Renata Vives (COWAP-SBPdePA), Rosa Sender Lang (COWAP-

SPRJ) e Juliana Picado Alvares Ribeiro dos Santos, como a primeira representante 

COWAP dos Membros Filiados/Candidatos junto à Associação Brasileira de 

Candidatos (ABC).   
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Em novembro de 2019 procedeu-se à indicação de nova Comissão Cowap 

Brasil para a gestão 2020-2021 que ficou assim constituída: Rosa Sander Lang -  

representante COWAP Brasil junto à Febrapsi; Juliana Picado Alvares Ribeiro dos 

Santos - representante COWAP dos Membros Filiados/Candidatos junto à Associação 

Brasileira de Candidatos (ABC); Cândida Sé Holovko - Assessora (COWAP-SBPSP); 

Teresa Haudenschild – Assessora (COWAP-SBPSP); Almira Rodrigues (COWAP-

SPBsb); Anna Melgaço (COWAP-SBPRJ); Eliane de Andrade (COWAP-SBPMG); 

Eliane Souto de Abreu (COWAP-SPFOR); Gleda Brandão (COWAP-SPMS); 

Jurenice Picado Alvares (COWAP-SBPSP); Nadia Franco (SPRJ); e Renata Vives 

(COWAP-SBPdePA).  

 

Dezembro/2019 

Comissão COWAP Brasil  


