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Fala de abertura da Dr. Paula Elmann - Chair COWAP-IPA  para a Primeira Jornada 

COWAP Brasil. 

 

 

Sejam todos benvindos a Primeira Jornada COWAP Brasil! Estou muito grata pela 

oportunidade como presidente de um grupo, um comitê que cresceu próximo ao meu 

coração -IPA COWAP- Comitê de Mulheres e Psicanálise; para contar-lhes do que se 

trata o COWAP.  

       Estamos no vigésimo segundo ano de aniversário da criação do COWAP. O Comitê 

foi formado para fornecer alicerce para investigação de tópicos relativos primeiramente 

a problemas da mulher. Em 2001 ele mudou, passando a considerar as relações entre 

homens e mulheres, masculinidade e feminilidade e atualmente inclui preocupantes 

questões relativas ao homem. 

A abordagem especifica deste comitê tem sido conectar o pensamento psicanalítico 

teórico e clínico com o mundo externo e seus problemas. Esta abordagem não é apenas 

significativa do ponto de vista sociocultural, a experiência tem sido de contribuir para a 

revisão e atualização de conceitos psicanalíticos. 

     O Comitê encoraja e dá suporte local, nacional e internacional a grupos de estudos, 

organiza conferências, eventos regionais, promove publicações, através da criação, 

onde possível, de oportunidades de reuniões psicanalíticas, grupos de trabalho, 

conferências teórico -clínicas para questões de relevância social. 

     O comitê conduz pesquisas psicanalíticas em problemas relacionados a relações 

complexas entre categorias de sexualidade e gênero e suas implicações para a 

psicanálise. Há colaborações com outros comitês como o Inter Comitê em Prevenção 

ao Abuso Infantil e o Comitê de Diversidade Sexual e Gênero. O COWAP objetiva 

estabelecer atividades conjuntas com outras instituições tais como organizações não 

governamentais (ONGs), para ampliar conhecimento psicanalítico da comunidade e 

estimular jovens profissionais a empreenderem treinamento psicanalítico. 

     O COWAP se estabeleceu no início com sua primeira presidente geral Joan Raphael 

Leff em colaboração com Kernberg, presidente da IPA. Nos últimos vinte anos o 

COWAP tem se desenvolvido nas três regiões IPA, além de recentemente na China, 

Índia e Turquia.  O COWAP tem se mostrado um dos comitês mais ativos da IPA. Em 

seu mandato planeja atividades que exploram problemas da mulher, relações entre 

homens e mulheres, conduzindo membros das mais diversas regiões, tradições e 
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orientações psicanalíticas. A diversidade cria riqueza e em colaboração regiões 

conduzem a atual e poderosa consciência a cerca da violência contra a mulher, 

misoginia, e problemas da mulher. A demanda para consciência social é grande, devido 

a figuras políticas misóginas atualmente no poder em muitos países e políticas 

regressivas que estão sendo instituídas globalmente. Diante disso, a necessidade atual 

do COWAP, suas atividades e eventos, não poderiam ser, mais relevantes, dando voz 

aos problemas e direitos das mulheres. Temos hoje, nossa primeira mulher presidente 

da IPA, Virginia Ungar, dando assim, maior ênfase ao foco das mulheres.  

        Em acréscimo a essa maravilhosa Jornada que estamos embarcando hoje, quero 

contar-lhes sobre as atividades COWAP dos últimos anos e olhando para frente, para 

o próximo ano e irei limitar minha descrição aos temas títulos devido ao nosso limitado 

tempo. Temos patrocinado conferências em Los Angeles - Califórnia no ano passado 

“Sobrevivência psíquica em face a misoginia”, em Montevideo-Uruguai: “Diálogos 

Latino-Americanos: Violências: Infância, Gênero- Sociedade”; em Tblisi-Georgia: 

“Medea: Feminilidade, Maternidade Amor e Ódio”. Em Kolkata, Índia: “Segurança das 

mulheres em tempos dogmáticos” e “ Mulheres em romance, sexo e casamento”, em 

Istambul “ Mulheres analisando Mulheres”, em Washington DC “ O que as mulheres 

querem hoje” e mais recentemente organizado por Aurora Romano de Fasja, que com 

grande sucesso converteu o encontro para online devido a covid 19.   

Todo ano, no Congresso da Fepal há um Congresso COWAP, atualmente organizado 

pela atual Co chair- Patricia Alkolombre. Também a cada ano no EPF nossa Co -

Presidente Europeia Cristina Saottini organiza um painel COWAP.  

        O COWAP teve uma proeminente e ativa presença no Congresso de Londres 2019 

em painéis com os seguintes tópicos: “Mudando noções do feminino: Confrontando 

preconceitos do analista” organizado por Margarita Cereijido, “ Mulheres em Liderança 

: Uma perspectiva psicanalítica” organizado por Patricia Alkalombre e “ Perversão e 

Feminilidade : A Objetificação do Self” no qual três regiões discutiram o caso clinico de 

uma mulher  com cinco anos de análise  que evoluiu de um processo entre ser uma  

agradável boneca Barbie bidimensional para uma mulher tridimensional e viva.             

        O COWAP juntamente com o Comitê de Estudos sobre Diversidade Sexual e 

Gênero produziram “Trans feminilidade” uma sessão de filme sobre “Uma mulher 

fantástica” Nos também tivemos nosso primeiro Grupo de trabalho-Pré-Congresso 

COWAP, numa manhã cheia de devotada discussões relativas aos problemas COWAP. 
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      Temos sido muito agraciados pelo apoio de Virginia, fortemente expresso por sua 

disponibilidade em estar presente em numerosos eventos COWAP passados e futuros, 

incluindo este, deste fim de semana. 

     A colaboração da COWAP junto a presidente do Comitê de Diversidades Sexuais e 

de Gênero planejaram a primeira Conferência IPA em Diversidade de Gênero que 

ocorreu em Bruxelas ano passado.  

     É sabido que a Covid trouxe seus apuros para nossos planejamentos e todos os 

projetos tiveram que ser  transformados  em modelo remoto, como Patrícia havia 

planejado as sequências COWAP neste outono em “ O poder da mulher e a mulher no 

poder” com Aurora Romano de fasj e Graciela Cardi com seu enfoque nas ideias 

centrais de Mariam Alizade e sua relevância para a crise atual. 

      Está em planejamento, atualmente uma conferência virtual que estou coordenando 

intitulada “A Intercessão de Gênero Sexualidade e nossa crise atual: O impacto 

psicológico de Raça, Política Economia e COVID” que acontecerão em 9 e 10 de Abril 

de 2021, que convidamos vocês a participarem. Estarão incluídos dois painéis: 

 “O impacto Psicológico da COVID19 através das lentes da Raça, Política e Economia” 

e “O impacto da crise pandêmica nas dinâmicas de gênero: Um tempo de 

transformação (onde Leticia Glocer Fiorini irá apresentar) juntamente com uma nota 

chave direcionada por Cláudia Rankine, uma aclamada estudiosa e poetiza Afro- 

Americana. 

      Outros projetos COWAP, incluem nossa série de livros, contrato firmado com a 

Rouledge onde há a oportunidade de publicar livros relacionados ao COWAP. 

     O COWAP tem um Boletim de Notícias semestral supervisionado por nossa atual 

editora Ester Palerm (Barcelona) e em breve, a editora Karla Rodrigues (Lima) onde 

relatamos todos os nossos congressos passados e futuros e oferecemos outras colunas 

relacionadas. Todos os Boletins COWAP anteriores são postados no website da IPA e 

podem ser encontrados lá.   

     Ester, iniciou um projeto intitulado “Analistas Femininas Pioneiras” no qual cada 

sociedade da IPA é convidada a enviar biografias de três analistas mulheres de suas 

sociedades que foram pioneiras e essas biografias são publicadas num boletim a cada 

trimestre. Convido vocês a participarem desse projeto em suas sociedades caso as 

mesmas ainda não tenham enviado biografias. 

       Todas as nossas regiões têm sido desafiadas a conviver com a Covid 19. Embora 

estejamos esperançosos que ate agora, temos melhorado os números em nossas 
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regiões, estamos gravemente desapontados com o número de doentes e mortos que 

tem recentemente crescido e o fim desta pandemia, ainda não se avista. Esperamos 

que ações políticas tragam mudanças para nossa paisagem política, de forma a dar 

ascendência a grande otimismo. Esse tempo de claras disparidades de saúde chamam 

a nossa atenção para testemunhar lutas regionais com disparidades de raça e classe 

que estiveram presentes por muito tempo. 

     É um tempo de autorreflexão pessoal e institucional para lidar com tendências 

preconceituosas e racistas que estão historicamente embutidas em nossas estruturas 

societárias e organizacionais. Nos podemos aperfeiçoar o futuro da Psicanálise nos 

responsabilizando nessas áreas de disparidades sócias nas quais estivemos 

negligenciando. Em face ao nosso profundo desapontamento com as dolorosas 

limitações de nosso mundo eu encontro consolo no COWAP e na dedicação e paixão 

de todos os seus membros.  

        Estou profundamente admirada pelos esforços de nossas três co chairs regionais 

e sete membros regionais, nossos novos candidatos representantes e em acréscimo a 

nossos muitos membros de enlace de todo o mundo que contribuem para as atividades 

COWAP. Eu convido todos os membros IPA a manterem seu interesse no COWAP e 

suas propostas. Por último, estou agradecida aos esforços de Rosa Lang e seu comitê 

que criaram esta Jornada “As várias faces do amor” onde vocês ouvirão maiores 

enriquecimentos de pensadores.  

       Eu desejo boas-vindas a vocês ao que certamente será uma pensante 

enriquecedora e satisfatória Jornada.!  

 

  

 


