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EDITORIAL

Editorial Vínculo 18(3) 2021

Marcio Gonçalves Vieira

Na terceira e última edição da Vínculo de 2021 finalizamos o processo de publicação dos trabalhos 
apresentados no XII Congresso  Brasileiro de Psicanálise das Configurações Vinculares realizado no ano de 
2019 em Serra Negra. Os autores foram convidados a transformá-los em artigos científicos e temos nesta 
edição treze destas produções. 

Iniciamos esta edição com um artigo que propõe uma discussão sobre a temática da resistência em 
psicanálise a partir de experiências clínicas e do campo teórico da psicanálise stricto sensu e psicanálise 
dos vínculos.

Partimos então para quatro artigos que versam sobre a temática dos dispositivos grupais, sendo 
dois mais especificamente no uso de dispositivos de fotolinguagem, sendo eles: exposição da experiência 
do departamento de fotolinguagem de Appia, Uruguai com o dispositivo de fotolinguagem; relato da 
experiência da utilização de seções de fotolinguagem como espaço de acolhimento para os participantes 
do Congresso  Brasileiro de Psicanálise das Configurações Vinculares; exposição da experiência de trabalho 
com um grupo operativo que ocorre em um serviço público de saúde mental, a saber, um Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS); reflexões sobre a psicoterapia analítica de grupo com pacientes psicóticos 
egressos de internação psiquiátrica.

Temos então na sequência três artigos da temática das relações familiares: reflexão sobre situações de 
rupturas familiares, que geram consequências importantes para a formação do self e sobre a possibilidade 
de elaboração frente a esperança produzida pela construção de novos vínculos; relato de experiência que 
aborda os emperramentos percebidos em quatro famílias, atendidas em consultório e reflexão sobre as 
transformações nas configurações familiares durante o tempo; discussão sobre o atendimento familiar 
nos casos de suspeita de autismo e no caso de gêmeos e reflexão sobre a complexidade dos vínculos, da 
configuração edípica e da própria configuração do ego de cada gêmeo.

Dois artigos focam nos atendimentos a casais: apresentação de vinhetas de tratamentos 
psicoterapêuticos realizados com casais, embasados na psicanálise das configurações vinculares; reflexões 
sobre o manejo da sessão na terapia psicanalítica de casal.

Por último três artigos com temáticas diversas: exposição do trabalho de psicologia em um caso de 
adoção; reflexão a respeito do manejo clínico do analista com um paciente em um caso de negação ao 
vínculo a partir da Psicanálise Vincular e da Psicossomática Psicanalítica; reflexões sobre o atendimento 
multidisciplinar de uma adolescente em um CAPS Infanto Juvenil.

Aproveitem estes excelentes trabalhos apresentados no último congresso organizado pelo NESME.
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