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Ao nosso valioso passado – nossos 
pais e os que os antecederam –, aos 
que estão e aos que já se foram.
Ao nosso amoroso presente – nossos 
companheiros de todas as horas.
Ao nosso esperançoso futuro – nossos 
filhos de todo o sempre.
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Apresentação da segunda edição

É com entusiasmo que apresentamos a edição 2013 do livro 
Transgeracionalidade – de escravo a herdeiro: um destino en-

tre gerações, oito anos após o seu lançamento, em 2005. Com 
aquele rebento, tivemos muitas alegrias, graças à repercussão 
e ressonância que o interesse pelo tema promoveu, consequên-
cia de seu pioneirismo no meio psicanalítico nacional.

Esgotada a edição 2005, prosseguimos no prazer da 
aventura, insistindo e persistindo num tema que nos é caro e 
que, vencidas as resistências iniciais, tem sido alvo da curiosi-
dade e do interesse da comunidade psicanalítica. 

Nesse trajeto, sofremos a dor de perder tragicamente 
nossa querida colega Vera Chem, coautora do Transgeracionali-
dade e que conosco fundou, em 1998, o atual Núcleo de Víncu-
los e Transmissão Geracional da SBPdePA. Num trabalho que 
dura já 15 anos, com a integração de novos colegas ao Núcleo, 
muitos e novos movimentos foram sendo realizados.
 A edição de 2013 de Transgeracionalidade, embora fiel 
à primeira, contempla parte desse movimento na atualização 
do verbete dedicado ao conceito de Vínculo, acompanhando a 
evolução do pensamento de Isidoro Berenstein e Janine Puget 
na elaboração da teoria psicanalítica dos Vínculos, mestres que 
têm norteado nossa trajetória, marcada pela ruptura de para-
digmas e tolerância às incertezas. 

Queremos, nesta edição de 2013, reiterar nossa gra-
tidão a Janine Puget, responsável pelo prefácio da edição de 
2005 e que tão afetiva e efetivamente estimulou a publicação 
de nossas ideias, surgidas em intermináveis e frutíferas discus-
sões sobre o tema. 
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Desejamos, aos que se aventurarem conosco, uma boa 
leitura, com a expectativa de intercambiar experiências e ideias 
que promovam novos movimentos. (Junho de 2013)

Ana Rosa Chait Trachtenberg
Cynara Cezar Kopittke
Denise Zimpek T. Pereira
Vera Maria Homrich Pereira de Mello
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Apresentação

Transgeracionalidade – de escravo a herdeiro: um destino entre 
gerações é produto de vários anos de estudo e publicações 

das autoras. Ele se propõe a ser um instrumento de intercâm-
bio de ideias e conceitos a respeito desta importante área da psi-
canálise: o estudo das transmissões psíquicas entre gerações.

O grupo de autoras deste trabalho constitui o “Núcleo 
e Vínculos e Transmissão Geracional” da Sociedade Brasileira 
de Psicanálise de Porto Alegre, que estuda essa temática desde 
1998 – inicialmente, em caráter informal e, logo, reconhecido 
como Núcleo, mas sempre acolhido pela SBPdePA.

Desde a primeira curiosidade pelo tema, muitas foram 
as influências que motivaram a busca desse novo caminho da 
Psicanálise atual.

Os primeiros estudos foram com os trabalhos de René 
Kaës, aos quais se seguiram os de Haydée Faimberg, Micheline 
Enriquez, Jean José Baranes, Alain de Mijolla, Alberto Eiguer, 
entre tantos e importantes outros. A esses primeiros autores, 
os quais reverenciamos e deixamos aqui o nosso manifesto 
reconhecimento, além do agradecimento pelas colaborações 
pessoais em seu momento, somaram-se novos, fundamentais 
mestres. Buscamos e encontramos os precursores Nicolas 
Abraham e Maria Torok, esse caminho nos levou até Piera 
Aulagnier e André Green, e no vento da estrada ainda estamos.
Nossos frutíferos cruzamentos, nos grupos de estudos com Ja-
nine Puget, em Porto Alegre, nos mostraram o valor das incer-
tezas e o sabor da aventura.
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E este livro é uma aventura.
Essa aventura está constituída de dois capítulos de 

homenagens: uma, ao nosso primeiro amor, René Kaës, que 
nos introduziu na temática que nos ocupa; outra, a Piera Au-
lagnier, que entendemos seja matriz de todas as horas. Com 
certeza, uma escolha difícil, que exigiu renúncias, pois todos 
os pensadores referidos mereceriam estar em destaque. Entre-
tanto, mesmo as aventuras requerem paradas para reabaste-
cer, postergar, planejar. Outras virão.

Seguimos com a apresentação dos trabalhos grupais  
na sequência que o tempo nos mostrou ser a mais adequada: 
“Vicissitudes doconceito de identificação e transmissão entre 
gerações”, “O negativo e as transmissões transgeracionais”, e, 
finalmente, o nosso primeiro rebento: “Revisitando Sófocles: a 
Trilogia Tebana sob a lente transgeracional”.

Na sequência, os trabalhos individuais de cada uma das 
“aventureiras”, em que aparecem as suas elaborações e ideias 
próprias, gestadas na mescla de incansáveis leituras e discus- 
sões grupais com leituras e interesses singulares.

Ao final dessa aventura: o capítulo dos verbetes. Surgiu 
da necessidade de precisar algumas ideias e especialmente da 
intenção de ajudar os leitores no entendimento e na discrimi-
nação de termos – por vezes enigmáticos. Trata-se de um es-
treito recorte de conceitos, com o objetivo de atingir a visão da 
temática proposta nesta obra: a da transmissão psíquica entre 
gerações.

Não podemos terminar esta apresentação sem deixar 
presente nossa profunda gratidão à Dra. Janine Puget, pelo 
estímulo e apoio na concepção deste livro, bem como por ter 
prontamente aceito prefaciá-lo. O prefácio supera seus objeti-
vos; é um verdadeiro e generoso capítulo, de inestimável valor 
para o nosso livro, e que traz, além de importantes inquieta-
ções e desdobramentos, o estudo de um amanhã.

Janine Puget é analista didata da Asociación Psicoa-
nalítica de Buenos Aires (APdeBA), onde, além de docente e 
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supervisora, é diretora científica do Departamento de Famí-
lia e Casal. É fundadora e diretora científica do Departamento 
de Casal da Asociación de Psicologia y Psicoterapia de Grupos 
(APPG). Publicou vários livros, em colaboração com Isidoro Be-
renstein e René Kaës, entre outros, e que estão, muitos deles, 
publicados em espanhol, português, francês e inglês.

É pioneira na Argentina no trabalho em Psicanálise 
Grupal, de Casal e de Família. Merece destaque que as suas 
ideias e seus escritos sobre o efeito da violência, em especial 
a violência social, sobre o psiquismo do sujeito e das gerações 
seguintes a fazem conhecida internacionalmente.

Transgeracionalidade: dessa palavra atualmente tão 
falada e valiosa em nossa clínica, surgiu o livro que apresen-
tamos a vocês, leitores. O subtítulo “de escravo a herdeiro“ ex-
pressa a condição do sujeito enquanto cativo – escravo – da dor 
psíquica de um antepassado, que vive conforme um mandato 
transgeracional do qual não consegue se libertar. Através da 
escuta de falas ancestrais, muitas vezes não ditas, a psicanálise 
pode ajudar esses sujeitos a encontrar o caminho de seu ver-
dadeiro legado, ao tornar seu aquilo que herdou, permitindo a 
conquista de sua condição de Herdeiro. Essa trajetória possí-
vel, a transformação esperançosa – de Escravo a Herdeiro: um 
destino entre gerações – é a que gostaríamos que emergisse 
deste livro.

É nosso desejo que daqui surjam discussões, ideias e, 
em especial, novas ajudas aos nossos pacientes de hoje, a pre-
venção das futuras gerações. (2005)

Ana Rosa Chait Trachtenberg, Cynara Cezar Kopittke,
Denise Zimpek T. Pereira, Vera Dolores Mainieri Chem,
Vera Maria Homrich Pereira de Mello


