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 Sobre a autora:
Jan Abram é Psicanalista Titular Didata da British Psychoanalytical Society que exerce
clínica privada em Londres. Ela é Visiting Professor no Psychoanalysis Unit, University
College of London e também Visiting Lectureur na Tavistock Clinic.
Tem uma vasta obra publicada entre a qual se encontram os seguintes títulos:
 The language of Winnicott: a dicitonary of Winnicott’s use of words (1ª Edition:
1996; 2ª Edition: 2007);
 Donald Winnicott Today (2013);
 André Green at the Squiggle Foundation (2ª Edition: 2016).
Os seus trabalhos mais atuais são:
 The clinical paradigms of Melanie Klein and Donald Winnicott: comparisons and
dialogues (a publicar pela Karnac Books em 2017-18) com R. D. Hinshelwood;
 The surviving object: essays on psychic survival.

 Sobre o workshop:
O workshop parte de um ensaio que nos propõe o conceito de "Integração Paterna" que
constituirá, segundo a autora, a representação mais arcaica do pai na psique do recémnascido.
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Este conceito interpreta e amplia a proposta muito avançada de Winnicott do pai como
um objeto inteiro desde o início da vida psíquica. Se podemos afirmar que, depois de
Winnicott,"não existe um bebé", André Green acrescentou que "não existe uma mãe e
um bebé" e propôs a noção do "outro do objeto" na mente da mãe. Aqui, a autora
argumenta que esse "outro" é da qualidade do paterno.
Com referência aos seus trabalhos anteriores em que propõe a dupla conceção de um
objeto sobrevivente e não sobrevivente, o conceito de integração paterna reforça a
noção do objeto sobrevivente ao mesmo tempo que o objeto não sobrevivente indica
déficit na integração do mesmo.
No centro deste ensaio, está o trabalho com um paciente que se tornou violento no seu
segundo ano de análise mas, ao considerar encerrar o tratamento, ocorreu uma
alteração significativa.
A discussão examina esse ponto de viragem relacionado com o trabalho psíquico do
analista concluindo que o terceiro na mente do analista, que decorre da origem da
integração paterna do analista, é um aspeto essencial da sobrevivência psíquica e da
interpretação mutativa e maturativa do processo analítico.
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