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Apresentação 
ao texto de Robi Friedman “O grupo e o indivíduo  

em conflito e na guerra”

Carla Penna*

Como psicanalista ainda interessada em psicoterapia analítica de grupo, 
atividade praticamente abandonada no Brasil, mas em plena efervescência em 
diferentes países no exterior, tenho tido oportunidade de conhecer colegas que 
desenvolvem difíceis e originais trabalhos com grupos em todas as partes do 
mundo, especialmente em regiões onde a manutenção da paz tem sido uma 
difícil empreitada.

Este ano o tema escolhido para os Cadernos de Psicanálise foi a Violência. 
Imediatamente surgiu a vontade de apresentar e compartilhar um pouco do 
trabalho de corajosos colegas que, diante de situações político-sociais por ve-
zes extremas, apostam na tentativa de diálogo e no desejo de construção de 
uma relação mais harmoniosa com o outro, mesmo que ele se apresente como 
o inimigo.

 Robi Friedman é uma dessas pessoas. Nascido no Uruguai, filho de refu-
giados Europeus, emigrou para Israel ainda na adolescência. É psicólogo clíni-
co, grupanalista, Ph.D e professor  da Universidade de Haifa, cidade onde 
reside. Há muitos anos dedica-se à prática e ao ensino da grupanálise, tendo 
sido presidente e co-fundador do Israeli Institute of Group-Analysis. Atual-
mente é presidente da Group-Analytic Society, Londres. Há dez anos participa 
de tentativas de início de diálogo no conflito entre Israel e Palestina, atividade 
que o conduziu nos últimos cinco anos à direção – junto com o psicanalista 
cipriota Vamik Volkan e o psiquiatra irlandês Lord John Alderdice, profissio-
nais de renome internacional na área de psicopolítica – do International Dia-
logue Initiative (IDI), que utiliza o arcabouço teórico da psicanálise e da 
grupanálise na promoção de iniciativas de diálogo entre as Sociedades Oci-
dentais e o Islã.  Publicou diversos livros e artigos, e dentre eles se destacam 
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Dream and Group Psychotherapy de 2002, coeditado com Claudio Neri e Mal-
colm Pines, e Desire, Gender and Passion: Clinical Implications, de 2011, coedi-
tado com Leila Navarro e Sharan Schwartzberg.

O artigo de Robi Friedman combina, de forma original, contribuições da 
psicanálise e da grupanálise com o doloroso processo de elaboração do autor 
em relação aos seus traumas pessoais e à sua própria judeidade.

Robi apresenta seu artigo de forma franca, como se dialogasse com o lei-
tor, dividindo suas inquietações técnicas e pessoais e a dificuldade de tratar 
judeus e palestinos em um mesmo ambiente. Sua curiosidade analítica combi-
na-se com a constatação da dor e do trauma que o interminável e violento 
conflito provoca nos habitantes da região.  No mesmo tom intimista com que 
apresenta suas idéias, indaga sobre quais seriam as condições necessárias para 
a sobrevivência psíquica em tempos de guerra. Sua resposta surpreende, pois 
aposta na importância do outro, na função continente do ambiente e no grupo 
suficientemente bom. Para ele, o reconhecimento do outro, do sofrimento do 
outro, bem como a necessidade do outro, além de desferir um golpe mortal no 
narcisismo individual, insere o leitor na perspectiva transpessoal que Robi 
Friedman confere ao seu trabalho. Em alguns parágrafos é possível observar 
que o autor apresenta suas teorias sobre o que denomina Relational Disorders, 
ao se utilizar de perspectivas grupanalíticas para compreender as origens inter-
pessoais e sociais das patologias. Embora suas teorizações remetam os psicana-
listas ao difícil termo ‘transtorno’, proveniente da psiquiatria – DSM-IV –, seu 
uso e suas considerações fazem sentido dentro de seu esquema conceitual. 

A valorização do transpessoal no trabalho com grupos de judeus e pales-
tinos conduziu Robi Friedman ao uso do sonho, do sonho compartilhado, no 
processo de diálogo com o “inimigo”. Inspirando-se na elaboração dos sonhos 
na psicanálise e em teorias inglesas sobre Social Dreaming – desenvolvidas no 
trabalho com organizações na Clínica Tavistock, por Gordon Lawrence (2007) 
–, percebeu que em algumas situações-limite nos grupos a única possibilidade 
de dialogar ocorria através dos sonhos. Isto é, os homens não dialogavam, mas 
os sonhos sim. Dessa forma, utilizando-se da técnica que chamou de dream-
telling, foi possível iniciar um diálogo, ou seja, através do espaço criado entre 
duas ou mais intersubjetividades puderam ser compartilhados processos in-
conscientes, experiências traumáticas e ódios ancestrais, adquirindo sentido e 
principalmente continente. Além disso, a experiência com dream-telling reali-
zado em settings grupais permitiu o acesso e o trabalho com o inconsciente 
social – outro novo conceito introduzido pela grupanálise – das culturas en-
volvidas.
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Apesar de a realidade brasileira ser bastante diferente do contexto socio-
político em que Israel se encontra, o artigo de Robi Friedman aponta para a 
reflexão da função do analista em tempos difíceis e para o uso da criatividade 
no combate à dor, ao trauma e à repetição da violência, questões que no Brasil 
são mais do que uma realidade – são uma urgência! 


