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Autor e colaboradores

André Green, analista didata da Sociedade Psica-
nalítica de Paris e membro honorário da Sociedade 
Psicanalítica Britânica. Patrono da Fundação Squi-
ggle. Autor de diversos importantes livros sobre Psi-
canálise, entre eles: A Pulsão de Morte, O Trabalho do 
Negativo e Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte.

Brett Kahr, pesquisador clínico associado nas áreas 
de psicoterapia e saúde mental no Centro de Saú-
de Infantil em Londres e na área de psicoterapia na 
Clínica Winnicott de Psicoterapia. É também clínico 
visitante no Centro Tavistock para Relacionamentos 
de Casais (parte da Psicologia Médica do Instituto Ta-
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vistock). Escreveu ou editou vários livros sobre Win-
nicott, especialmente D. W. Winnicott: Uma Biografia 
(o qual recebeu o Prêmio Gradiva para biografias em 
1997), Psicopatologia e Psicoterapia Forense: Perspec-
tivas Winnicottianas e O Legado de Winnicott: Ensaios 
sobre Saúde Mental Infantil. É patrono da Fundação 
Squiggle e conselheiro da Clínica Winnicott de Psico-
terapia. Mais recentemente tornou-se psicoterapeu-
ta palestrante da radio BBC e porta-voz da iniciativa 
“Life 2 Live”.

Eric Koops, LVO, presidente do conselho administra-
tivo da Clínica Winnicott de Psicoterapia, instituição 
responsável pela organização da Conferência Anual 
Memorial de Donald Winnicott.

A Clínica foi fundada em 1969 para promover 
treinamento profissional nos princípios da psicotera-
pia, conduzir pesquisas e ajudar na oferta de psicote-
rapia individual. Durante os anos 1990, para atender 
a novas demandas, a assistência foi estendida a pa-
cientes em terapia de grupo, bolsas de treinamento 
foram disponibilizadas, e simpósios foram organiza-
dos para incentivar as instituições a reduzirem o es-
tresse no local de trabalho. 

Desde 2000, os trabalhos da Clínica enfatizam 
disseminar o trabalho e as ideias de Winnicott (1896-
1971), o eminente pediatra, psiquiatra infantil e 
psicanalista britânico, que fez uma importante con-
tribuição para a compreensão das causas das doen-

ças mentais, especialmente em crianças. Para tanto, 
a Clínica criou um título de pesquisador sênior em 
psiquiatria e aconselhamento, e a Conferência Anual 
Memorial de Donald Winnicott para um público mais 
amplo de profissionais e pessoas que trabalham com 
crianças. As palestras enfocam determinados tópicos 
ligados à vida e às ideias de Winnicott, em termos de 
sua relevância para a vida no século XXI.



Apresentação à 
Edição Brasileira

E ste livro é um presente para todos aque-
les que se interessam pela obra de Donald 
Winnicott, pois aborda uma ideia central – o 

brincar – daquele que foi, paradoxalmente como era 
seu style, o mais freudiano dos analistas ingleses e 
ao mesmo tempo um clínico inovador, na tradição 
empirista inglesa, da Psicanálise. Foi Winnicott quem 
escreveu que “...ninguém será original senão baseado 
na tradição”; a palavra original, como nos ensinou S. 
Freud, em seu texto sobre as palavras como pares an-
titéticos, nos remete ao mesmo tempo ao novo e à 
gen, família; sem duvida, novamente o paradoxo!

O autor André Green (1927-2012) certamente é 
conhecido de todos nós, pois foi sem dúvida um dos 

José Outeiral
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mais importantes pensadores contemporâneos so-

bre a Psicanálise; talvez o mais importante das duas 

últimas dé cadas.

André Green foi um teórico e um clínico que de-

senvolveu uma obra ampla e aberta.

Partindo de uma sólida formação freudiana, 

teve a capacidade de articular diversos autores, den-

tre eles W. Bion e D. Winnicott, com os quais tem os 

primeiros contatos no Congresso da IPA em Paris 

(1957). Viveu também uma experiência singular com 

J. Lacan. Circulava com desenvoltura pela Filosofia e 

pelas Artes, além da Psiquiatria e da Psicanálise.

Nascido no Egito (1927), chegou a Paris em 1946 

e viveu os avatares de um estrangeiro; sua história 

pessoal e essa condição de estrangeiro podem nos 

ajudar a compreender um pouco sua obra tão diver-

sa e rica culturalmente.

O texto que nos é apresentado neste livro tra- 

ta-se da palestra feita pelo autor na Terceira Confe-

rência Memorial Anual de Donald Winnicott, na Clí-

nica Winnicott de Psicoterapia, em Londres. Os co-

mentários feitos por Eric Koops, Brett Kahar e Cesare 

Sacerdoti contextualizam o apresentação.

Além do texto da sua conferência, André Gre-

en escreve também um “adendo”. A escrita de Do-

nald Winnicott, especialmente O brincar e a realida-

de (1971), e o trabalho de Sigmund Freud Escritores 

criativos e devaneios (1908-1907), no qual o criador 

da Psicanálise escreve sobre o brincar e a realidade, 
certamente surgirão na mente do leitor, em seus pro-
cessos associativos, ao tomar contato com este ma-
terial tão importante.

Nada mais necessita ser escrito senão convidar 
o leitor a percorrer o caminho proposto por André 
Green.

José Outeiral

Médico e psicanalista

Full Member da International Psychoanalitycal Association


