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SPPA PARA 2OO8I2OO9
E uma enorme honra e uma gran

de satisfaeeo assumir a PresdCncia
da Socedade Psicana itca de Porto
Alegre.

Ao me sentaT para escrever essas
palavras de posse, fu tornado PoI
imagens e lembrancas de m nha tra-
jetoria na 5PPA, desde as entrev stas
de  se lecao ,  a  m nha  an5 l j se  Pessoa ,
05 seminarios e supervisoes, os co e
gas e am gos sempre presentes, as
mais d versas atvidades cientl l icas
e ass m por diante. Fol me surg ndo
uma qrande emoeao, ! lm mlsto oe
satisfaqao, gratidao e sensaeao de
crescrmento e nqueza Inlerna, que

totnam esse momento mu to especral
pa ra  m im.

A SPPA 6 uma insti iuic;o s6rla, re
nomada e que goza de respe to na-
cona l  e  n te rnacona .  l sso  se  deve
pr nc palmente ao 5eu Patr monlo
pessoal, po 5 contamos com urn qua-

dro de analistas altamente capazes
e cr atlvos, que tCm se destacado na
6rea da teoria, da t6cn ca e mesmo
da poli t ica inst tuclonal ps canall t i-
cas. Esse patrimdn o deve ser bem
cu dado e preservado Por n6s, al6m
de desenvolvido, na tormaeao que
prop cramos a05 nossos novos mem-
bros.

A admin straC6o de lnsti tule6es
c entif lcas de ensino e forma(ao senr
f ns ucratlvos como a nossa, tem se
revelado um verdadeiro desaf o, pois

6 necess6rio enfrentar as pecul ar da-
des  empresa r ias  que  as  v iab l i zam,
sem perder de vista a sua f nal idade
nsli tucional de formar, congregar e
apr moraT os analistas que dela fazem
parte. creio que as 0 t lmas gest6es

na adm nistralao da SPPA consegu -

ram ating r esse objetivo e pretende-

mos dar continuidade a essas rnedi

ELEICAO E POSSE
5

das admin strativas e f nancelras que

tcm equ l ibrado as nossas despesas
ao ponto de at€ reduzir mensalida-
des, 5em dexar de investlr no Pro
grama cientif ico, de d vu gaeao e na
lntegra!:o com a comun dade.

No que tange a esse u trmo Pon-
to, n:o podenros delxaT de lado a res
ponsabil  dade socia, com a reaLidade
de uma com!nidade extremamente
carente. Assirn, plocuraremos prio

r zar programas como o do cAP ou
do convCnio que real zamos com a
5MED desenvolvendo ativ dades com
as pTofesgoras das creches do mun ci-
pio de Porto A egre.

Gostaria de agradecer a equ Pe
que aceitou comparti  har esse desa-
f io comigo: a Alda, a Anette, a Eleo
nora, o Rrtggero, o Callch, a Luclane
e a Lucr6c a, al6m do Zelig na edito
ria da Revrsta.

A orlentaC:o bAs ca de nossa ges-

t;o 6 a de priv egiar a c in ca Psrca
na it ica Pensamos em nos cenlrar na
t6cn ca, espec f icamente na art icula

e;o da plural idade te6rica com a cl1-
nica. Dessa forma, l icarnos em con
sonancia com a atua orientacao da
Associaeeo Psicanait ica Internacio_
nal, a lPA, e com o tema oo Proxlmo
congresso internaclonal: "A Pr6t ca
Anallt ica: Convergenc as e Divergcn-
ca5", que deverA ser reallzado em
Chicago, em 2009.

ProcuTaremos entatlzar tanlo n-
ternamente como em nossa 0 vulga-

Cao externa o aspecto terapeutico da
psicana ise, ou seja, sua importancia
e especlf icidade como urn m6todo
Linico de tratamento para o solnmen
10 psrqurco.

Na 6rea das publicae6es, estamos
p anejando !m I vro sobre Pslcaneli
se para leigos, escrito por membros

da SPPA, bem como dar lnicio a uma
coleqao "Bib ioteca de Ps can6llse da
SPPA", vsando a lradu(ao de ivros
ps canaLit icos relevantes, nao dspo-
n iveis em Portugu6s.

No nstituto de Pslcanalise, a id6 a
6 de acompanhar ma s de Perto a ava
lacao dos rnembros asp rantes desde

a seleqao at6 nivels ma s adlaniados
da forma(Ao.

Na :rea da Infancia e Aoc eicen-
cia, buscar um contato rn; !  :  'eto e
pr6x mo com os colegas c-: : 'aoa_
lham com cnanqas  e  ; ca : !aen tes ,
v i sando  sua  maroT  oa ' :  a : : : ; o  na5

atividades especil  c2-< tra:::  l : :or
F ina  rnen te ,  ca 'a  : : _ :a '  - i i r aT  a

f osofia de nossa el- _ :: ' :a;o, Pro
ponho  que  "c r  _ ia ' : - : i  ^as  se i s
propostas ca'a a 3'ar -: 'ni lCnLo

de  l i :  o  Ca  r  ̂ o  -e 'e : : ,  l ap  dez ,
Exa t  oao .  v  s  b r l dade ,  : . f - :  p  c rda
de e Cons5t6ncla" Para conseguir-
mos traba har assim, necessitamos
do apo o e da panrcipaceo de todos
voce5

Gostariamos tamb6m de lembrar
que estamos sempre a dispos eAo de

todos para sugest6es, cri tLcas e co-
ment6r os, tanto d retamente com
cada um dos diretore5, como na5 Teu-
ni6es da D retor a que eslarao sem
pre abertas, procurando favorecel,
ass m, relacdes o mais horizontals
possive entre os memDros oe nossa
nst tuieao.

Contamos com voces e real rma-
mos a nossa esperanea no tutLlro da
psicaf6l ise e da SPPA.

N,4 u i to obrigado.



BOARD DA IPA REUNE.SE
EM PORTO ALEGRE

O Board da lPA, composto peos sete
Teptesentantes de cada regieo, a6m do
prcsdente, da secretria geTa e do tesou-
reiro, do presidente-e eito e do secrcter o
desgnado, Terjne-se duas vezes ao ano,
para tratar de todos os assuntos adminis-
tratrvos, promoeoes de grupos e soc eda
des, temas re evantes de todas as ereas da
associae;o e para debater, a cada reun 5o,
um tema desaliador para a pscanelise

Em cada uma dessas reunioes, o Bo-
ard examina, dscute e decide uma ex
tensa agenda, na qual se destacam tam-
b6m temas da forma(;o anaitica, dos
modeos de forma(6o, das rela(6es com
as reqioes e socedades, do oreamento,
doscongressos e da expans5o para novas
ereas, como o Leste Europeu, paises da
America Latina onde nao h6 a presenea
da lPA, atrav6s do rec6m criado Institlto
Latinoamericano de Psicane ise, China e
outTas areas.

Procura-se alternar as reunioes entre a
Europa e o continente amencano. Tem se
tornado urna tradiEao, nos [ltmos anos,
que uma des95 reunioes Sela realizada na
cidadeem quevve o presidente da lPA. As-
s m, nos dias 26 e 27 dejulho deste ano, o
Board se reuniri em Porto Alegre, no Hote
Sheraton, nasegunda re!n Ao realizada no
Brasil. jA que a anterior ocorreu durante o
Congresso do Rio delaneiro, em 2005.

Atividade cientifica
Aproveitando a presenca de tantos

anairstas destacados em Porto Alegre, suc

giu a id6 a que se realzasse uma atividade
c entlfica, orqa n izada conjuntamente pela
PA e pelas tressociedades psicanaliticas a
ea filiadas ern nosso Estado. como fruto
do trabalho conjunto realizado com urna
comiss6o constituida pelos presidentes e
d retores cientlficos das tres sociedades,
bem como as sugest6es do Board, no dia
25 de julho teremos uma atvdade em
torno do tema "A Clinca Pscanalitica:
Uma Perspediva Internacional".

Pea manhe, membros do Board rea-
lizarao uma supen/isao co etiva com trCs
casos, dois de adultos e um de cfian(a,
apresentados poranalistas locais. Esta ati-
vidade ser6 testrita aos membros e can-
ddatos das tros socredades. Pea tarde,
haver6 um painel aberto a comunidade
sobre o tema do encontro, no qual serao
abordados temas relevantes para a preti-
ca analitica atual.

Todas as atividades ocofier6o no Ho-
telSheraton, ter6o tradugao simultenea e
serao gratuitas. O objetivo deste encontro

6 o{erecer um contato direto dos anals-
tas locais com os membros do Board e
congregar as sociedades do Estado atra
v6s daquilo que mais essencra mente nos
une: a pretica clinica, perm tindo observar
como anahstas de diferentes culturas se
posconam e refletem sobre um mesmo
materia analitico.

Essa atividade se lnsere dentro da 6n
fase da atual adm nistrae;o da lPA, tanto
na mportancia de uma pr6tica analitica
qualfcada, corno do intercambio entre
as trAs regi6es geoqr6ticas. Desta dupa
concepcao nasceu o CAPSA, programa
que v-om est mulando ess€s dois ponlos,
com um n[mero expressivo de eventos
em que o ana ista visitante exp6e sua
maneira de trabalhar e conceitualizar a
psicanb ise e entta em contato com as re-
aldades clin cas de outras regioes-

Na esteira dessas id6as, est6 sendo
estrutlrado o pr6x mo congresso da lPA,
a ser realizado em Chicago, em ju ho de
2009, tendo comotema oficial "A PrAtica
Pscanalitica: ConvergCncias e D vergen-
cias", para o qual estao sendo recebidas
propostas de painois e trabalhos indivi-
duais. Tendo em vista lodos esses fatos,
pode-se esperar que teremos um Jrutifero
encontro entre o Eoard da lPA, os analis-
tas de nosso Estado e os profissionais -"
estudantes que trabalham com as id6ias
psicanaliticas, a todos os quais deixo aqui
o conv[e a partrcrpar

MEN4BR IS DO BOARD QUE ESTARAO EM PORTOALEGRE
Adriana Prengler (Venezuela),

Athur Leono{f {Canad6), Beth 5e-
elig (EUAl, Charlee Hanly (Canadii
- presidente eleito), Clara Uriarte
(Uruguai), Cldudio Eizir ikIPOA - pte-
sidenie da IPA), David Tuckett (lngla-

terra), Fernando Weissmann (Argenti-
na), Fred Bush (EUA:j, Jatge aanestti
lftelia), Haftiet Batse.hes (gUA), Henk
Jan Dalewiik (Holanda - tesoureiro
da lPAt, Madeleine ga.hnet (Sueeiar,
Manuella Utrilla (Espanhar, Mani.a

Siedmann de Armesto (Argentina),
Nadine Levinson (EUA:j, Paul Denis
Ittanqat, Peiet Blds h. (EUA:,, Pll-
nia Mantagna (sP'i, Sharcn Zalusky
(EUA'|, \liginia Ungar (Ngenlinat,
Wilsan Amendaei a (Pi'J.



REuNTOEs clENrinrcns:
VISITA DO DR. ALBERT MASON

Dr r !  r ! rd -  p r t  a  d  F t i  ' o  f111 i  5L '  i  r l

Nos dias 13 e 14 de maio, rece-
bemos em nossa Sociedade, como
conv idado,  o  Dr '  A lber t  Mason,
analista didata e Professor de Psi
quiatria na Calif6rnia. Apfesentou-
nos um relato caloroso, vlgoroso e

esPontaneo de sua traletofla como
pstcanalista, desde sua lml9ra(ao
de Londres Para os Estados Unidos'
em 1969, acompanhado de Wllfed
Bion e Susan lsaacs

Ele conviveu com Bion e sua fa-
milia entre 1969 atd 1978, Periodo
em que foi seu suPervisionando
comentou nos Sobre o estLlo ma-

treiro de Blon, lembrando que ele
falava coisas de um leLto engraqa-
do, com ironia, sem que 5e sou-
hesse claramente se estava TaLanclo
s6rio, ou 5e desejava mesrno cauSar
oraca. Sequndo Mason, sto era oe-

iido a caPacidade extfema de Bion
em apreender e fazer contato com
a pafte psic6tica da experiCncla hu-
mana. de forma a Poder aPresenta-
la com as incongruanclas que gera

ao pensamento racional

f f iJ lnr*.-"  0 ! i  ! loLr '^. i r1irrr ' r r ' ' i . r  I  r ' ' r " ' :11'Bi ' r

r '

na obfa de Bion. Eniatlza que Para
Blon nao era suficlente o iraoalno
cie conter, mas que era necess:lno
pari-passo ajudar o PacLente a com
preender o que Pro1etava e a an-

siedade envolvida neste proce5so'

como o obietivo de ajLldar a lrans-
formar uma expencncla concrera,
elementos beta, de equacoes slm-

b6Licas, em alfa' em Pensamentc
ab5tra10.

Foi interessante o debate cor

a plat6ia, PrinciPalmente quandc
jndagado acerca do seu Poslclo
namento frente aos trabalnos oi

0lt lma fase cle Bion' da dita fas(
mistica Ele comentou que' corn(
se  iu lga  um c in ico ,  en tende qu i

os traba hos finais de B on sa{

belos, eventualmente dil icels d

compreender, rnaS que ele nao o
sente tao Utejs do Ponto oe vlsr
c l in ico .

Chamou atenq;o a delicadeza'
clareza, a senslbil ldade e a simpatl
com que o Dr. lvlason se d rigiu
platera.

:--f-

O Dr. l\,4ason fez sua forrnaqao
na Sociedade Britenica de PsLcana I

se, tendo sido analisado Por Hanna
Seqal e SuPervisionado com v6rlos
an-alistas importantes, como Melt-

zer, Joseph, MoneYKYrle -" ELliot la
ques. ComParou a abordagern Klel-

nlana, em que saia das SuPervlsoes
com algo mais claro Para dlzer ao
paciente, e a abordagem de BLon,
onde nao saia com algo claro Pafa
dizef ao Paciente, mas corn uma
maior caPacidade de escutar o Pa-
ciente, de transformar elementos
beta em alfa. Com o tempo, Pas
sava a ter uma visao rnals global de

como funcionava a folma de Pensar
do paciente. Entende que as inter
pretaqoes de Blon eram mas glo-

bais e dirlgidas ao Pensan'rento, em

comparaceo com os outros clraoos,
que N,4ason entende centfavarn-5e
mals na mlcroscopia das sessoes,
nos movimentos detalhados de
momento a momenro

O conceito de cont nente-con-
tido 6 visto Por ele como central



REUNIOES CIENTIFICAS:
SEMINARIO CLINICO

No dia 13 de maio, no segundo
dia da presenca do Albert Mason
na SPPA, foi realzada um semin6rio
clinico no qual o Dr Juarez Guedes
Cruz apresentou o raaterial c inico.

Por motivos de sigilo, nao men
cionamos nada referente ao mater al,
mas 6 mportante frisar que foi de ex
ceente qualidade, e nuito eloqiado
pelo Dr lvlason pea clareza e "ast0
ca do anallsta". Chamou atenqeo a
postura de "estudo" como o material
foi examinado. O Dr Mason, de sua
parte, d scutiu desde o seu ponto de
vista, com profundidade, o material
clinico, e o Dr. Juarez foi receptivo aos
comenteros, ouvindo-os e acolhen-
do-os. Fo exempiar, pos privileg ou
se a dlscussao do raaterial cl[n co e o
processo de ens no aprendrzagem de
rooos.

Durante a apresentalao, o Dr-
Mason avisou que faria suas observa-
qoes baseado no que aprendera com
seus mestres e supervisores, H. Ro-
senfeld, Bion, H. Segal, entre outros,
e faria o que Melanie Klein chamara

de "aproximaqao ser ada ", discut n
u u  u  , , , o r c  , 4 ,  p d i u  d  P d i u

Destacou a importancla da inve-
ja e a diviseo do se t, comentando a
necessidade de perceber uraa "inve-

"O Dr Mason destacou a
impoftAncia da inveja e a

divisao do self, comentando
> nara<<irlarta ela narrahar

Ll'-rl.r invq'a ,boa e oui"a
r-ur,,'r,., a ,boa ,.eslconsj tzel

,  . ,  can ,  i r - ,a  i r - .  ^ i .  - ,  , J : . - l

i:,c,. -ri.-rqLr.js .-.r otJei.
- -  i - . :  - i -  - r ' , .  , i . r - i l i .

, , . . . ,  :  , . : _ : t  ; , . t . . r . , : .  _ - I - _ ,

ja boa e outra ruim, a boa respon-
s6vel por sentimentos de culpa por
ataques ao objeto projetado, que
perm re rotnar consctenre o amot e
o 6do pelo mesmo objeto e, con-

seqrlentemente, leva a movimen-
tos reparat6rios". Segundo Mason,
na " nveja ruim, associada ao 6d o,
h6 uma grande hosti ldade projeta
da nos objetos, gerando ansiedade
persecutdra, um ddio a s prdprio,
aparecendo como sintoma pr ncipa -
f.ente a passivdade e imoblidade,
nao permitindo a reparaqeo".

Enfatizou a an6lise da transferen
cia vivida na relaqao com o analsta
e que para ele d o que vai produzir
mudanqa pslquica na anelise.

Ele assinalou a importencia de se
fazer clinicamente a distineao entre
a ansiedade persecut6ria vivenc ada
na an; ise, do sentimento de cu pa,
poisa primeira eva a paralisia, e a se-
gunda,; reparaeao, e que o analista
deve ter sto em mente ao realizar a
interpretaq6o.

Ern sintese, forarn quase duas ho-
ras de debatecom o Dr. Mason, quan-
do ele p6de rnostrar como trabalha
com a clinica, e como ele pr6prio re
feriu, como um precipitado de todos
os seus supervisores e analistas.

Com o objetivo de ampliar o alcance da PsicanAJise, a
SPPA oferece tratamento analit ico numa freqriencia de
quatro vezes semanais a um custo reduzido, a partir de
seu Centro de Atendimento Psicanalit ico (CAP). Os tra-
tamentos s5o efetuados por membros da instituiqSo e os
valores a serem pagos s6o combinados com o profissjonal

O primeiro contato 6 feito na Secretaria da sPPA. A
seguit o paciente 6 encaminhado para um profissional
que atende em seu consult6rio particular. O atendimento
eslende-se a adultos, crianCas e adolescentes.

Os interessados podem contatar com l\y'argareth
Dallagnol, pelo telefone (51) 3224.3340.



REVISTA DE PSICANALISE DA SPPA
M6todo Psicanalit ico
6 o tema do ri l t imo
nf mero do volume
XlV, lanEado
recentemente. O
primeiro nf mero do
pr6ximo volume ser6
lanEado em breve

A Revista de Psican6lise da SppA
laneou recenternente o i lt imo n!-
mero do volume XIV tendo como
lema o lvl6todo Psicanalit ico.

Esta edi(eo reine, al6m de um
escrito cl6ssico de W. Fairbairn,
comentado por Flivio Rotta CoF
rea, artigos sobre o m6todo psi-
canalit ico de Luiz Carlos lVabilde,
Luis Carlos Menezes, David Taylor,
Jussara  Da lZot ,  Son ia  Abad i ,  Nara
Caron, Alberto Cabral e Raul Har-
tke. A abordagem do M6todo
Psicanalit ico entre o pensamento
cl6ssico e o contempor,aneo tor-

nou este nimero uma importante
tonte de consulta a respeito do
terna. Destacam-se tamb6m um
esboEo biogrif ico de L6on Grin-
berg, por Hor6cio Etchegoyen, e
uma homenagem a Jos6 Maria
Sant iago Wagner  por  cermano
Vol lmer  F i lho .

E o primeiro n0mero do pr6xi-
ffro volume je esti perto de sua
conclusao, e ter6 como tema
"Trauma Coletivo e Transgera-
cionalidade". lmportantes auto-
res brasileiros e internacionais je
tCm seus artigos confirmados e
dever;o discutir assuntos desde
o problema da representaESo de
desaparecidos em ditadura latino-
arnerjcana at6 as crianeas da Ale-
manha nazista e o holocausto 60
anoS oepoJs, enlre outros.

Ainda para este ano, este sen-
do preparada uma edie6o especial
sobre o "Consciente - Quest6es
Atua is " .  A  ps icand l ise  no  momen-
to demanda um debate profundo

sobre o tema e, seguramente, te-
remos urna ediESo que ir5 interes-
sar a todos.

Se voce n5o 6 assinante da
Revista de PsicanSlise ou deseja
adquirir um n[mero avulso, entre
em conlado corn a secretaria da
SPPA,Ione 3224.3340.

1t
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REVISTADE
PSICANAUSE

dr suiCaii! P$dnid, d! Pno {hr

Mitodo Psicanalitieo

a

CONGRESSO LATNO
AMERICANO DA FEPAL

Santiago do Chile vai sediar
o )(XVl Congresso Latinoameri-
cano de Psicanalise, promovido
pela Federagao Psicanalitica da
Am6rica Latina (Fepal).

O tema desta edic;o, "Per-
sona y Presencia del Analista",
surgiu a partir da id6ia de exa-
minar o vasto campo do psica-
nalista sob diferentes pontos de
vista. Por um lado, o psicana-
lista como ser hurnano, como
pessoa imersa em uma rede

compiexa de significaC6es, com
suas paix6es e enigmas, de-
sejos e carencias. Por outro, o
psicanalista em aeao no espaqo
analitico, exercendo efeitos in-
consclentes com sua presenca,
sua realidade pslquica e suas in-
terac6es com o pacjente.

O congresso ocorre nos dias
25 e 27 de setembro de 2008,
no Hotel Sheraton San Crist6-
ba| l\,4ais informaedes no site
da Fepal: wwvr'.fepal.org.



x srMPosro DE PsrcANAusE
uiixreNcrA E ADoLEScENcIA

Em junho, ocorreu na SPPA

o X S imp6s io  de  Ps icana l lse  oa

lnfancia e Adolescencia' com o

tema "Psicanelise na lnfancla e

Adolescencia: lnteqrando Teoria

e T6cnica" A convidada foi Li-

l iana Pualuan de Gomberoff ' do

Chi le .  E la  6  ps ic6 loga,  ps icana l rs -

ta com fune6es dideticas da As-

socia(ao Psicanallt ica Chilena

Foi fundadora da formaeao

nesta 6rea e 6 tambem ex-coor-

denadora do Programa Atual-

mente, 6 co-chair do sub-comite

A SPPA d6 Prosseguimento 
j

atividade dos Grupos de Estudos

sobre Teoria Psicanalit ica para aca-

dCmicos e PfoJissionais da area oa

Psicologia e l\ '4edicina Neste se-

mestre, esteo em funcionamento

sete qruPos.
Tres sao Para academicos:

As atividades da SPPA inrcra-

ram dia 6 de marqo corn uma aula

inaugural do Dr' Germano Vollrner

Filho, psicanalista didata da socre-

dade, intitulada "lntersubjetivida-

de e Teorias Psicanalit icas' uma

vis6o Panoramica desde Freud aos

Dias de Hoje" Tamb6m o Instltulo

da sPPA ofganizou urna conleren-

cia muito Proveitosa, intltulada

"Etica e Metodos Psicanalit ico '

de  Ps ican6 l ise  da  In fanc ia  e  Ado-

lesccnc ia -COCAP -  Para  a  Am6-

fica Latina E mestre ern l iteratu-

ra h ispa no-american a e chilena e

publicou vblios contos, ensalos e

novelaS.
No d ia  26 ,  a  con{erenc la  lo l

"O objeto Autista: APlicagoes

na Clinica Psicanalit ica com Pa-

cientes Neur6ticos e Limitrofes";

dia 27, o tema joi "O Transitar

na Adolescencia: entre a Onipo-

tencia e o Narcisismo "; e dia 28'

"Psicose ou Histeria Dis{arqada: a

"lntroducao a Obra de Freud"'

"lntroducao e Obra de Melanre

Klein" e "lntroduqSo e PslcoPalo-

logia Psicanalit ica".
Quatro grupos sao Para P.ro-

f i ss iona is ,  sendo do is  soore

"B ion :  Es tudos  In ic ia is " '  um so-

bre  "Freud:  o  APare lho  Ps iqu i -

com o Dr. Ruggero LevY A segult

o Dr. Ricardo Bernardi, pslcanalls-

ta didata da Associaeao Psicana-

lit ica do Uruguai, apresentou um

resumo de 5ua tese de doutoraoo:

"Porque e Como Mudarn os Ana-

listas, suas ld6ias Te6ricas e lec-

nicas". Trata-se de uma Pesqutsa
qualitativa realizada nos paises oo

Prata, entfevistando os anall51a5

mais expressivos da Argentina e

Prop6sito da Analise de um Me-

n ino  de  B Anos '
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GRUPOS DE ESTUDO'SOBRE
TEORTA PSICANALiTICA

co" e outro sobre "Patologias

Atua is " .
Em agosto, abrem-se lnscn-

c6es Para novos gruPos Para

obter malores informaqoes' en-

tre em contato com o {one (51)

3224.3340, com a secrelana

lvlargareth Dallagnol

ATTVIDADES CIENTiFICAS
do Urugua l

Em maio, t ivemos nossas reu_

nioes cienti{icas mensais' com

apresentaqao do belo trabalho do

Dr. Raul Hartke, "Repetir ' Simbo-

lizaf e Recordar". Foi o relat6rio

apresentado no 0ltimo conqres-

so da lPA, em Berlim, tendo sloo

muito aPreciado Por todos os co-

leqas Presentes, com inimeras e

enriquecedoras PartlclPaqoes

I



CICLO DE CINEMA SPPA E CASA DE
CULTURA MARIO QUINTANA

Cinema, Psicandlise e o Homem no Siculo XXt
Confira a prcgrama(5o,
que iniciou em maio:

17/0s
A Dona da Hist6ria

21/06
A Casa do Lago

't9/07
JUnO

OAMORATRAVES DO TEMPO NO
CICLO DE CINEMA DA SPPA/CCMQ

Discutir os efeitos da distancia
entre os casais foi a intenqao da
Sociedade Psicanalitica de porto
Alegre (SPPA) com a exibie6o do
fi lrne "A Casa do Lago,,, dia 21
de junho. A apresenlaEAo aconte-
ceu as th3omin, na sala Eduardo
Hirtz, da Casa de Cultura Mario
Quintana, dentro da programae6o
do Ciclo "Cinema, psicaniiJise e o
Homem no 56culo XXl,,, que, em
2008, debate os temas oponunos
ao homem contemporeneo.

O filme narra o que acontece
quando duas pessoas separadas

O Ciclo Cinema e Psicanelise reF
niou suas atividades em maio de
2008. Trata-se de uma alividade re-
alizada em conjunto com Sociedade
Psicanalitica de Porto Alegre e a Casa
de Cultu|a Ny'ario Quintana. Este ano,

tern como tema "O Homem no S6cu-
lo XXl". O formato continua o mes-
mo dos anos anteriores, ou seja, apre-
sentaEao do filme, segujda de debate
com a plat6ia. A atividade 6 gratujta,
abena e comunidade, e sefftpre ocor-

re no terceiro siibado de cada mes.
Esta atividade visa proporcionar ao

prbJico a opodunidade de refletir e
debateros filmes a luz de abordagens
psicanaliticas e de outras 6reas das re-
la(oes humanas.

't6/08
O que Voca
Faria?

13109
V6nus

18110
Brilho Eterno de
uma Mente sem
Lembrangas

22/11
Denise estii Chamando

13/12
A Vida se<reta das Palavras

*lnf ormaEoes pelos contatos:
SPPAT (51) 3224.3340
ou www.sppa.org.br,

CCI\,4Q: (51) 3321.7147 ou
www ccmq. rs. gov br_

pelo tempo se apaixonam e decidem
se aproximar- Kate (Sandra Bullock)
mora numa bela casa b beira de um
lago, onde se sente feliz e comple-
ta. Quando a jovem m6djca precisa
se mudat deixa uma carta de boas
vindas para o futuro morador. No
entanto, algo m6gico acontece e
quem acaba recebendo o recado 6 o
arqurteto Alex (Keanu Reeves), que
estava habitando a casa dois anos
antes da estadia de Kate no local.
Assim. eles comeqam a 5e comuni-
car atrav65 de cartas e desenvolvem
uma relaeao amorosa.

Adaptaeao do longa-metragem
sul coreano "siworae", o fi lme
pode ser visto como uma metiifora
sobre a maturaC6o afetiva pessoal
e o momento da vida onde o en-
contro fisico coincide com o en-
contro amoroso.

Ap6s ofi lme, houve debate, com
a coordenaeSo o membro aspirante
da SPPA, Paulo Be16lSukienick. par-
trciparam como debatedores o co-
ordenador do Curso de Audiovisual
da Unisinos, Voltaire Danckwardt,
e o psicanalista da SppA, Antonio
Carlos Jardim Pires.



SPPA E FUNDAQAO IBERO CAMARGO
EXIBEM O FILME "PRESSAGIO''

A Sociedade Psica-
nalit ica de Porto Alegre
(SPPA) promoveu, em par-
ceria com a Fundagao lbe
rC Camargo, a exibiqSo do
curta-metragem "Pre555
g o", do c neasta e diretor
Renato FalcSo. A apresen-
taqao teve entrada franca
e aconteceu no dia 14 de
lunno, na recem-tnaugu
rada sede da FundaqSo
befe Camargo.

O t me, uma produ_cao
ga[rcha de 1993, ad cula
as tramas entre o ator Ma
nuel Aranha e o persona-
gem que ete Inlerpreta na
Peqa "O Homem com a
Flor na Boca", de Lulgi Pi-
randelo, er. Porto Alegfe.

Ao descobrir ser por-
tador do virus da AIDS,
Aranha entra em contato
com questoes e verdades
do personagem e faz uma
anaogra com a sua pro-
pria hist6ria.

_ \
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O curta aborda o mito
do reaconamento do ho
mem com a morte, suas
agonias e representaeoes, e
exibe a partcpaqao de lbe-
rC Camargo, amigo do ator,
que aparece pintando algu-
mas cenas baseadas nestas
emogoes, em seu atelier

O titulo do filme 6 ex-
traido de um artigo de
1967 de Jos6 AntOnio
Aranha, pai de l\,4anuel

Aranha, para o jornal Zero
Hora, em que ele discorre
sobre as angtstias da emi-
nencia da morte.

Aabertura do evento foi
leita pelo superintendente
Cultural da Funda(ao lbere
Camargo, Febio Cout nho,
e pe o presidente da SPPA,
5619 o Lewkow cz.

Apds a exibieao do fi -
me, ouve um debate so-
bre emoEoes e criat vida

!3ae@.ltlt0Fw

de, com a partlcjpaeao do
diretor do Margs, C6sar
Prestes, do psicana ista da
sPPA, Raul Hartke, e do ci
neasta e diretor de "Pres
$gio", Renato Falcao.

SPPA COMEMORA SEUS 45 ANOS
Dia 31 de ju(ho, as 20h, no

Memor ia l  do  R lo  c fande do  Su l ,
na Praca da Alf6ndega, mem-
bros da Sociedade Ps canalit ica
de Porto Alegre, funcionirios
e convidados estar;o reunidos
para comemorar os 45 anos da
Ins t tuqao.  A  no i te  in ica  com
coquete e tera a apresentaeeo
musicai de Daniel Wolff, um dos
mais destacados mis cos bras-
leiros da nova qeraq6o e o pri-
meiro doutor em violSo do Pals.

Durante o evento, serao ho
menagead05 os professores Ar-
mindo Trevisan, Paulo 56rgio
Rouanet, Voltaife Schil l ing e
Dona d Schuller, corn o tltulo de
"Amigos da SPPA", assim con-
siderados pela presenea intensa
ern ativrdades cientif icas da So-
credade.

A D retoria da SPPA espera
contar com a presenea de todos
para esta rmportante horaena-
gem e Instituie6o.

A comemorag;o ocore no Memo al



SPPA DISCUTE TEMAS DO
COTIDIANO MODERNO COM

A COMUNIDADE
quica do ndividuo, muitas vezes
impossibi itando-o de viver com
qua idade de  v ida  emoc iona l .  Con-
sideramos fundarnental que o ind -

viduo possa ter acesso aos conhe-
c mentos aluars e nossa ploposra
6 gefar debates que permtam
ampl ar a compreensao", exp ica a
psicanalista Luc ane Falcao, direto-
ra de Dlvu gae6o e Re aq6es com a
Comunldade da SPPA. Para isso, a
Institu eeo conta com prof ssionais
experientes na Srea a respeito de
cada tema.

A primeira ediqSo do ciclo abor-
dou o tema "D6ticit de AtencSo e
Hiperativ dade: sintoma de qu6? ".
No evento, os convidados procu-
raram desmistif icar e esclarecer os
diagndsticos de d6ficit de atenqao
e hiperatividade, expondo os mo-
tivos de ordem emoclonal, biol69i-
ca e pedag6gica que Podem atuar
na manifestaeao destes sintomas.
A mesa debatedora contou com
a part cipae6o da psicanalista da
SPPA, Eneida lankievich; da psico-
pedagoga, VerOnica Alfonsin; e da
psiquiatra Akemi Scar et 5hiba.

"Qualquer crianqa ou adoles-
cente que tenha problemas de

M ensa lmente,
a SPPA convida
profissionais
experientes para
debaterem, com
a comunidade,
sobre assu ntos
contemporAneos e
pol6micos, presentes
no d ia-a-d ia  da
maior ia  das pessoas

A partir de 7 de junho, a Socie
dade Ps canalit ica de Porto Alegre
(SPPA) passou a promover os en-
contros rnensais "Psican6lise e Te-
mas do  co t id iano" ,  para  d iscu t i r
diferentes pontos de vista sobre
temas em voga atualmente, e que
oespertam nteresse e preocupa
ceo da cornunidade. O debate se
d6 sob os olhares da psican6lise e
das ereas do assunto ern discus-
sao.

"Estamos propondo um debate
com a populaeeo para nos apro-
ximarmos de temas do cotldiano
que, direta ou indiretarnente, es-
teo relacionados com a dor psi-

concentraqeo ou que seja hipera-
tivo ogo recebe este diagn6stico
e a ele 6 indicada medicaqSo, sem
aval aCSo rnais detida da razSo des-
ta crianqa, adolescente ou me5mo
adulto estar manitestando estes
sintomas", avalia a psicanalista da
SPPA, l\,4arl Bergel.

05 encontros acontecem as 10h,
na sede da SPPA, Rua General An-
drade Neves, 141402. Seo abertos
para a comunidade e a entrada 6
franca. Mais lnformae6es pelo fone
(51) 3224.3340 e \,M/vw.sppa.org. br.

Pr6ximos encontros
5 de ju lho
Adieao i Alcool e outras Drogas
na Adolescencia
2 de agosto
A Virtualidade e os Adolescen-
tes

6 de setembro
Viol€ncia nas Escolas

4 de outubro
DepressSo/fristeza: Doeng Psiquica
do MundoAtual?

' l '  de novembro
Transtornos Alimentares: Obesi-
dade, Anorexia, Bulimia
6 de dezembro
Questoes de Fertilidade no Mundo
Contemporeneo

0Tt0rrfi0



A RESPONSABILIDADE ETICA NA
TRANSMISSAO DA PSICANALISE

O lnstituto de PsicanSlise da
Soc edade Psicanalit ica de Porto
Alegre possui onga tradiCao na
formaeao de psicanalistas c inicos.
Por ps canalsta clinico entenda-se
aquele que aplica o rnetodo psi-
cana it ico criado por Freud e apfi-
morado por todas as contribuiEoes
c entif icas posteriores da psican6li-
se. A psican6lise vlsa auxil iar o pa-
cente a l idar con a dor psiquica
de modo que esta nao paralise o
seu crescimento psiqu co. Assm,
v 5arn05 promover o crescrmento e
a salde rnental daqueles que nos
procuram. Fllados i PA, nos man
lvemos sempre preocupaoos em
preservar os standards minirnos es-
tabelecidos por ela, mas tamb-6m
em desenvolve-los, aperfeiqo6- os
na medida em que tem 5e mostfa-
do necessArio. l\,4as, antes de tudo,
nosso Instituto tem urna trad q6o
etca que nos cornpete preservar.

Responsabil idade
Etica

cons idero  que ac ima do mode
io de formageo adotado, h6 urna
responsabil idade 6tica dos insti-
tutos de pscan6 ise, qual seja, a
de fo rmar  ana l i s tas  qua l i f i cados .
Essa responsabi idade 6tica dos
nst tutos tem m[]tiplas facetas.
Ela existe para com a comunida-
de, com a psican6 ise e com os
^ r ^ ^ r ; ^ c . r n ; i n r r ^ <

Os institutos tom a rniss;o de
formar e oferecer a comun dade
psicanalistas capazes de exercer a
psicanalise 6tica e tecnicamente
adequada. Perante a pr6pria psi-
canSlise, os institutos tem a mis-
seo de preservar, transmitir, ex-
pandir, qualif icar o conhecimento

e a t€cnica ps canalit ica. E, d ante
dos pr6prios candidatos, os ins-
t tutos deven oferecer-lhes ur.a
formaeSo pessoa, ferramentas
conceituais e t6cnicas para bem
exercerem a ps candlise. Mas, acl-
ff ia de tudo, deve lhes ser garan-
t da uma anA lse suficientemente
boa que garanta  sua sa0de men-
tal e/ou que hes permlta verlf lcar
se possuem ou nao condie6es psi-
quicas de serem psicanalistas.

Estab i l idade
ps iqu ica

O fu turo  ana ls ta  segu i r ;  man-
tendo-se muito prdximo do confli-
to psiqulco, da dor psiquica e terd

'Acima do modelo de
formaglo adotado, hd
uma responsabilidade
6tica dos institutos de
psican6lise, qual seja,
a de formar analistas

qualificados".

sua mente conslantemente inva-
dida de ansiedades dos pacientes
que atender;. Logo, ao t6rmino
de sua anll ise dever6 ter at ngi-
do  uma permeab i l idade ps iqu ica ,
urna superaeeo dos pontos cegos
e uma funeeo analit ica da perso-
nalidade que o habil ite a esta ar-
dua tarefa, garantindo uma cefta
estabi idade psiquica. 5abemos, e
c la ro ,  que n5o h6  a  poss ib i l idade
de superaqSo absoluta de pontos
cegos, ou a obtenqao de um idea
em termos psiquicos, mas a reso-
lueao obtida devera ser suficiente
para capacitaeao ao trabalho ana-

lit ico, o qual se espefa que ocorra
en ambiente emocional de alla
dens idade.

Ser6 preciso que, ao final de
seu processo analitco, o futuro
analista possa ter desenvolvido a
capacidade de tolerar o encontro
apaixonado com outro ser hu-
mano, com toda a brutalidade e
crueza que por vezes vive-se no
campo ana it ico, podendo preva-
lecer nele os processos de tranS-
forr.aqao, sobre os de cisao, pro-
je(ao e criaqAo de mentiras.

O papel das
subcomiss6es

E por tudo isso que a gesteo
atual, a exemplo de anteriores,
co locou em func ionamento  as  d i
versas subcomiss6es do lnstituto
(seleeao, avaliaqao e promoeeoj
doc€nc ia ;  p rograma;  e  ps ica  n  6 l i se
da in fanc ia  e  ado lesc6nc  a) ,  com
o objetivo de rediscutir todos os
processos envolvid05 neste com-
p exo processo que 6 a formacSo
ana l i t i ca ,  a  fm de apr imo16- los ,
na medida do possivel. Nesta
revsao permanente  em que de-
vemos mergu lhar  para  manter  o
miix mo possivei a autocrlt ica, es-
peramos contar e de fato temos
contado - com o auxil io impres-
cindivel dos membros aspirantes,
que sao aqueles que estSo viven-
ciando diretamente o processo
a que estamos nos referindo-
Esperamos poder acrescentar a
cont r ibu ieeo da  gerac ;o  a tua l  ao
aprimoramento da forma(;o ern
nosso lnstituto.

Rugee'o Lc! ]
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O IMPACTO DAVIOLENCIA
A noticia da viol6ncia contra

lsabe l la ,  uma men ina  indefesa,6
o retrato do descontrole dos im-
puisos agressivos, da brutalidade
e da  ignomln ia  que inundaram os
lares do pais desde a semana pas
sada. As perguntas n6o cessarn:
Por quC? O que explica tal com-
portamento? O que levaria a urn
ser  humano,  qua lquer  ser  huma-
no, adulto, dotado de inteligCn-
cia e forea, a prevalecer-se de um
pequeno ser desproteg do de sua
pr6pria esp6cie? E, talvez, de seu
p16pr io  sangue?

Embora nos cause um tremen-
do mal-estar, o que vivenciamos
neo nos 6 tao estranho. Com es-
pantosa freqijCncia, a vio Cncia
tem sido parte de nosso quoti-
diano. Os profissionais da saide
tem-se confrontado com esta re-
a idade dolorosa no afazer didrio.
Ainda ficamos chocados d ante
das marcas fisicas da viol6ncia, ao
imaginar o processo de tortura por
que passam os pequenos martrres
da crueldade de adultos insanos.
Quando o irnpacto 6 rnuito gran-
de, chegamos a duvidar de nossa
p16pria capacidade perceptiva.

Tal 6 tambem o impacto sobre
a capacidade perceptiva de vftima
e testemunhas. Seo t5o devasta-
dores os efeitos sobre o psiquis-
mo dos indivlduos que sofreram o
impacto da violencia, que deixam
cicatrizes perceptiveis sobfe o sis-
tema nervoso central com con-
seqiloncias perdurSveis ao longo

da vida. O atendimento dessas
vitimas e das testemunhas, sem
pre necess;rio, € dif ici l e peno-
so .  Ma is  e f i caz  para  a  c ranqa e
menos oneroso para a Socreoaoe
teria sido que tais vit imas e tes-
temunhas tivessem sido poupadas
do t rauma.

E fundamenta l  que se  possa
oferecer influcnclas poslt vas e
honestas ao longo da trajet6ria
de crescimento de nossas crianeas
para que tais influOncias ajudem
a modear  a  agress iv idade ina ta
na d i recSo do bem,  d i reconada
para a construeao dos ind viduos

"Seo teo devastadores os
efeitos sobre o psiquismo

dos individuos que sofreram
o impacto da viol4ncia,
que deixam cicatrizes

perceptiveis sobre o sistema
neryosos central com

co n seq ti6 nc ia s pe rd u rbve i s
ao longo da vida".

e neo para sua destruieao e sofri-
mento. Ass m como o5 comprova
dos e devastadores efeitos sobre
as vit imas do Holocausto n6o se
ativeram aos familiares imediatos,
mas se estenderam a seus netos e
bisnetos, tamb6rn a viol6ncia gra-
tuita, isolada e insana se estende
por qeraeoes e contamrna toda a
sociedade.

Mas as influoncias positivas
tamb6m contagiaffr. Assim, en-
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tendemos que no caso do bebe
humano os pais representam a
primeira manifestaeSo do am
biente social sobre os genes que
ele carrega. Por in0meras razoes,
mui tos  pas  nao s ;o  capazes  de
responder es necessidades vitais
de  seus  f i lhos .  Em gera l ,  os  pa is
s5o ausentes, ou vit imas do abu-
so de drogas, sobretudo de 5l-
coo,  p rovem de fami l ias  que ]6
hes  hava imposto  um ambien te
host L Muitas m6es, por profun-
da depressao, nao sao capazes de
atender os bebCs e suas reservas
de paciencia e tolerencia s5o mi-
n  imas.

Todos 05 que querem uma
sociedade menos agressiva t0m
compromi55o moral de ag r sobre
a ra z da violenc a. Onde haja um
beb6 chorando, desan'rparado,
que tamb6m ha ja  um adu l to  que
o atenda em suas necessidades.
E onde haja uma crian(a curiosa
ou triste, que haja um adulto para
ensin6-lo e para responder as suas
perguntas. Onde houver um ado-
lescente indignado, que haja um
adulto integro para ouvi-lo e aju-
d6-1o.56  ass im a  soc iedade pode-
16 modificar aquela afirmaeao de
Freud de que a violoncia genocida
e belicista mostrava que a [nica
conquista da trajetoria humana
havia sido a de superar a etapa do
can iba l i smo.

Maria Lucricia Zavaschl
Psicanal is ta

A| l igo publ icrdo no. jor .a l
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