ARTIGOS TEMÁTICOS
Psicanálise em extensão, psicanálise em contexto: Investigações psicossociais em
sociedades traumatizadas
Carla Penna
Resumo O artigo discute a pesquisa psicanalítica e grupanalítica com trauma e processos de elaboração psíquica
fora de settings analíticos tradicionais através do relato de investigações psicossociais em sociedades traumatizadas.
Para tal apresenta observações e intervenções realizadas em grupo por psicanalistas e grupanalistas em uma série de
workshops e conferências internacionais na República Sérvia. Esses encontros vêm fornecendo material teóricoclínico para pesquisas sobre traumas coletivos.
Palavras chave: trauma coletivo; grandes grupos; transmissão psíquica transgeracional; elaboração psíquica;
inconsciente social.

Pesquisa clínica em psicanálise no Ambulatório de Pediatria do Instituto Fernandes
Figueira / Fiocruz: Incidências dos fracassos do processo de separação na clínica
psicanalítica da criança e do adolescente
Bianca Bergamo Savietto, Beatriz Chacur Mano, Octavio Souza
Resumo: Neste trabalho partimos da ideia de que a abordagem psicanalítica dos estados fronteiriços, ligados a
impasses no processo de separação, se apoia em uma dupla extensão que, por sua vez, é precedida pelas
dificuldades impostas de saída pelas crianças à técnica psicanalítica. Discorremos sobre o estabelecimento da
temática de nossa pesquisa, assim como sobre os critérios de inclusão dos casos atendidos em seu contexto.
Analisamos certas particularidades da instituição em que a pesquisa está inserida e certas características do
funcionamento do espaço onde os atendimentos têm lugar, buscando refletir sobre alguns atravessamentos da
nossa prática clínica pelos aspectos enfocados. Em tal análise, questões relativas ao enquadre assumem relevo e nos
encaminham ao exame daquilo que René Roussillon propõe a respeito do processo de simbolização e do jogo do
enquadre analítico.
Palavras-chave: pesquisa clínica em psicanálise; processo de separação; enquadre psicanalítico; psicanálise em
extensão.

Clínica Extensa: a função terapêutica em hospital geral
Fabio Hermann
Resumo Através da descrição de trabalho psicanalítico em enfermaria de hospital geral, tomado como exemplo de
clínica extensa em Psicanálise, o artigo discute o conceito de função terapêutica como a “função transferencial” que
tende a deslocar os valores de senso comum, permitindo a emersão de representações quase insuportavelmente
reveladoras da lógica de concepção ou lógica do inconsciente. Grupo de Investigação em Função Terapêutica é o
nome que o autor atribui ao trabalho desenvolvido com um grupo de enfermagem.
Palavras-chave: Fabio Herrmann. Teoria dos Campos. Clínica Extensa. Função Terapêutica. Grupos de Investigação
em Função Terapêutica (GIFT).

Mateus: destino e clínica extensa
Fernanda Sofio
Resumo Investiga-se alguns sentidos relacionados à inclusão social e ao mundo de Mateus, tanto para ele próprio
como para a sociedade contemporânea. Isto implica considerar o que é clínica extensa (Herrmann, 2005), entendida
como a própria Psicanálise, cujo cerne é o método interpretativo (Herrmann, 1979). Mateus, um menino de 12 anos,
morador de favela, fora “adotado” pela patroa da mãe, numa espécie de adoção pela metade. Essa adoção parcial
marca o destino do paciente, no que tange à sua inserção na cultura. A clínica extensa no caso Mateus implica pensar
o contexto em que ele está inserido e como o afeta, mas leva também a uma perspectiva do mundo em que vivemos.
Palavras-chave: Psicanálise. Clínica Extensa. Caso Clínico. Fabio Herrmann.

Tensões psicológicas no trabalho assistencial: um estudo sobre a necessidade de
intervenção para a educação em saúde.
Decio Tenenbaum, Nébia Maria Almeida de Figueiredo
Resumo: Este estudo é parte da minha dissertação de Mestrado “As principais tensões psicológicas presentes na
prática assistencial hospitalar” do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Destacamos a relação assistencial e as tensões psicológicas entre
pacientes e profissionais emergentes nos encontros clínicos com o objetivo de elaborar um programa de
treinamento da equipe assistencial voltado para a prevenção da iatropatogenia e da síndrome de burnout. Trata-se
de pesquisa qualitativa, com uso da observação não participante através de entrevistas não estruturadas e na qual os
dados coletados estão sendo analisados pelo método hermenêutico-dialético proposto por Minayo (1992, 2002). Até
o momento conseguimos delimitar as situações clínicas dentro das quais a ocorrência de tensões psicológicas é mais
frequente. Na situação clínica apresentada a emergência da tensão de aniquilamento é trabalhada com o objetivo de
se evitar a ocorrência de iatrogenias.
Palavras-chave: Psicologia Médica, Psicologia Hospitalar, Iatrogenia, Síndrome de Burnout.

Grupos de Imaginação” como contraponto à situação traumática: a experiência do Projeto
Travessia em comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro.
Maria Teresa Rocha, Maria Teresa Lopes, André Luiz Alexandre do Vale, Marina Deschamps.
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo compartilhar algumas experiências do Projeto Travessia
(PROPIS/SBPRJ), desenvolvido há cinco anos com populações vulneráveis da cidade do Rio de Janeiro. A partir das
atividades realizadas nos chamados “Grupos de Imaginação”, deparamo-nos com uma série de vivências de caráter
traumático, marcadas pela dimensão do excesso, a qual se evidencia pela intensidade das excitações, bem como pela
ausência de continência de tais intensidades. Em ambientes vulneráveis, que se organizam com pouquíssimos
recursos de amparo social, as falhas, excessos e faltas traumáticas encontram-se potencializadas. A metodologia do
Projeto Travessia é baseada em uma proposta de cuidados, que implica na criação de um espaço de contenção e
integração grupal, no intuito de favorecer a (re)construção daquilo que encontra-se fragmentado..
Palavras-chave: imaginação; trauma; cuidados

DEPOIMENTOS
Freud’s Bar: uma aventura internacional.
Claudia Spadazzi, Tito Baldini, Fabrizio Rochetto
O Instituto Latino-Americano de Psicanálise (ILAP) e o processo de expansão da Psicanálise.
Telma Gomes de Barros Cavalcanti
Construindo mosaicos depois de Maputo.
Eloá Bittencourt Nóbrega, Maria Teresa Lopes
Resumo: A experiência em Maputo, Moçambique, na África nos envolveu em seus panos tradicionais e interesses
pela psicanálise. Esta última, colocada como questão pelos movimentos inconscientes do grupo no qual nos
inserimos, encontra espaços possíveis de troca com os saberes locais.
Palavras-chaves: Experiência; acontecimento; tradição; inconsciente, resistência

PSICANÁLISE E PSIQUIATRIA: DUAS VISÕES
Crônica de uma psicose anunciada
Sergio Costa de Almeida
Resumo O trabalho apresenta, a partir de um caso clinico, o diálogo entre Psiquiatria e Psicanálise, entre o papel dos
agentes estressores intra e extra psíquicos. Relata-se a história de um jovem, atendido emergencialmente num surto
psicótico, a hospitalização e o prosseguimento do trabalho ambulatorial, onde o profissional assumiu a psicoterapia
e a prescrição medicamentosa. Discute-se o método aplicado, e através do relato de uma sessão transcorrida um ano
após a alta hospitalar, apresenta-se a temática delirante do paciente no exercício não-psicótico de suas funções
afetivas e cognitivas. Segue-se uma discussão teórica sobre o tipo de psicose percebida, as hipóteses diagnósticas,os
diagnósticos diferenciais e o prognóstico. Prossegue-se pela abordagem dos efeitos estressores das relações objetais
mais arcaicas do paciente, as distorções envolvidas nos seus processos identificatórios e expectativas impostas à
dinâmica transferencial/contratransferencial. São mencionadas contribuições de Freud e Lacan aos fenômenos
delirantes.
Palavras-chave: psicose, stress, psicanálise, psicofarmacoterapia, terapia combinada

Clínica e depressão
Pedro Cattapan, Carina da Paixão Costa, Gleiciene Gomes de Araujo, Lucas Chagas Moreira,
Renata Gonçalves de Britto
Resumo: A partir dos pontos de vista histórico e psicanalítico, este artigo visa demonstrar como é possível se
perceber relações entre: 1) o afastamento da psiquiatria da tradição psicanalítica e sua aproximação de uma prática
organicista-farmacológica; e 2) a transformação da depressão em grande mal do homem contemporâneo. Este artigo
propõe também que investigar a constituição narcísica do homem contemporâneo pode nos ajudar a compreender
como a depressão se torna um problema central no capitalismo flexível que marca a contemporaneidade.
Palavras-chave: clínica, depressão, capitalismo flexível, psicanálise.

INTERFACE
Reflexões sobre o mito grego de criação na Teogonia, de Hesíodo
Isabela Fernandes
Resumo: A Teogonia, obra do poeta Hesíodo, que viveu no séc. VIII a.C. na região da Beócia, é a mais antiga narrativa
grega conhecida que descreve a criação do mundo a partir do caos primordial. No início do mundo reinavam deuses
primitivos e violentos, mas estes foram substituídos por Zeus, deus da ordem e da razão. A passagem das trevas à luz
coincide, portanto, com um drama épico que coloca em conflito, sucessivamente, três gerações divinas: Úrano,
Crónos e Zeus. De Úrano, o pai divino primordial, até Zeus, o descendente ordenador, ocorre um processo evolutivo
em que um estágio inicial, indiferenciado e caótico, se transforma, pouco a pouco, em um mundo racional e
organizado.
Palavras-chave: Mitologia Grega, Hesíodo, Teogonia, Mito de Criação
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