REVISTA DA SOCIEDADE DE
PSICOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL

E D I T O R I A L

Dossiê

Tempo de revitalização!

A Sociedade de Psicologia do Rio Grande do
Sul traz em sua revista Diaphora o Dossiê de Sócios.
No contexto apresenta a produção dos nossos
associados e valoriza suas trajetórias profissionais
particulares ou junto aos colegas, através de artigos, palestra e estudos dos nossos comitês. Em
tempos de revitalização a Sociedade mantém-se
ativa na disseminação de conhecimento e compartilha com os leitores suas ideias.
Na sessão artigos apresenta A adoção e suas
vicissitudes: aspectos legais, sociais e psicológicos
em que aborda o tema sempre complexo e atual.
Salienta que, apesar de a adoção ser muito desejada por todos os envolvidos, geralmente envolve
histórias prévias de muitas dores, e pode apresentar uma série de conflitos psicológicos.
Pedofilia e pornografia infanto-juvenil: o mal
que invade nossas casas resulta da experiência
investigativa junto à Polícia Federal do Estado do
Rio Grande do Sul no enfrentamento à disseminação da pornografia infanto-juvenil na internet.
Atravessado pelo olhar psicanalítico frente ao
fenômeno conhecido como pedofilia, investiga o
trauma psicológico das vítimas de abuso sexual,
camuflado pelo silêncio nas famílias.
O estudo Perversão: um olhar sobre a patologia
traz uma discussão teórica acerca do tema perversão e nos remete a repensar a prática clínica
com estes pacientes e a dificuldade de adesão ao
tratamento. Contudo, a clínica psicanalítica propõe
a este paciente uma reflexão acerca do seu lugar
frente ao objeto e a forma que ele utiliza para

obter prazer, dando ao mesmo possibilidades de
desconstruir ou criar outras vias para descarga e
obtenção de gozo.
No processo de integração da SPRGS com a comunidade, o estudo Mães do coração: um relato de
experiência de psicoterapia transpessoal se propõe
a relatar o trabalho social desenvolvido pelas participantes do Comitê de Psicologia Transpessoal
da SPRGS com mães sociais em uma instituição
não-governamental que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco, órfãos, abandonados
ou retirados de seus pais biológicos, salientando
a importância das casas lares administradas por
pais e/ou mães sociais. A abordagem recai sobre
a psicologia transpessoal.
Efeitos na subjetividade das crianças de pais separados sobre a alienação parental retrata algumas
consequências da alienação parental na subjetividade das crianças, as quais poderão influenciar
diretamente na sua saúde psíquica e constituição
da alteridade. As crianças necessitam ser consideradas, já que a indiferença poderá deixar marcas
de dores subjetivas inomináveis.
Édipo feminino: uma variante do mito ou a
especificidade do destino da sexualidade feminina?
Este artigo aborda questões acerca da sexualidade
feminina a partir da leitura freudiana do complexo
de Édipo na menina, reflete sobre os destinos da
sexualidade e aborda questões relacionadas à
constituição do supereu feminino.
Totem e tabu: discussões atuais remete à
compreensão de Freud a respeito da origem
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da civilização, a qual baseia-se na proibição do
incesto e do pacto entre os irmãos com relação a
um barramento da violência como as formas que
possibilitam a organização das relações entre os
homens. Nesta direção o artigo retoma a questão
da posição com relação a violência e possibilita
diferenciar a cultura da natureza.
Na sessão A voz da Sociedade apresentamos
Ataques à figura feminina, breves comentários sobre
origens e repercussões. Trata-se de uma palestra proferida a qual faz pensar nos ataques ao feminino e
a incidência do mesmo nas culturas e nos sistemas
sociais nos quais se tenta proteger as vítimas ou
punir os agressores. Com graus de variação nessas
situações, fazem parte importante da história das
civilizações. Mesmo já obtido certo nível de evolução das leis protetivas, resta então, novamente,
questionar sobre outros fatores velados ou pouco
acessíveis da natureza interna da própria sexualidade feminina resistentes a mudanças.

Ainda nesta sessão nosso dossiê traz o estudo
do Comitê de Psicanálise de Crianças do Núcleo
de São Leopoldo da SPRGS intitulado Revisitando o
Caso Hans a partir do livro Psicanálise com Crianças:
considerações do Comitê de Psicanálise com Crianças. Os autores atualizam a discussão do caso Hans
levando em conta a obra Psicanálise com crianças:
perspectivas teórico-clínicas (Gueller e Souza, 2013),
debruçando-se mais especificamente na segunda
parte do livro, a qual traz três perspectivas sobre
o Caso Hans (Freud, 1909-2006), atravessado por
outros autores relevantes para a psicanálise.
Esperamos que nosso leitor ou leitora apreciem a trajetória dos nossos associados e seus
parceiros de caminhada profissional.
Boa leitura a todos!
Dra. Magda Medianeira de Mello
Editora
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