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PALAVRAS da DIRETORIA

SP informação2 J O R N A D A B I E N A L

Comissão Organizadora

Pâmela Soares Bratkowski Ana Paula Reis

Melina Grassotti

Vitória Justin

Caroline Cassal

Renata Fedrizzi

Hanna Susmickat

Desejamos as(os) nossas(os) sócias(os) um excelente 
final de ano com excelentes perspectivas para o novo ano 
que se aproxima.

Prezadas(os) Sócias(os),

Foram 2 anos bastante desafiadores e é uma sensação 
de missão cumprida chegar ao final deste ano podendo 
finalizar essa gestão de forma tão próspera. Em nosso 3º mês 
de gestão, foi anunciada a pandemia, um cenário repleto de 
incertezas. Então, realizar o fechamento deste ciclo tem um 
simbolismo ainda mais especial, pois representa a possibili-
dade de criação em meio a tanta destrutividade que nos 
rodeia atualmente. 

Obrigada a todas(os) pela confiança neste período de 
gestão 2020-2022. Foi uma honra nos responsabilizarmos 
pela SPRGS por 2 anos.

Dentre algumas ações realizadas nesta gestão, desta-
camos a troca do carpete para piso vinílico comercial em 
todas as salas da instituição e a instalação de ar-
condicionado split na sala onde as atividades científicas são 
realizadas. Informamos que as atividades on-line, uma nova 
modalidade para a nossa instituição, foram sucesso devido 
ao trabalho árduo de todos os envolvidos. Também aumen-
tamos a comunicação e o alcance das nossas mídias sociais e 
estreitamos laços com nossos núcleos regionais. Enfatiza-
mos, ainda, a ampliação dos estágios, com o estabelecimen-
to de novos convênios e melhor estruturação das atividades, 
e o aumento das parcerias estabelecidas com instituições 
para proporcionar benefícios aos nossos sócios, bem como a 
isenção destes em nossos eventos científicos on-line duran-
te este período. Com todas estas mudanças e ampliações, 
também pudemos melhorar nossos controles e indicadores 
de apoio e estabelecer uma saúde financeira à SPRGS. 
Agradecemos também ao nosso Conselho Consultivo 
Deliberativo Fiscal, à equipe da revista Diaphora, aos 
coordenadores de comitês, núcleos e oficinas, às comissões 
das diretorias e a nossa estimada secretária sempre disponí-
vel e competente, Tatiane Moura.

Mariana Steiger Ungaretti
Presidente

Morgana Mengue Saft Tarragó
Diretora Administrativa

Pâmela Soares Bratkowski
Diretora Científica

Lisnéia Fabiani Bock
Diretora Sociocultural

Natalia Ambros
Suplente

Rita de Cássia
de Lima Gomes Krás
Diretora Financeira

Angela Flores Becker
Vice Presidente
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A fim de nos prepararmos para a 
Jornada Bienal SPRGS - Exclusão e Segrega-
ção: o risco à subjetivação - foram realizados 
inúmeros eventos em diferentes modalidades 
referentes a assuntos relacionados ao tema 
principal da atividade. 

Mensalmente, de abril a agosto, ocorreram 
Pontos de Vista Temáticos e, no mês de setembro, 
tivemos a nossa Pré-jornada. 

Na semana da Jornada, também ocorreram dois 
minicursos ministrados por coordenadoras de comitês 
da SPRGS. Todas estas atividades tiveram o intuito de 
fomentar e aquecer as discussões.

4 J O R N A D A B I E N A L

Luís Leonardo Maciel Ferreira 

Foi muito gratificante 
participar da Jornada e enriquece-
dor em termos de conhecimentos e 
reflexões, devido aos excelentes 
temas abordados. Durante o 
evento e após o seu encerramento, 
permaneci com o sentimento de 

desacomodação, o que é fundamental para o nosso 
movimento de constante evolução e desconstrução. 

Como Sociedade de Psicologia e como Profissio-
nais atuantes na saúde mental dos sujeitos, somos 
convocados, através dessas falas, a nos engajar na 
transformação de nossa realidade. O compromisso 
assumido pela Psicologia em auxiliar os sujeitos e a 
sociedade na articulação de mecanismos e ferramentas 
que visem à adequada convivência nesse coletivo deve 
ser imperativo na prática profissional e na ética permea-
da por essa. As sementes de conhecimento, plantadas na 
Jornada, frutificarão em uma sociedade mais justa, 
humana e acolhedora. Os direitos individuais e coletivos 
devem ser respeitados não só no ambiente clínico, 
acadêmico ou psicoterápico, mas no dia a dia, nos 
diferentes contextos sociais. 

Mais que uma Jornada, a experiência promovida 
pela Sociedade de Psicologia proporcionou a escuta e a 
problematização de falas inquietantes, que nos desaco-
modam e nos trazem reflexões sobre caminhos possíveis 
e sobre a convivência em coletivo. 

Sócia Estudante

A Jornada Bienal da Socieda-
de de Psicologia do Rio Grande do 
Sul, realizada em 2021, foi um 
marco na evidenciação de temáticas 
que, por vezes, são omissas em 
nossa sociedade. Temáticas, essas, 
imersas em um rico referencial 
teórico e empírico. Os palestrantes 
convidados trouxeram suas falas de 
forma clara e conexa com os 
desafios da nossa contemporaneidade. 

Por fim, cabe parabenizar a toda a Diretoria da 
Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e a 
Comissão Organizadora, pelo excelente trabalho realiza-
do nesta Bienal. 

Estagiário 

Jayne Silva Leiria

A escuta da Jornada reverberou na minha história 
de vida, em quem eu sou, além de me fazer questionar o 
lugar que ocupo no mundo e meu papel como futura 
profissional.

Denise Heidi Süss

Alessandro dos Santos ajudou a pensar sobre a 
importância de um letramento étnico-racial e Roberta 
Gomes chamou a atenção para refletirmos sobre 
atitudes que corroboram com o pacto narcisístico da 
branquidade e a pensar em como pessoas brancas se 
beneficiamos daquilo que é distribuído desigualmente. 
Diante disso, como mulher branca e psicóloga clínica, 
pergunto-me como temos nos posicionado contra o 
racismo. Temos adotado posições antirracistas? 

Estas são algumas das provocações que perma-
necem a partir das temáticas apresentadas na jornada e 
que precisam continuar reverberando em formas de 
pensar, dialogar e estabelecer práticas que não colo-
quem em risco a subjetivação de ninguém. 

Fernanda Dornelles Hoff
 

A Jornada  Exclusão e 
Segregação - Risco à Subjetivaçao 
esteve em sintonia com a proposi-
ção desta sociedade: congregar e 
integrar saberes. Os diversos 
temas, pesquisas e experiências 
apresentados possibilitaram a ampliação do reconheci-
mento do sofrimento que nos acomete fazendo 
resistência aos processos que reduzem o humano ao 
igual restringindo-o a determinadas normas.  Aconte-
ceram discussões valiosas, afetando certamente a 
escuta e o fazer dos que estiveram presentes. Parabéns 
e obrigada à Diretoria da SPRGS!

Sócia Efetiva

Foi muito enriquecedor ouvir a 
Rejane Paféj Kanhgág, enquanto psicóloga indígena, 
nos convidou a pensar sobre outras formas de ser, de 
se colocar no mundo e de questionar a psicologia. José 
Stona provoca a pensar a partir de onde o sujeito é 
escutado? Ou seja, a partir de onde escutamos as/os 
pacientes? Luísa Pires falou do lugar coletivo que, 
para muitas pessoas excluídas, vai se tornando um não 
lugar. Pessoas de determinados bairros deixam de 
conhecer e frequentar regiões e lugares mais centrais 
de suas cidades e vão deixando de ser subjetivadas por 
essas experiências. E nossos consultórios, têm sido 
frequentados por quem? 

Participar da jornada foi uma 
oportunidade de prestigiar este evento 
de temática tão fundamental, produzi-
do com tanto rigor e esmero. Pensar 
em seus desdobramentos convoca a 
olhar para aquilo que exclui, segrega e 
coloca risco à subjetivação, o que 
precisa receber atenção. Afinal, gera 
desigualdade e sofrimentos profundos. 

Sócia Aspirante

5J O R N A D A B I E N A L

Desdobramentos da Jornada
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A fala de José Stona que trouxe o assunto "A escuta clínica psicanalítica da po-
pulação LGBTQIA+" reforçou a importância de lembrarmos  que o setting clí-
nico não é neutro e sim atravessado de questões políticas e sociais e que preci-
sam ser ouvidas e levadas em consideração no processo terapêutico, além de 
relembrar a importância do reconhecimento e formas de releituras das práti-
cas utilizadas ainda no espaço da psicologia, práticas essas que podem corro-
borar com violências pautadas na patologização do gênero e que acabam por 
reproduzir novamente formas de violência. 
Ouvir o José Stona é sempre um prazer, me causando ecos e rupturas de silênci-
os que acabam sendo gerados por normatividades aprendidas socialmente sem 
que seja percebido, só tenho a agradecer a SPRGS por me proporcionar esse 
momento e perante essa bela fala, gostaria de indicar a leitura da obra do pró-
prio palestrante denominada "O cis no divã", como uma forma de através da 
leituras e discussões seguirmos quebrando silêncio e reproduzindo ecos.
Ana Paula Reis da Silveira
Sócia Estudante

No III Fórum Nacional BRCida-
des, realizado de 10 a 19 de setem-
bro de 2021, além das questões de 
infraestrutura, mobilidade urbana, 
exclusão, desigualdade social, etc, 
também foram discutidos o racis-

mo e as questões de gênero nos ter-
ritórios. Por isto sugiro que assis-

tam as gravações disponíveis na 
página do YouTube da BrCidades.

Angela Maria Müller
Sócia colaboradora

Hanna Susmickat Ferreira

E-book: população negra e COVID-19: A convidada da jornada Roberta 
da Silva Gomes, na mesa “Racismo: efeitos psíquicos, subjetivos e socia-
is”, abordou sobre “A saúde mental da população negra na pandemia: um 
recorte de gênero”. Com base neste tema, trago esta obra como indicação, 
pois é um trabalho que reúne 13 artigos de diversas instituições dedicados 
a vários aspectos da temática. O material também informa sobre os pro-
blemas estruturais da sociedade brasileira, abordando o racismo, a exclu-
são e a falta de acesso da população negra a serviços básicos, o que a pro-
jeta para os piores índices da pandemia no que se refere ao número de vaci-
nados, infectados e total de óbitos.

Estagiária

Te liga na dica 
Confira as dicas de vídeos e leituras suscitadas a alguns de nossos sócios e 

estagiários a partir das mesas da jornada e dos eventos preparatórios. 

Comissão da Jornada com Pâmela, Melina, 
Hanna, Ana Paula, Vitória, Caroline e Renata.

Diretoria

Mesa (Des)subjetivação Vicissitudes da exclusão com 
José Damico, Rejane Paféj Kahngág e Heloisa Furtado.

Mesa Desamparo e Vulnerabilidade na Infância 
com Renata Viola Vives e Luísa Puricelli Pires.

Mesa Território marginais - a invisibilidade da população em situação 
de rua com Tadeu de Paula Souza e Caroline Silveira Sarmento.

Mesa Desdobramentos da Segregação
com  Eurema Gallo de Moraes e Marta Rezende Cardoso.

Mesa Racismo - efeitos psíquicos, subjetivos e sociais com Alessandro 
de Oliveira dos Santos, Ignácio Paim e Roberta da Silva Gomes.

Mesa Movimentos Migratórios - marcas da subjetividade 
com Adolfo Pizzinato e Alfredo Santiago Culleton.

Mesa Sexualidades e gênero - ecos da subjetividade com 
Jaqueline Gomes de Jesus, Carolina Falcão e José Stona.

Vencedores dos Temas Livres da Jornada
Daniel Boianovsky Kveller, Lívia Vigil e Liza Corso.
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Vencedores dos Temas Livres da Jornada
Daniel Boianovsky Kveller, Lívia Vigil e Liza Corso.

6 J O R N A D A B I E N A L 7J O R N A D A B I E N A L 7SP informação



9SP informaçãoSP informação8

Acompanhe nossos informes, notícias e atualizações

www.sprgs.org.br

Instantâneos

Mariana Steiger Ungaretti
VICE-PRESIDENTE

DIRETORIA
PRESIDENTE

Angela Flores Becker

Morgana Saft Tarragó

Rita de Cássia de Lima Gomes Krás
DIRETORA FINANCEIRA

Pâmela Soares Bratkowski
DIRETORA CIENTÍFICA

DIRETORA ADMINISTRATIVA

DIRETORA SÓCIO-CULTURAL
Lisnéia Fabiani Bock

Natália Amaral Ambros
SUPLENTE

www.sprgs.org.br

Produção Editorial:

correio@marconbrasil.com.br
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90440-150 - Porto Alegre - RS
Fone (51) 3331-8586   |   WhatsApp (51) 99527-3920

sprgs@sprgs.org.br   |   facebook.com/sprgs

marcon.brasil Comunicação Direta

Mais atividades do 2º semestre de 2021

Bastidores da Jornada Bienal

SPRGS Por aí
Minicurso Guarda dos filhos e direito de 

convivência com Vivian de Medeiros Lago, 
evento em parceria com a Expertise

Atelier Clínico com Marion Minerbo

Registro de uma das reuniões de 
coordenadores e representantes de grupos da 

SPRGS

Minicurso Sofrimento sociopolítico e relações 
raciais: contribuições de Frantz Fanon, com 

Priscila Santos de Souza

Presidente Mariana Ungaretti no lançamento do 
livro Imaginar o Amanhã de Abrão Slavutzky e 

Edson de Sousa

Minicurso Descomplicando a contabilidade: o 
que os psicólogos precisam saber, com Renata 

Fedrizzi e Robson Grasel

Sarah Falena Donatti Bressan

Graziele Martini Bronzatti
Ligia Arcoverde Basegio

PRESIDENTE

Marilda Peres

Maria Aparecida Silveira Brigido

Conselho Consultivo 
Deliberativo e Fiscal

CONSELHEIROS

Mazlowa Maris Heck
Maiga Sabo Sandri

CCDF

Carla Pereira Durgante

https://www.instagram.com/sociedadepsicorgs/
https://www.instagram.com/sociedadepsicorgs/
https://www.instagram.com/sociedadepsicorgs/
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