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Comissão Espaço Cultural 
2014 – 2016 

 
 
 

COMISSÃO ESPAÇO CULTURAL (2014-2016): 
 
Patrícia Rodella de Andrade Tittoto – Diretora Cultural  
Silvana Mara Lopes Andrade – Coordenadora Comissão EC        
Denise Rosa Goulart 
Luciana Marchetti Torrano 
Maria Bernadete Figueiró de Oliveira 
Sandra Luiza Nunes Caseiro 
 
 
História do Espaço Cultural  
 
Cultura e arte são experiências fundamentais para a formação contínua do 
psicanalista. 
 
O Espaço Cultural da SBPRP ativo é idealizado há muitos anos pela SBPRP. 
 
Atividades culturais com a participação de artistas, filósofos, escritores, cientistas e 
psicanalistas foram realizadas na SBPRP ao longo dos anos: palestras, sessões de 
cinema e Psicanálise e grupos de estudos. 
   
Tais atividades, oferecendo aos membros da sociedade seus conhecimentos e 
saberes culturais e técnicos, intensificaram o interesse dos membros da SBPRP em 
manter o Espaço Cultural ativo, consolidando-se como uma ponte entre os 
psicanalistas, a arte e cultura e a sociedade. 
 
Comissão Espaço cultural 2012-2014 
 
2013 - Paulo Mendonça de Moraes Ribeiro (coordenador) 

               Silvana Mara Lopes Andrade Andrade 
2014 - Paulo Mendonça de Moraes Ribeiro (coordenador) 
          Silvana Mara Lopes Andrade 

               Sandra Luiza Nunes Caseiro 
          Maria Bernadete Figueiró 

 

A atual comissão do EC consolidou-se a partir do trabalho na gestão do biênio 2012-
2014, quando, em sintonia com a demanda pela utilização deste espaço como um 
ponto de encontro entre os membros da SBPRP e destes com a sociedade, 
promoveu atividades que mobilizaram questões culturais e psicanalíticas atuais. 
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 Psicanalistas e membros externos à SBPRP puderam se reunir para compartilhar 
conhecimentos e gerar reflexões, promovendo a expansão e a criação de novos 
vértices de observação dos temas propostos, capazes de despertar novas 
possibilidades pessoais e pensamentos psicanalíticos, enriquecendo tanto aos 
participantes como a psicanálise. 
 
Atividades Realizadas em 2013: 
 
1 Grupo de Estudos Mito e Psicanálise  
 Atividade gratuita e aberta a todos os membros da SBPRP e convidados. 
 Objetivo: Promover o diálogo entre alguns mitos gregos com a psicanálise 
Encontros: Mensais, aos sábados, das 7h40min às 9h, maio a dezembro de 2013  
Coordenadora científica: Maria Aparecida Sidericoudes  
"Medo e Paixão nos mitos: um modo de olhar a contemporaneidade", Trabalho da autora utilizado como estímulo para a 

exploração de alguns mitos, sempre realizando uma ponte com a psicanálise.  
Coordenadora Geral: Silvana M L Andrade 

 

2 Evento: Psicanálise e Literatura 

“Clarice Lispector: “Inquietações do inacessível” 
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Data: 19 de Outubro de 2013 

Hora: Das 8h30min às 13h 

Local: Auditório da Universidade Barão de Mauá, Ribeirão Preto 

Público: Aberto ao Público em Geral 

Palestrantes: 

• Nádia Battella Gotlib - Especialista em Literatura Portuguesa e Literatura Brasileira, Professora Livre-docente pela 

Universidade de São Paulo 

• Maria Letícia Wierman - Psicanalista, Membro Associado da SBPRP. 

• Denise L. Rosado Antônio - Psicanalista, Membro Efetivo da SBPRP. 

 

Atividades Realizadas em 2014 
 
1 Evento: "Sua Majestade, o Bebê! 

“A apreensão da idéia do que é um bebê ao longo da história através de três diferentes vértices: artístico,  médico e 

psicanalítico” 

 

Data: 07 de JUNHO/2014 

Local: Auditório da SBPRP 

Público: Aberto ao Público em Geral 
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Palestrantes: 

• Dante Veloni – Artista Plástico – Ribeirão Preto 

• Luiz Antonio Del Ciampo – Professor do. Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina – 

USP- RP 

• Mércia Maranhão Fagundes – Psicanalista de adulto e de criança da SBPRP 

 

2 Grupo de Estudos Mito e Psicanálise  

 Atividade gratuita e aberta a todos os membros da SBPRP e convidados, independente da participação nos grupos anteriores. 

 Objetivo: Promover o diálogo entre alguns mitos gregos com a psicanálise 

Encontros: Mensais, aos sábados, das 7h40min às 9h, de agosto a novembro de 2014  
Coordenadora científica: Maria Aparecida Sidericoudes  

"Medo e Paixão nos mitos: um modo de olhar a contemporaneidade", foi utilizado como estímulo para a exploração de 

alguns mitos citados no trabalho, sempre realizando uma ponte com a psicanálise. 

Coordenadora Geral: Silvana M L Andrade 

 

 

Deixamos como sugestão para a gestão de 2014-2016: 
 
1. A continuidade da realização de atividades abertas ao público em geral, uma vez que estas demonstraram ser uma rica 

oportunidade de interação e troca de conhecimentos culturais e psicanalíticos, direcionando os lucros destas atividades ao 

caixa do Espaço Cultural. 

2. Implantar atividades mensais do EC, mesclando atividades culturais e/ou psicanalíticas, como grupos de estudos, palestras, 

saraus, etc. Esta comissão consultou no inicio de 2014 a possibilidade da psicanalista Eva Migliavacca para a realização de 

grupo de estudos sobre mitologia e psicanálise, o filósofo Pedro Duarte, Da PUC do RJ, para um curso sobre Heidegger, e o 

filósofo Furlan, da USP de Ribeirão Preto, para um curso sobre Kant. Todos demonstraram disponibilidade para a vir à SBPRP. 

Acreditamos que estes contatos podem ser retomados. 

 

 

Espaço Cultural Gestão 2014 – 2016 
 

Nesta gestão a Comissão do Espaço Cultural passa a integrar a Diretoria de Cultura e 
Comunidade, sob a coordenação de Patrícia Tittoto,  Diretora Cultural. 
 
Comissões da Diretoria de Cultura e Comunidade: 

• Consultoria Psicanalítica 

• Identificação e Consolidação de Parcerias 

• Supervisões no HC 

• Cinema e Psicanálise (Ribeirão Preto, Franca e Jaboticabal) 

• Serviço de Atendimento Psicanalítico 

• Terças na Sociedade 

• Espaço Cultural 
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• Espaço Educação 

 
Espaço Cultural 2014 – 2016 

 
 
Atividades Realizadas em 2015 
 
1 Grupo Mito e Psicanálise 

 Coordenação Científica: Maria Aparecida Sidericoudes Polacchini 

Datas: 14/03 e 16/05 

Horário: 7:40 às 9:10 

Local: Auditório da SBPRP 

Público: Membros da SBPRP – Gratuito 

A coordenadora utilizará seu artigo "Medo e Paixão nos mitos: um modo de olhar a contemporaneidade"como estímulo para 

a exploração de alguns mitos citados no trabalho, realizando uma ponte com a psicanálise. 

Coordenação Geral: Sandra Luisa Nunes Caseiro (?) 

 

2 Evento: Ópera e Psicanálise 

 “VIDA e MORTE da MULHER     no UNIVERSO da Ópera” 

   Sofrimentos e provações das personagens femininas nos libretos das óperas 
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Data: 10/04/2015 

Horário: 19h30min 

Local: Teatro Minaz 

Público: Aberto ao público em geral 

Programa Ópera e Psicanálise: 

Apresentação musical pelos artistas da Cia Minaz e comentários a partir dos vértices histórico e psicanalítico por: 

• Maria Aparecida Sidericoudes Polacchini - Psicanalista, Membro Efetivo e Analista Didata da SBPRP e Membro 

Associado da SBPSP 

• Gisele Ganade - Diretora Musical, Regente e Solista da Cia Minaz 

 

3 Encontros Psicanálise e Literatura 

Roseanas Travessias  
Objetivo: Con-versa entre Psicanálise e Literatura a partir de dois contos de Guimarães Rosa:  

"A hora e vez de Augusto Matraga”  

"A terceira margem do rio” 
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Datas e horários:  07/ 11/2015, das 8h às 9h30min 

                                     06/12/2015, das 10h às 11h30min  

Local: Auditório da SBPRP 

Público: Membros da SBPRP e convidados  

Sem custos para os membros da SBPRP 

Palestrante: Maria José Bottino Roma - Graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, especializada em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” de 

Araraquara sobre o tema Fundamentos da Leitura Crítica da Literatura e mestrado em Estudos Literários pela Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” de Araraquara 
 

Coordenadora Geral: Sandra Nunes Caseiro 

 

 

Atividade Programada para 2016 
 
1 Encontros Psicanálise e Semiótica  
Guimarães Rosa sob a perspectiva semiótica 

Palestrante: Vera Abriatta 

Textos a serem debatidos  
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Da obra Primeiras Estórias: 
ROSA, J. G. Primeiras Estórias . Rio de Janeiro, José Olympio, 1977. 
1-“O Espelho”,  
2- “A terceira margem do rio”, 
3- “A benfazeja”, 
4- “A menina de lá”, 
5- “Um moço muito branco” 
6-“Luas de mel” 
 
Da obra Tutaméia 
Rosa, J. G. Tutaméia. Rio de Janeiro. José Olympio, 1976 
1-“Estoriinha” 
2- “Esses Lopes” 
 
Datas e horários: 13 de agosto de 2016  

das 9h30min às 12h30min 

Local: Auditório da SBPRP 

Público: Membros da SBPRP e convidados  

Sem custos para os membros da SBPRP 

Coordenadora Geral: Maria Bernadete Figueiró  

 

 

ESPAÇO EDUCAÇÃO - SBPRP 

 

 Ao longo de sua história, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão 

Preto tem se preocupado em ampliar o diálogo com a comunidade, acreditando que 

o contato da psicanálise com outras áreas do conhecimento nos enriquece e traz 

desenvolvimento recíproco. 

 Além disso, como cidadãos, pensamos ser nossa responsabilidade colaborar 

com o mundo em que vivemos e cuidar do coletivo. Como psicanalistas que somos, 

dispomos de teoria e técnica de reconhecido valor quando utilizada individualmente 

e que também pode ser valiosa quando levada a outros contextos, fora do âmbito 

privado de nossos consultórios.  

 Acreditamos que a educação é essencial no desenvolvimento do ser humano 

e na construção de nossa sociedade e, desta forma, merece toda a atenção e 

cuidado, tanto dos órgãos responsáveis por oferecê-la, quanto de cada um de nós. 

Pensamos também que o processo de educação e aprendizagem, embora 
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favorecido pelo acesso às mais diversas tecnologias, ocorre fundamentalmente na 

interação viva entre pessoas.  

 Assim, configurou-se para nós a possibilidade de intercâmbio entre 

psicanálise e educação, considerando-se que há entre esses dois campos uma área 

em comum: fenômenos que ocorrem em relações humanas. 

 Para isso, criamos um espaço de diálogo com profissionais da área da 

educação, por meio da formação de um “Grupo de Conversas”. Neste grupo, o 

trabalho parte das experiências práticas dos educadores no dia-a-dia do ambiente 

escolar, com suas angústias e seus momentos criativos, levando auma troca de 

ideias na qual o olhar psicanalítico pode colaborar para ampliar as possibilidades de 

se pensar a temática emergente. A psicanálise possibilita uma compreensão do que 

se passa nessas relações para além do que é verbalizado, abrindo a perspectiva para 

o trânsito de sentimentos que sempre estão em jogo nos relacionamentos e, dessa 

maneira, contribui para o desenvolvimento de recursos na lida com as demandas 

que esses profissionais enfrentam no seu trabalho, diariamente.  

 
 

 

 

Parceria com o Programa de Aprimoramento em  Psicologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, na qual realizamos um 
encontro mensal junto aos psicólogos inclusos no programa. Os psicólogos são 
profissionais recém formados que demandam aprofundar seus conhecimentos 
teóricos e  aperfeiçoar suas técnicas de atendimento clínico. Esses encontros se 
configuram como uma supervisão/seminário clínico sobre um dos casos 
acompanhados pelos participantes do programa. Os casos acompanhados advêm da 
parcela mais carente da população da cidade. As reuniões são coordenadas por um 
dos membros de nossa sociedade. Tanto a oferta da instituição universitária como a 
nossa oferta configuram-se como assistência à comunidade da cidade de Ribeirão 
Preto. 
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