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Editorial

O tema sugerido para as atividades científicas do CPRJ em 2003 foi
Polimorfia da Perversão. Um tema polêmico e de difícil absorção, pre-
sente, mais do que nunca, na clínica contemporânea.

Sabemos que os fenômenos clínicos se modificam de acordo com
cada época, impondo questionamentos e colocando em pauta a necessi-
dade de novas concepções teóricas da doença e da saúde, apontando para
a fragilidade dos quadros nosológicos da psicanálise tradicional. Vive-
mos numa época social traumática, onde os dramas psíquicos arcaicos,
que fazem parte de traumas universais da vida humana, como a existên-
cia da alteridade, a descoberta da diferença entre os sexos e a inevitabilidade
da morte são subjugados à recusa, engendrando novas subjetividades.

A perversão, eixo central de muitas destas subjetividades, caminha
paralelamente à recusa de limites, dificultando a formação dos vínculos
que constituem o substrato básico da condição humana.

Stoller dá uma definição concisa à perversão. Para ele, perverso é
tudo aquilo que afasta um ser humano de outro ser humano. A cultura
contemporânea fomenta a busca do prazer imediatista, considerando
como patológica qualquer condição que imponha dor, frustração e sofri-
mento ao indivíduo.

Assim, nossa clínica se torna particularmente mais árdua no trabalho
com as perversões, quando suscita uma espécie de conflito de interesses entre
a tarefa do psicanalista e as expectativas do paciente em sua busca. A
sintomatologia perversa busca o gozo a qualquer preço e, no entanto, é
inevitável alguma forma de sofrimento psíquico no decurso do processo
terapêutico. O que o paciente chama de loucura e crise é o contato com seus
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afetos mais genuínos – a dor da angústia, sua raiva e destrutividade, os
sentimentos de inveja e impotência.

O perverso cria uma encenação baseada no pensamento mágico primi-
tivo, onde suas relações são montagens narcísicas organizadas com o intuito
de sustentar um triunfo onipotente. As práticas sexuais são apenas a ponta
mais evidente desta sintomatologia, que usa insistentemente a sensorialidade
e a atuação, obstaculizando a simbolização e a elaboração de uma identidade
mais madura e conectada com a realidade.

A Revista deste ano dedica-se a refletir sobres estas questões, dividi-
da em três seções:

• As entrevistas com o escritor e poeta Affonso Romano de
Sant´Anna e os psicanalistas José Outeiral e Miguel Calmon Du
Pin e Almeida, apresentando suas considerações sobre o tema pro-
posto.

• Uma seção temática com trabalhos de Cristiana Caldas Guima-
rães de Campos, Helena Müller, Luciana Gageiro Coutinho, Paula
Land Curi Mocarzel e Rosa Jeni Matz, referentes ao tema, enca-
minhados à revista e apresentados na Jornada Anual.

• Mesas-Redondas: A Comissão de Formação Permanente propi-
ciou encontros memoráveis ao longo do ano, que puderam se esten-
der em artigos escritos pelos conferencistas para publicação neste nú-
mero. Temos o trabalho de Carlos Lannes sobre Lacan e Winnicott,
os artigos de Fábio Lacombe e Stella Jimenez sobre o tema Perversão
e o trabalho de Zelia Villar sobre Clínica de Criança. A Comissão de
Clínica promoveu os encontros sobre Realidade Brasileira e Prática
Psicanalítica, contribuindo com os artigos de Ana Cristina Figueiredo,
Doris Rangel Diogo, Maria Inês Lamy e Luís Claudio Figueiredo.

Esperamos que esta Revista dê continuidade ao enriquecedor espaço de
debates criado no CPRJ através de suas atividades científicas. No desafio
cotidiano da clínica, constantemente construímos e desconstruímos teorias,
aprimoramos técnicas, sempre tendo em mente a importância vital de garantir
um espaço ético que se solidarize com o sofrimento humano.
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