o departamento de psicanálise do instituto sedes sapientiae convida para o evento

CHAIM
SAMUEL
K AT Z

NOVOS CORPOS
(CIBERNÉTICOS)
E O INCONSCIENTE
PSICANALÍTICO
Conferência

Sábado, 24 de agosto de 2013
9h00 às 13h00
no Instituto Sedes Sapientiae

Como abordar as questões contemporâneas que colocam em jogo as relações
entre o vazio da sexualidade e a multiplicação infinita dos aparelhos
e que nos permitem interrogar “a debilidade de nosso próprio corpo”,
eis o que Chaim Samuel Katz nos propõe.
Sem tais reflexões, qual seria o futuro da Psicanálise?”
Partindo do referencial freudiano que, diante de impasses
clínicos desafiadores da técnica psicanalítica clássica – recordar,
repetir e elaborar –, reconhecia os limites de seu campo
teórico-prático, transformando-o, ao invés de simplesmente
dizer aos analisandos que eles resistem, Chaim Samuel Katz
propõe que a comunidade psicanalítica se coloque a pensar
algumas questões próprias do “novo estado de coisas” de nossa
sociedade. A começar, escreve Chaim Katz, pelo
“novo estado de coisas, que inclui desde filhos artificiais
(e os futuros clones) até próteses antes insuspeitadas.
Questionar nossa teoria desde o que é hoje a sexualidade
no pensamento artificial é importante e teremos que
aprender a fazê-lo. Mas espanta que, durante tantos
anos não se tenham escrito ensaios ou comentários
psicanalíticos sobre a função de óculos, dentaduras, calços,

espartilhos, cirurgia plástica de embelezamento etc.,
objetos de extensão, atualmente corriqueiros. Reduzir
sua função ao narcisismo não é apenas uma insuficiência
psicanalítica, mas uma confissão de que temos pouco
direito ao presente, com suas questões mais pungentes.”
Chaim Katz indaga, ainda, sobre o que a Psicanálise teria a
oferecer aos sujeitos do contemporâneo diante da velocidade
e imediatismo dos atuais meios de comunicar e saber: como
sustentar o abandono da noção de cura, quando este se
impõe com a entrada dos psicanalistas em atendimento
interdisciplinar em asilos, manicômios, hospitais e creches?;
devemos naturalizar o estatuto ontológico do desamparo e do
mal-estar lidos desde uma psicogênese e sua irredutibilidade;
qual a importância contemporânea dos psicofármacos e de sua
relação com o sofrimento?

Chaim Samuel Katz é psicanalista, doutor pela ufrj, membro titular da Academia Brasileira de Filosofia e titular da Formação
Freudiana-rj. É autor de Psicanálise e Instituição (Documentário, 1977), Ética e Psicanálise: uma introdução (Paz e Terra,
1984), Freud e as psicoses: Primeiros estudos (Xenon, 1994), O coração distante. Ensaio sobre a solidão positiva (Revan, 1996),
entre outros. É bisavô de Ana Clara.

9h00
Recepção

11h00 às 11h30
Café

9h30 às 11h00 horas
Novos corpos (cibernéticos)
e o inconsciente psicanalítico

11h30 às 13h00:
Encanto e desconforto na narrativa
de Scheherazade

CHAIM SAMUEL KATZ
Coordenação: Miriam Chnaiderman

NANCI DE OLIVEIRA LIMA
CHAIM SAMUEL KATZ, comentador
Coordenação: Noemi Moritz Kon

inscrições e informações
2a à 6a feira, de 9 às 13 hs e 14 às 20 h.
Secretaria do Instituto Sedes Sapientiae
Rua Ministro Godoy, 1484, Perdizes
cep 05015-900 São Paulo / SP
Fone/fax: (11) 3866.2730
secretaria@sedes.org.br/sedes.org.br/Departamento/
Psicanálise

valores
		r$ 160,00 público em geral
		r$ 130,00 para membros, aspirantes a membros,
alunos e ex-alunos do Depto., assinantes da Percurso
		r$ 130,00 estudantes universitários
pagamento com depósito em conta-corrente
Banco do Brasil | Agência 3320-0 | c/c 21247-4
cnpj 60.533.940/0012-20
Associação Instrutora da Juventude Feminina

após efetuar o depósito, enviar cópia do comprovante e da ficha de inscrição
preenchida pelo fax (11) 3866-2743, a/c eventos sedes, ou pelo e-mail eventos@sedes.org.br

comissão organizadora:
Cristiane Curi Abud
Noemi Moritz Kon

