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Professora Ingrid Vorsatz, 
ofereceu a disciplina 
“Psicanálise e Literatura - 
Freud e os Clássicos” 
e foi vencedora na 
categoria “Formação 
de Novos Leitores”

Projeto “Psicanálise e Literatura – Freud e os Clássicos”, da professora Ingrid Vorsatz, 
foi contemplado na categoria Formação de Novos Leitores
Um trabalho realizado desde 2015 no Instituto 
de Psicologia conquistou uma das estatuetas na 
edição 2018 do Prêmio Jabuti. O projeto "Psi-
canálise e Literatura - Freud e os Clássicos", 
oferecido pela professora Ingrid Vorsatz na gra-
duação, foi vencedor na categoria "Formação de 
Novos Leitores". 

“Sinto-me feliz e honrada com esse reconhe-
cimento externo por parte do mais prestigioso 
prêmio literário nacional. E, além da minha 
satisfação pessoal, acredito que também seja um 
reconhecimento ao Instituto de Psicologia e à 
Uerj, onde venho desenvolvendo essa iniciativa 
com grande e crescente interesse por parte dos 
alunos”, afi rmou Ingrid.

O tema foi escolhido para a disciplina eletiva 
Tópicos Especiais em Saúde. A proposta era 
fundamentar os achados clínicos da Psicaná-
lise junto aos clássicos da literatura ocidental. 
Como os estudantes demonstraram vontade de 
ir além das primeiras leituras, para cada período 
letivo um novo conteúdo programático foi ela-
borado. Em seis semestres, foram discutidas oito 
peças teatrais: “Sete contra Tebas”, de Ésquilo; 
“Édipo Rei”, “Édipo em Colono” e “Antígona”, 
de Sófocles; “Hamlet”, “Macbeth”, “O merca-
dor de Veneza” e “Rei Lear”, de Shakespeare.

Em 1959, o Prêmio Jabuti foi criado pela Câmara 
Brasileira do Livro. Nesta 60ª edição, a categoria 
Formação de Novos Leitores foi incluída no Eixo 
Inovação. Os critérios considerados para avalia-
ção foram “Abrangência e inclusão”, “Caráter 
inovador e criativo” e “Capacidade de reprodução 
e sustentabilidade econômica”. O resultado foi 
revelado apenas na cerimônia de premiação, rea-
lizada no dia 8 de novembro, em São Paulo (SP). 
Concorrendo com outros nove fi nalistas de peso, 
Ingrid Vorsatz disse duvidar que seria a vencedora. 
“Na lista, havia projetos de grandes bibliotecas, 
então achei pouco provável”, contou.

Mas o reconhecimento não veio só por parte do 
júri. Vários alunos enviaram depoimentos de apoio 
e agradecimento.  “A referida disciplina e o exem-
plo da entrega da professora Ingrid ao trabalho me 
marcaram e me ensinaram coisas que irei levar para 
minha atuação por onde eu passar”, disse Arthur 
Pereira. “Sua importância não foi apenas na minha 
formação como psicólogo, mas também na minha 
formação cultural. E – por que não? – enquanto 
cidadão também”, afi rmou Thiago Martinez.

Além do Jabuti, o projeto também foi contem-
plado com o segundo lugar no Prêmio de Gradu-
ação Fernando Sgarbi Lima, pela participação na 
28ª Uerj Sem Muros. 
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 �SEGUNDA, DIA 3
 � SEMANA DE COMUNICAÇÃO: de 

hoje até o dia 7 será realizada a Semana de 
Comunicação da UERJ, organizada por alunos 
da Faculdade de Comunicação Social (FCS). 
A programação conta com palestras, oficinas, 
workshops, mesas redondas e apresentação 
de pesquisas. O evento é gratuito e necessita 
de inscrição prévia para algumas atividades. 
Mais informações: bit.ly/2Q0dGOx ou semco-
muerj2018@gmail.com.

 �TERÇA, DIA 4
 � SEMANA ACADÊMICA: às 16h, o Instituto 

de Letras irá promover a segunda o Semana Aca-
dêmica de Pesquisa e Produção Literária (SAP-
PLI), com o tema “A literatura negra na UERJ: 
perspectivas discentes”. O evento tem o objetivo 
de celebrar os movimentos literários negros na 
instituição. As apresentações incluirão traduções 
de poemas célebres e trabalhos autorais, ambos 
realizados pelos alunos do curso de Literatura 
Afro-Americana.  Não é necessária inscrição ante-
cipada. As atividades acontecem na RAV 114, 11º 
andar, bloco F, Pavilhão Reitor João Lyra Filho. 
Mais informações: bit.ly/2FItXTd.
 � SEMINÁRIO: Entre os dias 4 e 6 de dezem-

bro, acontece o V Seminário Nacional Metró-
pole: Governo, Sociedade e Território. O evento 
tem como finalidade contribuir - por meio dos 
diálogos entre disciplinas das ciências sociais 
e humanas e com ênfase na relação entre geo-
grafia/sociologia/urbanismo/história - para a 

compreensão da natureza da crise societária 
brasileira e seus impactos nas metrópoles. A 
participação como ouvinte é gratuita para estu-
dantes de graduação e professores da educação 
básica. As atividades acontecem no auditório 
11, bloco F, 1°andar do Pavilhão Reitor João 
Lyra Filho. Saiba mais embit.ly/2zoWh7N.

 �QUARTA, DIA 5
 � HOMENAGEM: às 14h, acontece a tradi-

cional homenagem de 25 anos aos servidores 
da UERJ. O evento irá prestar condecoração 
aos funcionários que completam duas déca-
das e meia de trabalho e de dedicação à Uni-
versidade. A solenidade acontece na Capela 
Ecumênica, no campus Maracanã.Outras 
informações:bit.ly/2TSLF9N.

 �SEXTA, DIA 7
 � LANÇAMENTO DE LIVRO:  às 19h, 

será realizado o lançamento do livro “A Lei 
da Metamorfose”, do professor do Instituto 
de Letras e diretor do Departamento de Sele-
ção Acadêmica da UERJ, Gustavo Bernardo 
Krause. O ensaio pesquisa tanto as metamor-
foses suaves, como as da criança ao adulto, 
quanto as metamorfoses bruscas, como as do 
ser ao não ser. Fala de dragões e deuses, de 
lobos maus e lobisomens, de sereias e feras, 
e, por fim, do Ungeziefer de Franz Kafka, 
isto é, da transformação de Gregor Samsa em 
um gigantesco e asqueroso inseto. O evento 
na Livraria Argumento, na Rua Dias Ferreira 
417, no Leblon.  

 �SÁBADO, DIA 8
 � MINI OFICINA:  às 9h, acontece mais uma 

edição da Mini-oficina de Primeiros Socorros, 
organizado pelo Liga de Trauma e Emergên-
cia (LTE). A programação conta com diversas 
dinâmicas e atividades para leigos. O evento 
é gratuito e acontece na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, próximo à estação General Osório do 
Metrô (acesso E). Não é necessária inscrição 
prévia. Mais informações:bit.ly/2rauuDG ou 
ligadetrauma.uerj@gmail.com. 
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