
Cartografia da Sociedade Psicanalítica de Pelotas 

Onde fica Pelotas? É a pergunta que os representantes da Sociedade Psicanalítica de 

Pelotas (SPPel) precisam responder nos encontros com seus pares latino-americanos. 

No Sul do Sul do Brasil, pode ser uma resposta. Próximo ao Uruguai e à Argentina, 

pode ser outra.  

A geografia nos (de)limita -define fronteiras que nos isolam e nos ligam. São nos seus 

limites que produzimos, mas são com os intercâmbios que enriquecemos. 

Pelotas, segundo o Tratado de Tordesilhas, estaria próximo à linha, mas em território 

espanhol, mas está no Brasil de fala portuguesa. Apesar dessa geografia, foi fundada 

por um cearense do nordeste brasileiro. 

Existem registros que, no início do século passado, médico pelotense, que a riqueza do 

charque enviou para estudar em Viena, em seu retorno, utilizava conceitos 

psicanalíticos no atendimento de suas parturientes. Em meados do século, entre 1946 

e 1949, um dos primeiros psiquiatras da cidade, foi para os EUA e frequentou o 

Instituto de Psicanálise de Chicago, então dirigido por Franz Alexander.  

Foi a partir do requinte cultural do rústico pampa que Pelotas gestou sua Sociedade 

Psicanalítica. O romance de sua origem não poderia apartar-se da história e da 

geografia da cidade mãe. Seus primeiros analistas fizeram a formação em Buenos Aires 

e no Rio de Janeiro, seus primeiros candidatos eram de Pelotas, Porto Alegre, Rio 

Grande e outras cidades do interior do estado. Estava pronta a primeira amostra da 

fusão latina e regional que nos caracteriza. Foi assim que nasceu e viceja a primeira 

sociedade a ser fundada em uma cidade do interior do Brasil.   

Pelotas é Freud e Klein, mas, também, Winnicott, Kohut e Bion; flerta com Lacan e está 

aberta aos novos. Seus fundadores são médicos, mas foi a primeira sociedade do Sul 

do Brasil a aceitar psicólogos em seu Instituto. Enfim, Pelotas é a tradição que não 

quer ser anacrônica. Pelotas foi o sal do charque e, hoje, é a terra do doce. 

A origem de seu nome, que tantos risos geram nos colegas de fala castelhana, são as 

embarcações de couros que serviam para atravessar os rios da região. Sim, sem fugir 

dos risos, Pelotas pode ser a origem da fertilidade masculina e, também, o 

útero/embarcação que nos leva para além da nossa geografia.  

Assim nascemos, assim nos apresentamos: SPPel, a Sociedade da pequena cidade que 

fica na linha que une as duas línguas da Fepal.  

 

 

 


