Homenagem a Maria Lucia Violante
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Maria Lucia Vieira Violante foi Professora titular da PUC/SP, no
Programa de Pós Graduação em Psicologia Clinica, e uma importante psicanalista brasileira, única intérprete de Piera Aulagnier – conhecida psicanalista francesa, contemporânea de Lacan – em língua portuguesa. Perdemos
nossa estimada professora em 23 de agosto de 2015, que faleceu depois de
33 anos lecionando em nossa Universidade. Fez sua formação na PUCSP.
Graduada em Psicologia, realizou sua dissertação de Mestrado a qual deu
origem a publicação de seu primeiro livro: “O Dilema do Decente Malandro”,
e sua tese de Doutorado gerou o livro “A criança mal-amada: estudo sobre
a potencialidade melancólica”. Além disto, Maria Lucia Vieira Violante fez
especialização no Instituto Sedes Sapientiae e em 1998 defendeu seu Pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo.
A psicanalista Violante liderou o Grupo de Pesquisa cadastrado
junto ao CNPq, “Laboratório de Estudos e Pesquisas Piera Aulagnier”, e
trabalhou com insistência para a divulgação da obra desta psicanalista
francesa no Brasil, sobre a qual publicou o livro “Piera Aulagnier: uma
contribuição contemporânea à obra de Freud”, tendo aprofundado-se no
estudo de Jacques Lacan, para melhor compreender Aulagnier. São seus
os seguintes títulos, todos versando sobre a obra freudiana, da qual tinha
extenso conhecimento, e também sobre as contribuições de Aulagnier:
“Escritos Freudianos”, “Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade”,
e organizou “Desejo e identificação”, bem como “O (im)possível diálogo
Psicanálise e Psiquiatria”.
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Com sua morte, a psicanálise brasileira e a PUC de São Paulo
perderam uma brilhante autora e psicanalista, que contribuiu enormemente
para a divulgação da obra de Sigmund Freud e de Piera Aulagnier em todo
o Brasil, tendo orientado mais de 40 dissertações e teses em torno de temas
de relevância para o campo psicanalítico. Deixará saudades entre seus
orientandos, que guardarão boas lembranças de suas aulas, seu entusiasmo
e rigor frente a Psicanálise.
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