PROGRAMAÇÃO JUNHO/2018
EBP/SEÇÃO-RIO

NOTA DA DIRETORIA
O XXII Encontro Brasileiro do Campo Freudiano já está em gestação avançada. Em maio,
tivemos um debate instigante sobre o tema que pode ser (re)visto no link para nosso canal.
A propósito, vocês já visitaram o novo site da EBP Rio? Pois é. Agora estamos alojados no
www.ebp.org.br/rj. Aí vocês encontram todos os links para nossas atividades gravadas:
http://ebp.org.br/rj/canal-ebp/. E já que visitaram o novo site, podem descobrir que a EBP
agora tem uma livraria online: http://www.ebp.org.br/livraria/. Podem se informar também
sobre todas as atividades das outras Seções. Essa foi uma iniciativa da atual diretoria da EBP,
no sentido de fazer o Uno da Escola Brasileira. Como geograficamente temos a dimensão de
um verdadeiro continente, nosso sítio comum é na web. Sejam bem vindos. A casa é sua.
Naveguem.
O
link
para
nosso
site
do
Encontro
também
está
aí:
http://encontrobrasileiro2018.com.br/. Neste site, vocês encontrarão todas as informações
necessárias para acompanhar a preparação do Encontro, ler os textos dos colegas e fazer sua
inscrição. As vagas são limitadas!
Enquanto isso, na Seção Rio, a agenda de atividades do mês de junho está muito intensa.
Confiram abaixo.
Vamos lá!
Angela C. Bernardes

AGENDA

Seminário de Orientação Lacaniana
Discussão das duas primeiras lições do seminário O Banquete dos analistas, de Jacques-Alain
Miller
Dia 04 de junho, às 20h, na Rua Capistrano de Abreu, 14/16
Apresentação: Paula Borsoi
Coordenação: Maria Silvia Hanna

Seminário Clínico
Dia 11 de junho, às 20h, na Rua Capistrano de Abreu, 14/16
Apresentação: Lenita Bentes
Comentários: Angela Negreiros
Coordenação: Angela Bernardes e Cristina Duba
Curso do Observatório Políticas do autismo (via Webex)
A especificidade do autismo:
O que pensa a psicanálise sobre protocolos e medicamentos para o autismo?
Paula Pimenta e Tania Abreu
Dia 16 de junho, sábado, de 9h às 12h, na Rua Capistrano de Abreu, 14/16
Conversas sobre o Passe
Dia 18 de Junho, às 20h, na Rua Capistrano de Abreu, 14/16
Coordenação: Ana Tereza Groisman e Heloisa Caldas
Manhã de Cartéis – James Joyce
Dia 23 de junho, das 9h30 às 12h, na Rua Capistrano de Abreu, 14/16
Apresentação: Manoel Motta, Elza Freitas e Viviane Delamare
Comentários: Maria Silvia Hanna
Coordenação: Rachel Amin
De Barcelona ao Rio
Dia 25 de junho, às 20h, na Rua Capistrano de Abreu, 14/16
Debate a partir da conferência de Éric Laurent, em Barcelona, no XI Congresso da AMP:
“Disrupção do gozo nas loucuras sob transferência”
Apresentação: Marcus André Vieira e Stella Jimenez
Coordenação: Gloria Maron
Cinema e psicanálise
Dia 28 de junho, quinta-feira às 20h, na Av. Na. Sra. Copacabana, 680
Exibição de filme no Cine Joia
Ciclo de debates “A subversão nos tempos atuais”
Debatedor: Romildo do Rêgo Barros
Coordenadoras: Ana Martha Maia e Stella Jimenez
Curso do Observatório Políticas do autismo (via Webex)
A especificidade do autismo
O que nos ensinam as autobiografias de autistas e os relatos de pais?
Gustavo Stiglitz, Bartyra Ribeiro, Rachel Amin e Cristina Maia
Dia 30 de junho, sábado, de 9h às 12h, na Rua Capistrano de Abreu 14/16

VÍDEO
Assista aqui:
Ecos de Barcelona - 07/05/2018
https://youtu.be/0ijGVCAcTec

Preparatória XXII ECBF - 21/05/2018
https://youtu.be/MOi4rENJs3Q

CRÉDITOS
Comissão de Divulgação e Mídia da Seção Rio:
Sandra Landim (coordenação), Lourenço Astúa de Moraes (consultor), Marina Morena, Natália Maia Coutinho,
Paula Legey e Thereza De Felice.

Andamento do ICP-RJ
Notícias do Cien – maio 2018
O encontro mensal do Cien, que aconteceu no último dia 08, contou com a apresentação de
uma vinheta prática trazida pelo laboratório Digaí-Escola, intitulada "Pra que falar? Os
impasses na escola".
A descoberta de um grupo de WhatsApp, composto por alguns alunos de uma turma de Ensino
Médio, gerou um grande mal estar no ambiente escolar. A partir disto, a psicóloga da escola
foi chamada a intervir, propondo, assim, três encontros com esta turma. Se a demanda era de
mediação de conflitos, será que a conversação pode ser um dispositivo que não responda a
isto? A mediação parece visar a encontrar um ponto comum entre as partes envolvidas. Por
outro lado, a conversação possibilitou reenviar cada um dos participantes a seu próprio limite
em relação ao impasse que se apresentava. Nesse sentido, foi possível que o trabalho naquele
ambiente continuasse a partir de um novo posicionamento de cada um.
O Laboratório Infância Errante trará uma vinheta prática para o próximo encontro, que
acontecerá no dia 05 de junho, às 20h30, na sede da Seção Rio.
Ana Beatriz Rocha Bernat – coordenadora Cien-Rio
Anna Luiza Almeida e Silva e Vânia Gomes – coordenação adjunta

Encontro com a clínica do autismo
O Encontro com a clínica do autismo acontecerá, a partir do mês de junho, na última quarta
feira de cada mês, às 21h. Em maio, por conta do feriado do dia 31, fizemos o encontro,
excepcionalmente, no dia 23. Segue, abaixo, o calendário dos encontros de 2018.
Seguindo a Orientação do Observatório do Autismo, da FAPOL, trabalharemos, nesse ano, os
três eixos de pesquisa propostos: intervenção precoce, inclusão na educação, e pais e

associações. Para tanto, a cada encontro, partiremos de um caso clínico trazido por nós ou por
um participante.
Próximo encontro: Dia 27 de junho, quarta feira, às 21h, na sede da Seção Rio - Rua Capistrano
de Abreu, 14/16. O caso a ser trabalhado se encontra disponível na Biblioteca da Seção.
Coordenação:
Maria do Rosario Collier do Rêgo Barros
Paula Borsoi
Calendário dos encontros de 2018
27 de Junho
25 de Julho
29 de Agosto
26 de Setembro
31 de Outubro
28 de Novembro

AGENDA

ENCONTRO DO NÚCLEO DE PESQUISA DE PSICANÁLISE E DIREITO
05 de junho - terça-feira, às 20h, na rua Capistrano de Abreu, 14/16
Convidado: Agostinho Ramalho Marques Neto - professor, jurista e psicanalista
Debatedores: Romildo do Rêgo Barros e Renata Costa-Moura
ENCONTRO MENSAL DO CIEN RIO
05 de junho – terça-feira, às 20h30
Coordenação: Ana Beatriz Rocha Bernat - Coordenação CIEN-Rio
Anna Luiza de Almeida e Silva e Vânia Gomes - Colaboração na coord. CIEN-Rio
ENCONTRO COM A CLÍNICA DO AUTISMO
Dia 27 de junho, às 21h
Coordenação: Maria do Rosario Collier do Rêgo Barros e Paula Borsoi

Aula Inaugural do ICP 2º semestre 2017

Paula Borsoi: Gostaria de chamar nosso convidado, Romildo do Rêgo Barros, para a mesa.
Vocês já devem ter ouvido falar desse movimento proposto por Jacques-Alain Miller na
Conferência de Madri, no dia 13 de maio de 2017. Não sei se vocês estiveram aqui na Escola
ou tiveram acesso a essa conferência, que já está na internet. No dia 31, tivemos um Seminário
de Orientação Lacaniana, onde começamos a discutir essa questão que reflete uma posição
nova, da qual Miller convoca os analistas a estarem mais articulados à política. Nós não

sabemos bem ainda como fazer isso; estamos aprendendo, estudando, mas é importante
também que vocês possam participar e entrar nessa discussão. Leia +

BLOG E FACEBOOK
https://icprj.wordpress.com/

https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj

CRÉDITOS
Comissão de publicação do ICP-RJ: Cristina Duba (coordenação), Cecília Moraes, Leonardo Miranda, Luiza
Sarrat Rangel, Sandra Landim, Tatiana Grenha e Thereza De Felice

