PROGRAMAÇÃO AGOSTO/2018
EBP/SEÇÃO-RIO

NOTA DA DIRETORIA
O segundo semestre nos aguarda com uma atividade intensa na EBP Rio. Os preparativos para
o Encontro Brasileiro em novembro estão a pleno vapor. O tema é aberto a várias
interpretações e tem nos colocado a trabalho. Visitem o site:
http://encontrobrasileiro2018.com.br. Muitas entrevistas estão lá, disponíveis em vídeo, além
dos textos escritos especialmente para o Encontro que estão no Boletim Polifonias. Já constam
três números no site e vem muito mais por aí. Em novembro, nos reuniremos com os colegas
de todo o Brasil e receberemos Éric Laurent para trabalhar conosco. Aqueles que ainda não
garantiram sua inscrição não devem tardar em fazê-lo.
Ainda esse semestre, teremos a Jornada de Cartéis. Textos curtos do trabalho em curso devem
ser encaminhados à comissão de cartéis até 30 de agosto.
Em agosto, além de nossos seminários regulares, teremos dois eventos a serem destacados: o
lançamento pela diretoria de Biblioteca do livro A transferência no campo da psicose: uma
questão, de Maria Silvia Hanna, e a terceira palestra do ciclo “Raízes literárias da psicanálise”.
Dessa vez, receberemos Marcelo Jacques de Moraes, professor titular de literatura francesa da
UFRJ que nos brindará com uma conferência sobre Georges Bataille. Dois ensaios de sua
autoria sobre o escritor francês estão disponíveis para consulta na nossa Biblioteca.
Confiram a programação de agosto na agenda abaixo.
Até lá,
Angela C. Bernardes

AGENDA
Seminário de Orientação Lacaniana
Aula X do seminário “O banquete dos analistas”
Apresentação: Maria Silvia Hanna
Coordenação: Rodrigo Lyra
Dia 06 de agosto, às 20h, na Rua Capistrano de Abreu, 14/ 16
Seminário Clínico
Apresentação: Vanda Assunção
Comentários: Angélica Bastos
Coordenação: Angela Bernardes e Cristina Duba
Dia 13 de agosto, às 20h, na Rua Capistrano de Abreu, 14/16

Noite da Biblioteca
Lançamento do livro A transferência no campo da psicose: uma questão
Autora: Maria Silvia Hanna
Comentários: Ana Beatriz Freire e Stella Jimenez
Coordenação: Elisa Monteiro
Dia 17 de agosto, sexta-feira, às 18h, na Rua Capistrano de Abreu 14/16
Curso do Observatório de Políticas do Autismo
“O autismo e a lei” (via Webex)
Heloisa Telles, Valéria Ferranti e Ilana Katz
Dia 18 de agosto, sábado, às 9h, na Rua Capistrano de Abreu 14/16
Conversas sobre o passe
Coordenação: Ana Tereza Groisman e Heloisa Caldas
Dia 20 de agosto, às 20h, na Rua Capistrano de Abreu, 14/16
Seminário internacional (via Webex)
“Saídas do autismo: dispositivos institucionais”
Conferência de Veronique Mariage, psicanalista membro da ECF e Co-fundadora do Courtil
(instituição para crianças, adolescentes e jovens adultos psicóticos e autistas)
Dia 25 de agosto, sábado, às 9h, na Rua Capistrano de Abreu, 14/16
Cinema e psicanálise
Ciclo de debates “A subversão nos tempos atuais”
Projeção do filme “Canastra suja”
Debate: Fátima Pinheiro
Coordenadoras: Ana Martha Maia e Stella Jimenez
Dia 26 de agosto, domingo, Cine Joia - Av. Na. Sra. Copacabana, 680
Raízes literárias da psicanálise III – Georges Bataille
Conferencista convidado: Marcelo Jacques de Moraes
Comentários: Manoel Motta
27 de agosto, às 20h, na Rua Capistrano de Abreu, 14/16

VÍDEO
Assista aqui:
Seminário de Orientação Lacaniana - 02.07.18
https://youtu.be/t6uqz5exa98
Falo e falocentrismo - 16.07.18
https://youtu.be/Bv6AWEApLWM
Conversas sobre o passe - 23.07.2018
https://youtu.be/kDZcZZxI_5s

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

“Primeiro Simpósio Internacional sobre Migrações, Refúgios e Laços Culturais”
Por: Aline Bemfica
O “Primeiro Simpósio Internacional sobre Migrações, Refúgios e Laços Culturais” reuniu uma
diversidade de práticas e experiências concernentes ao complexo e urgente tema das
migrações no Brasil e no mundo. Este evento acolheu pessoas em situação de migração e
refúgio, psicanalistas, pesquisadores, artistas, designers, operadores do direito, sociedade civil
e objetivou, sobretudo, a ampliar a conversa sobre os desafios, as potencialidades e os
impasses apresentados pelas experiências singulares dos imigrantes que escolheram o Brasil
como país de destino para viver. [Leia+]

Notícias do Cien
Em 03 de Julho, os Laboratórios "Brincante" e "Particularizar o Cuidado" conversaram a partir
do tema "O que falar quer dizer: efeitos da oferta da palavra nas instituições".
Ambos os laboratórios operam em setores de Oncohematologia pediátrica e trouxeram
vinhetas práticas onde se podem verificar os efeitos da oferta da palavra na invenção de novos
laços: inter-disciplinares, a partir dos profissionais envolvidos em cada caso; inter-setoriais, em
diferentes instâncias como no caso de uma adoção que envolveu saúde e justiça; e até mesmo
na relação família e instituição. O laboratório Brincante trouxe a demanda das mães de serem
também ouvidas. Uma das mães, após perder seu filho, propõe que pudesse transmitir a
outras mães sua experiência. Várias perguntas surgiram na conversação: Como dar um lugar
sem colocá-la como “modelo”, como ideal? Qual é a função desses encontros para essa mãe?
Elaboração de um luto não só com a perda do filho, mas também com os laços na instituição?
No encontro do Cien-Rio, em 7 de Agosto convidamos os Laboratórios a refletirem a partir da
nova versão do Argumento da VI Manhã do CIEN no XXII EBCF e do texto "Crianças Violentas"
de Jacques-Alain Miller. Em que a prática de cada Laboratório converge com os pontos tocados
pelos dois escritos?
Até lá!
Ana Beatriz Bernat, Anna Luiza Almeida e Vânia Gomes - Coordenação Cien-Rio

Cine-Cien convida
Para atividade dia 10/08, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro (Rua da Alfândega, 5 - Centro)
17h30 - Exibição do filme “Fala comigo”
19h - Conversação, com a presença de Karine Teles (atriz do filme) e Maria do Rosário Collier
do Rêgo Barros (psicanalista, membro EBP/AMP)
O despertar da sexualidade na adolescência, as dificuldades dos encontros amorosos e
familiares, a importância da fala e do silêncio são pontos abordados no filme que conversam
com o tema da IV Manhã de Trabalho do Cien: O que falar que dizer: singularidade e diferença
hoje.
Esperamos por vocês!

Encontro com a clínica do autismo
Seguindo a Orientação do Observatório do Autismo, da FAPOL, continuaremos trabalhando,
nesse semestre, 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.
Os encontros acontecem sempre às últimas quartas-feiras do mês, às 21h, na sede da SeçãoRio.
Data do próximo encontro: 29/08
Coordenação:
Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros
Paula Borsoi

AGENDA
AULA INAUGURAL: “A queda do falocentrismo: consequências para a psicanálise”
01 de agosto – quarta-feira, às 20h, na rua Capistrano de Abreu, 14/16
Com Angela Bernardes, Diretora da EBP Rio e Diretora do XXII Encontro Brasileiro do Campo
Freudiano

JORNADA DE ENCERRAMENTO DA TURMA 2015
04 de agosto - sábado, às 09h, na rua Capistrano de Abreu, 14/16
[+info]
ENCONTRO MENSAL DO CIEN RIO
07 de agosto – terça-feira, às 20h30, na rua Capistrano de Abreu, 14/16
Coordenação: Ana Beatriz Rocha Bernat - Coordenação CIEN-Rio
Anna Luiza de Almeida e Silva e Vânia Gomes - Colaboração na coord. CIEN-Rio

CINE CIEN
10 de agosto – sexta-feira, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro (Rua da Alfândega, 5 - Centro)
17h30 - Exibição do filme "Fala comigo"
19h - Conversação com Karine Teles e Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros
ENCONTRO COM A CLÍNICA DO AUTISMO
Dia 29 de agosto, quarta-feira, às 21h, na rua Capistrano de Abreu, 14/16
Coordenação: Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros e Paula Borsoi

http://www.icprj.com.br
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

