
16/08/2019 Documento sem título

file:///Volumes/Backup/! EBP e IPB/!!! EBP Seções/!!! EBP RJ/BOLETIM LETREAR/004.html 1/8

BOLETIM 004 - 1 DE JULHO/2019

NOTA DA DIRETORIA
Por Andréa Reis Santos

Nesse Letrear, estamos trazendo algumas palavras de Marcia Zucchi, membro do
Conselho da Seção Rio, sobre a segunda noite do Seminário de Orientação Lacaniana em
torno do tema “O psicanalista e as paixões”. Participaram dessa mesa Paula Borsoi e
Stella Jimenez, discutindo o texto de J.A. Miller, de 1998, sobre a transferência negativa.
Alguns dos melhores momentos dessa noite estão registrados no teaser, preparado pela
comissão de biblioteca, que acompanha os comentários de Marcia. Não deixem de ler e
assistir.

Temos também o resumo feito por Ana Martha Maia e Stella Jimenez do debate que se
seguiu à exibição do �ilme “Capitão Fantástico” e que foi comentado por Maria do
Rosário Collier do Rêgo Barros e Denise Jabour, na atividade de Psicanálise e cinema.
Esta é uma atividade coordenada por Stella e Ana Martha que vem promovendo
conversas entre colegas da Seção Rio e frequentadores do Cine Jóia, em torno do tema
“As paixões do ser: amor, ódio e ignorância”.

Outro registro importante é o texto de Renata Estrella sobre o lançamento do livro “A
escrita do silêncio (voz e letra em uma análise)”, de Marcus André Vieira, que aconteceu
em uma noite de animado debate na Blooks Livraria. Além de Marcus, estavam na mesa
Andréa Vilanova, diretora de Biblioteca da Seção Rio, e Caio Meira, poeta e tradutor, que
enriqueceu a conversa sobre o livro a partir de um ângulo inédito.

Temos ainda o texto de Patrícia Paterson que consegue transmitir um tanto da
vivacidade que animou o primeiro encontro do Leituras em Cena, que é uma atividade da
Biblioteca coordenada por Isabel Barros Duarte, Maricia Ciscato e Renata Martinez. Foi
uma atividade imperdível!

Estamos veiculando também os excelentes vídeos produzidos por Marcus André Vieira e
Romildo do Rêgo Barros para o Seminário Clínico cujo tema trata da relação entre sonho
e tempo. Os três vídeos: “Regressão e signi�icante”, “Sonhos de criança” e “Terei sido e o
impossível despertar” são ao mesmo tempo o material de base do seminário e uma
preparatória para o tema das nossas Jornadas.

Regressão e signi�icante - https://www.youtube.com/watch?v=R2eibgq9TcE&feature=youtu.be 
Sonhos de Crianças - https://www.youtube.com/watch?v=ycwvN--L9g0&feature=youtu.be 
Terei sido e o impossível despertarhttps://www.youtube.com/watch?
v=UD0pxN9IFbg&feature=youtu.be

Julho começa com novidades: dia 1º, às 20h, teremos a noite de lançamento das nossas
XXVI Jornadas.

https://www.youtube.com/watch?v=R2eibgq9TcE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ycwvN--L9g0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UD0pxN9IFbg&feature=youtu.be
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O site já pode ser acessado pelo endereço jornadasclinicas2019.com e o boletim das
Jornadas, que foi batizado com o nome de VESPA, também já está no ar e chegará até
vocês através da nossa mala direta. Fiquem atentos! E, para se manterem ainda mais
informados sobre as novidades das Jornadas, vale se inscrever nas redes sociais:

Facebook: facebook.com/avidanaoeumsonho2019
Instagram: @avidanaoeumsonho2019

http://jornadasclinicas2019.com/
http://facebook.com/avidanaoeumsonho2019
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Também na primeira semana de julho, no dia 5, às 19h, teremos a segunda atividade do
Leituras em Cena. Neste dia, uma parceria entre a diretoria de Biblioteca e a editora
Cobogó vai receber a Cia dos atores para leitura da peça “Insetos” de Jô Bilac, seguida de
conversa com Luiz Eduardo Soares e Marcus André Vieira.

Logo depois das pequenas férias de Julho, começaremos o semestre no dia 3 de agosto
recebendo LA Movida Zadig – Doces & Bárbaros, que vai promover o Fórum Lei e
Violência, desta vez, aqui no Rio de Janeiro, com a coordenação de Angela Bernardes e
Marcus André Vieira. Estarão presentes Angelina Harari (presidente da AMP), Jésus
Santiago (Coordenador da Movida Zadig no Brasil) e Sérgio de Castro (Diretor Geral da
EBP). Reservem esta data e aguardem notícias mais detalhadas sobre a programação de
ZADIG no próximo Letrear.

Aconteceu na Seção Rio

Comentários sobre o Seminário de Orientação Lacaniana

Por Marcia Zucchi

Na segunda noite do Seminário de Orientação Lacaniana (SOL) de 2019, seguindo com o
tema “O psicanalista e as Paixões”, trabalhamos o Seminário/Conversação de Miller, “La
transferencia Negativa”, que aconteceu em Madrid em 28 de novembro de 1998. Stella
Jimenez apresentou sua leitura desta Conversação e Paula Borsoi se encarregou dos
comentários. Esta noite de trabalho aconteceu na EBP – Seção Rio no dia 6 de maio de
2019, data signi�icativa em que se comemorava os 163 anos do nascimento de Freud. E,
além disso, se celebrava os 19 anos da inauguração da Escuela Lacaniana de
Psicoanalisis (ELP), Escola espanhola da AMP, cuja estruturação começou justamente na
experiência de trabalho coletivo que foi este Seminário/Conversação de Miller.

Leia mais

Seminário de Orientação Lacaniana 06/05

http://ebp.org.br/rj/2019/06/30/comentarios-sobre-o-seminario-de-orientacao-lacaniana/
https://youtu.be/S78mzKs8FBY
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Cinema e psicanálise

Por Stella Jimenez e Ana Martha W. Maia

Resumo do debate sobre o �ilme “Capitão Fantástico”, comentado por Maria do Rosário
Collier do Rêgo Barros e por Denise Jabour.

Sobre o enredo do �ilme, Maria do Rosário falou da percepção do furo do pai como
momento chave na virada da situação. A partir deste ponto, todos os personagens
mudam. Denise Jabour enfatizou que não só se aprende com professores, mas também
com colegas e até com quem sabe menos, na interação.

Leia mais

Atividade da Biblioteca – Lançamento de livro

De um valor que ultrapassa

Por Renata Estrela

Iniciamos as atividades deste ano da Biblioteca da seção Rio de Janeiro, batizada como
Carlos Augusto Nicéas em uma homenagem, com o lançamento do livro “A escrita do
silêncio (voz e letra em uma análise)”, de Marcus André Vieira, ocorrido na Blooks
Livraria. A proposta da diretoria, apresentada por Andréa Vilanova, diretora de
Biblioteca da seção Rio, foi enlaçar uma das dimensões mais caras à Escola, a política do
passe, trabalhada pelo autor, à questão do lugar da psicanálise na cultura e vice-versa,
marcando a direção de trabalho de nossa Biblioteca no âmbito da Federação
Internacional de Bibliotecas de Orientação Lacaniana do Campo Freudiano, FIBOL,
aberta à cidade.

Leia mais

Atividade da Biblioteca – Leituras em Cena

Janelas abertas

por Patrícia Paterson

No dia 20/05/2019, a Seção Rio da EBP abriu a casa para o projeto Leituras em cena, em
uma linda e surpreendente noite da Diretoria. Mediadas pela Diretora de Biblioteca da
Seção, Andréa Vilanova, as colegas Isabel do Rêgo Barros Duarte, Maricia Ciscato e
Renata Martinez falaram, cada uma à sua maneira, sobre a pesquisa e o trabalho
epistêmico que embasa o projeto e deram notícias do que recolheram ao longo do
trabalho que vem sendo desenvolvido há pouco mais de um ano.

Leia mais

 

http://ebp.org.br/rj/2019/06/30/cinema-e-psicanalise/
http://ebp.org.br/rj/2019/06/30/atividade-da-biblioteca-lancamento-de-livro-de-um-valor-que-ultrapassa/
http://ebp.org.br/rj/2019/06/30/atividade-da-biblioteca-leituras-em-cena-janelas-abertas/
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http://www.ebp.org.br/rj/

https://www.facebook.com/EBP-Rio-454422921234687/

Agenda

Cinema e Psicanálise - A data e o �ilme serão informados posteriormente

 

 

Créditos:
Comissão de Divulgação, mídias e audiovisual da Seção Rio:
Sandra Landim (coordenação), Carolina Dutra, Cecília Moraes, Gisele Araújo, Mariana Pucci e Marina
Morena Torres.

 
Andamento do ICP-RJ

Encontro mensal Cien-Rio 02/07/2019

Horário: 20:30

O encontro do Cien-Rio no dia 4 de junho foi um segundo tempo da conversação
animada pela vinheta prática trazida pelo Laboratório Pipa Avoada. A questão
recolhida na primeira conversação “De que política se trata no Cien?” Se desdobrou em
um debate sobre a política do sintoma e a pergunta sobre “como reenviar o sujeito à sua
particularidade”. Além disso, apareceram questões sobre a prática do Cien, como: quais
os “acordos possíveis” com a rede para que o serviço não seja tomado como uma
ameaça? Qual a subversão na política da saúde mental do “para todos” para introduzir
uma presença que dê dignidade ao sintoma? Questões que atravessam a prática dos

http://www.ebp.org.br/rj/
http://ebp.org.br/rj/
https://www.facebook.com/EBP-Rio-454422921234687/
https://www.facebook.com/EBP-Rio-454422921234687/
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vários laboratórios que atuam em instituições e circunscrevem a particularidade do
Cien articulado a elas. 

No próximo encontro ,dia 2 de julho às 20:30, Ana Luisa Rajo e Sandra Landim do
NAP (Núcleo de Atendimento em Psicanálise) trarão um recorte de uma “roda de
conversa” para pensarmos o que chamamos de “uma conversação do Cien”, que será
comentado por Mirta Fernandes, do laboratório Digaí-Escola e Vilma Dias, do
laboratório Pipa Avoada.

Estão todos convidados! É só chegar!

Ana Beatriz Bernat, Anna Luiza Almeida e Silva – coordenação Cien-Rio
Vânia Brito Gomes - adjunta

Jornadas de encerramento turma 2016 do ICP RJ
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Lançamento do livro Segregação em tempos de guerra

 
Agenda
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http://www.icprj.com.br

https://www.icprj.wordpress.com/

https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj

 

Créditos:
Comissão de Publicação e divulgação: Cristina Duba (coordenação), Ana Luisa Rajo, Cecília Moraes,
Leonardo Miranda, Luiza Sarrat Rangel, Sandra Landim, Tatiana Grenha

 

 

 

http://www.icprj.com.br/
http://www.icprj.com.br/
https://icprj.wordpress.com/%C2%A0
https://icprj.wordpress.com/
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