
BOLETIM 012 - 12 DE AGOSTO/2020

 
NOTA	DA	DIRETORIA
Por	Andréa	Reis	Santos

Abrimos o Boletim desse mês com dois textos muito bonitos de Ana Tereza Groisman e Clarisse
Boechat em homenagem ao nosso querido Vicente Gaglianone. As duas estiveram muito próximas a
ele no trabalho da diretoria de cartéis e com a delicadeza de suas falas dão voz ao sentimento de luto
dos amigos e colegas da Seção Rio. 

Ainda sob o impacto da sua perda, incrédulos, perdemos também Stella Jimenez. Nossa querida e
única Stella. São tempos de perdas duríssimas para a Seção, para a EBP e para a psicanálise. Estamos
preparando um boletim em homenagem a Stella que deve chegar até vocês na próxima semana,
levando um pouco do que aconteceu na cerimônia de despedida que reuniu a comunidade da Seção
Rio no dia 10 de agosto.

Como  fazemos  sempre,  seguem  aqui,  na  íntegra,  os  textos  que  foram  apresentados  nas  últimas
atividades da Seção. Temos o texto potente de Nohemi Brown encerrando o ciclo de conferências do
seminário clínico sobre A presença do analista, coordenado por Marcus André Vieira e Romildo do
Rêgo Barros e também o comentário cuidadoso de Maria Corrêa sobre o encontro que aconteceu
nesse dia.

Do último encontro do Seminário de Orientação Lacaniana, coordenado pelo Conselho da Seção Rio,
trazemos os textos excelentes de Ana Tereza Groisman e Maria Silvia  Hanna.  É uma leitura que
provoca trabalho.

Enviamos também o Calendário do semestre e a agenda do próximo mês e fechamos o Boletim com o
o cartaz das próximas Jornadas feito pela Designer Brunna Arakaki a partir das lindas fotogra]ias da
série Fluxos de Luiz Baltar.

Um forte abraço a todos

HOMENAGEM	AO	NOSSO	QUERIDO	VICENTE	MACHADO	GAGLIANONE
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Por	Ana	Tereza	de	Faria	Groisman

Um amigo se foi...

No dia 09/07/2020 recebemos com pesar a triste notícia de que Vicente havia falecido. Um colega de
longa data que aos poucos tornara-se um amigo indispensável. A Escola tem dessas coisas, seguimos
juntos  por  longos  anos  e  em  algum  momento  surge  a  oportunidade  de  nos  aproximarmos,
trabalharmos juntos, estreitarmos laços e com sorte uma amizade genuína se constrói. Com Vicente
não foi exatamente assim, pois já nos conhecíamos de longa data, e ao longo de quase 30 anos fomos
nos cruzando pelos caminhos da vida, hora mais perto, hora mais longe, mas sempre ao alcance da
vista.  Porém,  foi  na  Escola  e  sobretudo  nos  últimos  anos  que  pude  desfrutar  de  sua  amizade
generosa, de seu abraço afetuoso e de seu olhar cúmplice, amigo.

Assim  que  fui  chamada  por  Andréa  Reis  a  compor  com  ela  a  diretoria,  convidei  Vicente  para
participar da minha equipe, e junto com Xica, Clarice e Lourenço, formamos uma equipe de trabalho
animada por um Cartel que nos convocava a pensar sobre o Cartel, sobre a Escola e sobre como
poderíamos contribuir para que os laços propiciados por um bom trabalho de Cartel se espalhassem
por nossa Seção Rio. Foi um ano de muito trabalho, alegre, frutífero e Vicente sempre se colocou da
melhor maneira, disponível e interessado em aprender com seus tropeços e de todos nós.

Um forte laço de con]iança é necessário para que um Cartel se coloque a trabalho e sem dúvida
devemos muito a Vicente na construção e manutenção desse laço.

Quando recebi a notícia da sua morte, eu já sabia que ele estava indo, já sabia que seria logo, mas, de
fato, fui pega de surpresa. Assim é a morte: certa e imprevisível, por mais aviso que mande, nunca
esperamos por ela. Como seguir?

Em tempos tão estranhos,  com a distância imposta e a impossibilidade do encontro dos corpos,
torna-se  ainda  mais  di]ícil  elaborar  a  perda.  A  presença  da  ausência  é  fundamental  para
atravessarmos o luto, um trabalho doloroso, mas necessário. Nossa diretoria seguirá apesar de tudo,
ainda temos muito o que fazer. Mas nosso Cartel está suspenso e ainda não está claro que caminho
seguir. Será possível continuar ou devemos assumir o desenlace radical que a morte prematura nos
impõe?

A Escola Brasileira perdeu um membro apaixonado pela causa psicanalítica e nós perdemos um
amigo generoso, gentil e extremamente afetuoso. Vicente deixa saudades, uma falta que será sentida
ainda  mais  quando  pudermos  ]inalmente  voltar  a  habitar  nossa  casinha  e  nossa  calçada  da
Capistrano de Abreu.

Por	Clarisse	Boechat

Tivemos o privilégio de encontrar quinzenalmente com Vicente no último ano e meio através do
cartel que compúnhamos pela diretoria de Cartéis e Intercâmbio da nossa sessão. 

Sua curiosa inquietude e seu acolhimento carinhoso à alteridade nos enlaçava e relançava na nossa
pesquisa sobre o cartel. Ele mesmo, não apenas ali, mas nas atividades em que investia - era um
traço seu - se interessava pela diferença, arriscava enunciações ímpares, cuja referência era muito
mais sua própria causa do que o submetimento às normas ou hierarquias. 

Na homenagem por Zoom em que tantos amigos se reuniram, em luto e elaborações coletivas sobre a
dura  perda  do  Vicente,  esses  traços  que  lhe  eram  tão  próprios,  se  ]izeram  muito  presentes:
falávamos de sua posição de certa forma feminina, daquilo que tentávamos nomear como sua “alma
poética” e também do quanto ele se deixava causar, de forma curiosa e inquieta, pelo não-saber, pelo
furo - que não lhe ameaçavam, mas antes, lhe moviam. Naquela ocasião nos lembrávamos de como o
Vicente acolhia generosamente a cada um de nós, dando espaço e mostrando interesse pelo que, às
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vezes, nem sabíamos que tínhamos a oferecer. 

Foi assim que me recordei com clareza do seu tema de pesquisa no cartel da Diretoria de Cartéis: “O
cartel e o feminino”... Acho que pude notar, com mais apurada acuidade, o quanto a questão que cada
um endereça a esse dispositivo, é, de fato, atravessada por uma causa própria. Vicente não levava
muito a sério os semblantes e tinha a leveza tão delicada de achar graça em volta, nos outros, de si.
Isso é tão bonito. 

Naquele cartel,  trabalhamos o texto de Bassols “A impossível  identi]icação do analista”,  que hoje
ressoa vivamente em mim. Agora, mais ainda... Ali ele diz: “Valer-se da singularidade do sintoma de
um,  fazer  dele  algo  que  valha  para  todos  e  para  cada  um”.  Busco  valer-me  desse  traço,  dessa
liberdade de “amigo do real” que Vicente tinha, desse mover-se pela causa singular e do acolhimento
à diferença. Vicente tomou a seu encargo, tantas e tantas vezes, aquilo que Bassols indica neste texto
como sendo a função de mais-um dentro da Escola, que coloca sua causa a serviço da comunidade.
Há aí uma preciosa lição.

ACONTECEU	NA	SEÇÃO

Dia	06/07	-	Seminário	Clínico

O	que	não	se	diz

Por	Nohemí	Brown

O que se presenti]ica do que não se diz.

Agradeço a Seção RJ e, especialmente, o Romildo do Rego Barros e Marcus André Vieira pelo convite
ao trabalho. Hoje é a última reunião.

Aproveito  essa  oportunidade  para  trazer  algumas  colocações  e  inquietações  de  pontos  que  me
interessam com relação à presença do analista.  Uma maneira de a]inar este assunto que tem se
destacado ultimamente. [Leia +]

Comentário	do	Seminário	Clínico	"A	Presença	do	Analista"	06/07/2020
O que não se diz (silêncio? barulho?)
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Por	Maria	Corrêa	de	Oliveira

Compondo o Seminário Clínico A presença do Analista, de Marcus André Vieira e Romildo do Rego
Barros, a corajosa apresentação de Nohemí Brown fechou o último encontro dessa série de três.  A
cada encontro apresentador e debatedores permutaram seus lugares.  Contar com a voz e com a
presença  êxtima  de  Nohemí  em  todos  os  encontros  foi  um  presente  que  o  plano  virtual  nos
disponibilizou.   Um diferencial  e tanto em um Seminário reestabelecido a partir da contingência
pandêmica que nos atravessou.   [Leia +]

Dia	20/07	-	Seminário	de	Orientação	Lacaniana

Seminário	de	Orientação	Lacaniana
O que ancora o fazer do analista?

Por	Maria	Silvia	G.	F	Hanna

Agradeço hoje a presença de todos: aos colegas da Diretoria pela organização, e do Conselho, com
quem divido a tarefa de organizar este seminário de Orientação Lacaniana. Especialmente agradeço
a Ana Teresa com quem tive uma troca muito rica durante esta preparação e a Rodrigo Lyra por
coordenar este encontro. [Leia +]

Onde se ancora o fazer do analista? A psicanálise e seu ensino.

Por	Ana	Tereza	Groisman
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“Ler o que escrevi mesmo sem compreender muito bem faz efeito, prende, interessa. Não se tem
tanto a impressão de se estar lendo um escrito premido por algo urgente e dirigido a pessoas que
têm alguma coisa para fazer, alguma coisa que não é cômoda de fazer.” (Lacan, 2006). [Leia +]

Agenda
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http://www.ebp.org.br/rj/

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

Créditos:
Comissão de divulgação, mídias e audiovisual da Seção Rio: Sandra Landim (coordenação), Carolina
Dutra, Gisele Araújo, Leonardo Nascimento Lacerda, Mariana Pucci e Marina Morena Torres.

ANDAMENTO	DO	ICP
Publicamos mais um boletim, só que desta vez, iniciamos de maneira bastante distinta e, não haveria
como ser diferente disso. Há pouco mais de três semanas perdemos Vicente e , mais recentemente,
Stella. Iniciamos com algumas notas, da diretoria e dos alunos do ICP-RJ, que são para cada um de
nós, um pesar e, ao mesmo tempo, uma homenagem carinhosa.
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É com grande tristeza que nos despedimos de nosso colega e amigo Vicente Machado Gaglianone.
Atual presidente do Conselho do ICP, estando à frente da Comissão de Ensino desta diretoria e desde
2016 na coordenação do Núcleo de Psicose e Saúde Mental, ele nos ensinou com seu modo ]irme e
decidido sua leitura singular sobre a psicanálise. Seu desejo alegre tornou o trabalho institucional
leve, fazendo com que política e clínica mantivessem o rigor necessário em sua transmissão. 

Agradecemos muito a ele por sua generosidade e seu incansável investimento em nossa comunidade
analítica. Sua presença afável, que causava e sustentava os laços de trabalho e de amizade, sua voz
inconfundível e suas palavras preciosas nos farão muita falta.

Nossos  sentimentos  e  toda  nossa  solidariedade  aos  familiares  de  Vicente,  a  seu  ]ilho  e  à  sua
companheira, nossa querida colega e amiga Francisca Menta, de quem testemunhamos tanto amor e
coragem e que esteve junto a Vicente até o último momento.

Paula	Borsoi - Diretora do ICP-RJ
Ruth	Cohen	e	José	Marcos	de	Moura - Tesouraria
Tatiane	Grova - Coordenação de Núcleos e Unidade de Pesquisa
Maria	Antunes - Coordenação de Divulgação e Mídias
Mariana	Pucci - Em nome da Comissão de Ensino

Carta	dos	alunos	do	ICP-	turma	2017

Estamos vivendo tempos di]íceis, em que se destacam muitas perdas e um imenso não saber sobre o
futuro. Achamos, assim, muito importante nos fazermos presentes enquanto turma concluinte do
ICP-RJ, em um movimento de rea]irmar nosso laço com a instituição e com aqueles que a compõem.
Estávamos  animadas  e  animados  com  a  possibilidade  de  trabalhar  com  o  Vicente  nesta  etapa
conclusiva do curso do Ciclo Fundamental e sentimos muito pelo seu falecimento.

Desejamos força neste momento tão di]ícil e que logo nos encontremos novamente para honrarmos
sua memória, seu afeto e trabalho pela psicanálise.

Atenciosamente, 

Anna	Carolina	Mourão
Cristiane	Dutra
Daniel	Levin
Guilherme	Scheidemantel
Heloysa	Marques
Joyce	Mesquita
Larissa	Martha
Leonardo	Lacerda
Luísa	Brand

Firefox file:///Volumes/SSD BACKUP/! EBP/!!! EBP Seções/!!! EBP...

7 of 11 8/21/20, 5:34 PM



Maria	Luiza	Rovaris	Cidade
Rodrigo	Pedalini	Borges	Pires
Sônia	Carneiro

A diretoria  do ICP,  ainda sob o  impacto da notícia  do falecimento da nossa colega,  Stella  Maris
Jimenez , vem, através dessas palavras, prestar uma homenagem. 

Stella foi uma analista muito implicada, desejante no trabalho do Instituto desde sua fundação. Foi
professora de inúmeras turmas do Ciclo fundamental e coordenadora do Núcleo de Topologia desde
seu início. Sempre respondeu de modo a]irmativo aos convites para aulas, debates, conversações, e
deixou sua marca na formação de inúmeros alunos e colegas. 

Nos solidarizamos com sua ]ilha, Cecilia, seus familiares e seus analisantes. 

Vivemos um momento muito di]ícil, não podemos nos despedir através dos rituais conhecidos, mais
do que nunca precisamos das palavras, palavras que dão voz à nossa dor, delineando a falta que
Stella nos fará.

Seguimos juntos no trabalho com a psicanálise.

Paula	Borsoi - Diretora Geral
Ruth	Cohen	e	José	Marcos	de	Moura - Tesouraria
Tatiane	Grova - Coordenação de Núcleos
Maria	Antunes	Tavares - Coordenação da Comissão de Publicação e Divulgação

Gostaria de transmitir a todos do ICP- RJ os meus sentimentos.

E também dizer, como aluna da turma 2018, que Stella foi a professora e analista que mais impactou
no meu percurso, dentro do instituto.

Suas aulas eram singulares e muito desejadas (re]letido também no baixo número de absenteísmo ).
Falando baixo, todos sentados em pequeno círculo junto com ela ,  Stella construía uma dinâmica
diferente durante as aulas , com maior proximidade e, a partir das suas boas provocações, maior
implicação de todos nós .

Presto aqui minha humilde homenagem e também meu agradecimento ao ICP-RJ pela oportunidade
de ter estudado/trabalhado com Stella .

Atenciosamente

Ana	Paula	Brito	Guedes	

2020.2	PRIMEIROS	ENCONTROS	DO	SEMESTRE

Firefox file:///Volumes/SSD BACKUP/! EBP/!!! EBP Seções/!!! EBP...

8 of 11 8/21/20, 5:34 PM



Início do Ciclo fundamental

data:  12\08

Reabertura do segundo semestre

COM	A	PRESENÇA	DE	RAM	MANDIL	(EBP/	AMP)	e	MARCUS	ANDRÉ	VIEIRA	(EBP/AMP)
Dia 28/08 as 18hs
Atividade aberta

Núcleos e Unidades de Pesquisa do ICP-RJ:

Para acessar a agenda com a ementa dos núcleos, clique aqui.

A	CRIANÇA	NO	DISCURSO	ANALÍTICO-CURUMIM
Coordenação: Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros e Maria Inês Lamy
Data: 11 de agosto

CLÍNICA	E	POLÍTICA	DO	ATO
Coordenação: Ondina Machado
Coordenação adjunta: Leonardo Miranda
Data: 14 de agosto

PRÁTICAS	DA	LETRA
Coordenação: Ana Lucia Lutterbach
Coordenação adjunta: Bruna Guaraná
Data: 07 de agosto

PSICANÁLISE	E	DIRETO
Coordenação: Cristina Duba
Data: 14 de agosto

PSICOSE	E	SAÚDE	MENTAL
Coordenação Cartel: Paula Borsoi, José Marcos de Moura, Francisca Menta e Maria Antunes Tavares.
Data: 25 de agosto

PSICANÁLISE	E	MEDICINA
O  núcleo  de  Psicanálise  e  Medicina  está  suspenso  nesse  momento.  Daremos  continuidade  ao
trabalho de retomada do Núcleo sob nova coordenação no próximo ano.  Caso tenha interesse em
acompanhar  esse  trabalho,  mande  um  e-mail  para  a  coordenadora  dos  Núcleos  e  Unidades  de
Pesquisa, Tatiane Grova: tatianegrova@gmail.com.

CLICHÊS	DA	PSICANÁLISE

Firefox file:///Volumes/SSD BACKUP/! EBP/!!! EBP Seções/!!! EBP...

9 of 11 8/21/20, 5:34 PM



http://www.icprj.com.br

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

https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj

CIEN-RIO
No dia 04 de agosto teremos o encontro mensal do Cien. Sempre orientados pelo tema da Diferença
Sexual (ver Cien Digital #23, em www.ciendigital.com.br), seguiremos a conversa sobre o trabalho
do Cien neste momento de distanciamento social,  a partir das perguntas que surgiram em nosso
último encontro: o que se endereça ao Cien? Há conversação em tempos de distanciamento social? 

O encontro é aberto aos participantes dos Laboratórios e a todos os interessados no trabalho do
Cien. Esperamos por vocês no dia 04 de agosto, às 20:30, via Zoom. 

Até lá!

Anna	Luiza	de	Almeida	e	Silva - annaluizaas@gmail.com
Franciele	Gisi - francielegisi@gmail.com
Coordenação	Cien-Rio	

 
Créditos:
Comissão  de  Publicação  e  divulgação:  Maria 	 Antunes 	 Tavares 	 (coordenação), 	 Ana 	 Luisa 	 Rajo,
Francisca	Menta	,	Gustavo	Corinto	da	Silva,	Larissa	Pinto	Martha,	Luiza	Sarrat	Rangel,	Renata	Gérard
Bondim.
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