
22/10/2016 www.ebpsp.org.br/index.php?view=article&type=raw&catid=30%3Acarta-de-sao-paulo-online&id=976%3Acarta-de-sao-paulo-online-14-nova-serie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Ite…

http://www.ebpsp.org.br/index.php?view=article&type=raw&catid=30%3Acarta-de-sao-paulo-online&id=976%3Acarta-de-sao-paulo-online-14-nova-serie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Item… 1/8

CARTA DE SÃO PAULO - ONLINE - 14 NOVA SÉRIE
Qui, 02 de Abril de 2015 00:00

 

 

World Trade Center

EDITORIAL

Editorial CSP 14

Caros colegas,

Com este Editorial da CSP14, marco o término de minha gestão como Diretora Geral da EBP-SP no período de 2013 a 2015. Foram dois anos de

intenso trabalho e dedicação à Escola que me trouxeram grande aprendizado.

O trabalho institucional que desenvolvemos junto à Escola nos dá a oportunidade de trabalhar diversas questões analíticas – as questões subjetivas
relacionam-se com a Instituição bem como a Instituição faz remeter ao singular do sujeito. Isso possibilita, sem dúvida, um amadurecimento analítico.

Descrevo resumidamente os trabalhos desenvolvidos nesse período por nossa Diretoria e agradeço à Maria Helena Barbosa, à Cynthia de Freitas
Farias e à Cássia Maria Rumenos Guardado, colegas de Diretoria, a colaboração na condução dos trabalhos da Seção.

Durante esses dois anos realizamos diversas atividades dedicadas às questões epistêmicas da orientação lacaniana. Assim, em 2013, os eixos
orientadores de nossos trabalhos foram pautados na proposta feita por Miller ao lançar para o Congresso da AMP em 2014 a discussão do tema do
Real;  também contemplamos o tema do VI Enapol “Falar com o corpo: a crise das normas e a agitação do real”. Em 2014, o eixo condutor de nossos
trabalhos foi a questão do Trauma, também proposta pela EBP ao promover o XX Encontro do Campo freudiano em novembro de 2014 com esse
tema.

A Diretoria de Biblioteca proporcionou diversos eventos na Seção e fora dela; fomos às cidades de Ribeirão Preto e São José dos Campos e, com a Casa
das Rosas, em São Paulo, mantivemos a parceria, que já existia, com encontros marcados pela poesia e pela música. Tivemos lançamentos de livros,
exibição de filmes, leitura de poesias, entre outros.

As Jornadas de Cartéis foram privilegiadas e realizadas tanto em 2013 como em 2014; houve grande entusiasmo e participação, e contamos com a
apresentação de muitos trabalhos gerando discussões bastante interessantes.

Introduzimos a atividade regular sobre o Ensino do Passe e fizemos atividades com os AEs brasileiros: Marcus André Vieira, Jésus Santiago, Ram
Mandil, Luiz Fernando Carrijo da Cunha com seu primeiro testemunho  na Seção; recebemos também Marie-Hélène Blancard e Graciela Brodsky
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para tal atividade. Contamos com o apoio e a presença da secretária do passe, Maria Cecília Galletti Ferretti. 

 

 

 

Nossa diretoria priorizou a manutenção das Jornadas da Seção. Assim, em 2013, propusemos um debate sobre a psicanálise de
orientação lacaniana no Brasil e em 8 e 9 de novembro tivemos Lacan. Psicanalista. Brasileiro.

Convidamos nosso colega da EBP-SP, Jorge Forbes, para ministrar o Seminário das Jornadas: Psicanálise. Hoje. Brasil. Convidamos
um colega brasileiro para falar sobre o Brasil, sabendo da ousadia e do desafio que isso representava e representa. 

As Jornadas de 2014 realizadas em 12 e 13 de setembro discutiram o Trauma.

Fizemos Encontros marcados com o Real – O trauma e a clínica psicanalítica no século XXI, que contou com a presença de Vicente Palomera, nosso
colega de Barcelona, da Escola Lacaniana de Psicanálise, que ministrou o seminário Variedades do trauma, visando uma atualização na conceituação do
trauma bem como do modo de tratamento.

As Jornadas foram bastante concorridas e os trabalhos muito apreciados por todos os participantes: os palestrantes, os que discutiram seus trabalhos
nas Mesas Simultâneas e os que assistiram aos trabalhos apresentados.

Em relação às publicações, privilegiamos o lançamento da Carta de São Paulo com a publicação de dois números
(setembro e novembro de 2014). Contratamos um novo layout, procurando com isso desenvolver uma identidade
visual para a Carta de São Paulo deixando-a, inclusive, com uma linguagem visual mais moderna. Nossa Diretoria
optou por fazer dois números temáticos baseados nos temas elaborados nas Jornadas de 2013 e de 2014. Com isso,
temos o registro fiel das duas Jornadas realizadas. As duas edições das Cartas de São Paulo possuem um número de
ISBN  (International Standard Book Number), o que tornou a Carta catalogável, podendo com isso ser buscada, lida
e referenciada por quem não é da EBP-SP – inclusive em outros países.

A CSP on line foi publicada mensalmente, sob a editoria de Bernadette Pitteri, e mantivemos a EBP-SP conectada às redes sociais, principalmente
através do Facebook.

A Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25 de março de 2015, aprovou as contas apresentadas pela Diretora
Secretária/Tesoureira, elogiando o trabalho de organização que promoveu em sua gestão.

Com isso, toda a Diretoria está satisfeita ao transmitir os cargos aos colegas que assumem a direção da Seção a partir de
agora:

Diretor Geral: Rômulo Ferreira da Silva
Diretora Secretária/Tesoureira: Alessandra Pecego
Diretora de Biblioteca: Teresinha de Meirelles Prado
Diretora de Intercâmbio e de Cartéis: Valéria Ferranti

Desejamos um bom trabalho e muito sucesso!

Agradeço a todos pela presença e participação nas atividades que promovemos nesses dois anos.

O convite para frequentar a nossa Seção é permanente!

As atividades desse ano já tiveram início. 

Em 4 de março tivemos o primeiro testemunho do nosso colega Luiz Fernando Carrijo da Cunha, Analista da Escola recém nomeado pelo Cartel da
EBP, e contamos com público bastante atento e numeroso.

Em 11 de março, Sandra Grostein, presidente do Conselho da EBP-SP, retomou a discussão do Seminário 6, de Lacan, fazendo uma apresentação
primorosa de quatro capítulos do Seminário, tendo o “fantasma fundamental” como fio condutor.

Em 18 de março, Cynthia de Freitas Farias, Diretora de Biblioteca, proporcionou um encontro muito feliz com a poesia de Carlos Drummond de
Andrade. Tivemos uma palestra com o professor da USP Alcides Villaça e um vídeo sobre Drummond.

No dia 1o de abril, como última atividade dirigida por nossa Diretoria, contamos com a presença de Rômulo Ferreira da Silva, diretor do VII Enapol e
de Maria Helena Barbosa, coordenadora geral, que fizeram uma apresentação sobre “O império das imagens”, tema do próximo Enapol.

Até breve!

Um grande abraço,

Marizilda Paulino
Diretora Geral da EBP-SP
(2013-2015) 

EBP‐SP

 

SEMINÁRIO DA DIRETORIA

ATUALIDADES DO PASSE

Rômulo Ferreira da Silva

A propósito do primeiro testemunho de Luiz Fernando Carrijo da Cunha em São Paulo, gostaria de dizer algumas palavras sobre a articulação do
tema do VII ENAPOL e o Passe na atualidade. 
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Sabemos que a clínica muda e por isso a psicanálise deve acompanhar as modificações de sua época.
Sendo assim, podemos concluir que o Passe também muda, mas não se trata de uma conclusão a
priori. 

O que constatamos, a cada testemunho de Passe dos AEs, é que além dos elementos inéditos de cada
caso, há uma ênfase dada no modo de transmissão, que não advém de uma orientação institucional.

Em 1967, a ênfase que se colocava nos testemunhos era a travessia do fantasma ou da fantasia. Os
avanços daí advindos colocaram em foco o gozo que, adjacente ao fantasma, podia ser nomeado pelo
AE. O isolamento do Sinthoma, assim como a transmissão de como fazer com ele, foram
decorrências observadas e exploradas em nossos estudos sobre o Passe.

A histoeria perde paulatinamente sua importância nos relatos de Passe, acompanhando a queda
vertiginosa da eficácia simbólica de antes. O enfraquecimento do simbólico dá maior chance para as
irrupções do real, e o imaginário assume papel importante na tentativa de bordear o real. LEIA
MAIS

 

  **********

 DIRETORIA DE BIBLIOTECA

EBP-SP - Noite da Biblioteca 

“Drummond e o enigma do sentido que escapa”

 

 

Homenageando nosso poeta maior, a EBP-SP exibiu, no dia 18 de março de 2015 às 20h30, o filme “Vida e
verso de Carlos Drummond de Andrade” produzido pelo Instituto Moreira Salles, com os comentáriosde
Alcides Villaça, Professor Titular de Literatura Brasileira na FFLCH-USP.

Teresinha Natal Meirelles do Prado, Membro da EBP-SP/AMP fez a apresentação e Cynthia Nunes de
Freitas Farias, Membro da EBP-SP/AMP foi a debatedora.

O evento, com entrada aberta e gratuita, ocorreu na  EBP-SP, à Rua João Moura, 627, Pinheiros, São Paulo,
com  debate entre os participantes.

 

 

Entre no link abaixo e assista ao trailer.

 http://youtu.be/56kJnxJ8two

 

 **********

DIRETORIA DE INTERCÂMBIO E CARTÉIS

RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO E CARTÉIS

Cássia Maria Rumenos Guardado

A Diretoria de Intercâmbio e Cartéis da EBP-SP, junto com a comissão de cartéis desta Seção, realizou duas atividades de cartel no segundo semestre
de 2013, que mostraram o vigor que aqui perdura quanto ao trabalho de cartel.

Em agosto, aconteceu a Noite de Cartel com o tema "Trabalho de Cartel e Formação do Analista", e as apresentações de Valéria Ferranti e Fátima
Luzia, integrantes da comissão de cartéis da EBP-SP, respectivamente membro da EBP/AMP e correspondente da EBP-SP, cujos textos foram
publicados no Dobradiça de setembro.

Nessa mesma noite realizou-se, uma hora antes, um encontro promovido pela comissão e pela diretoria de cartéis, com os inscritos no "Procura-se
Cartel" residentes em São Paulo, para que se conhecessem, apresentassem seus temas de trabalho, para assim facilitar a formação de novos cartéis na
EBP-SP. 

Realizamos em cinco de outubro a "Jornada de Cartéis da EBP-SP - 2013", com a conferência "A importância do trabalho no cartel e a formação do
analista", de Cinthia Busato, diretora de Intercâmbio e Cartéis da EBP-SC, e a apresentação e discussão de dezenove trabalhos dos cartéis em
funcionamento na EBP-SP. A conferência de Cinthia Busato, bem como três trabalhos da Jornada, foram publicados na Carta de São Paulo-online de
outubro e novembro, e em Dobradiça e Haun.

Em 2014 continuamos promovendo encontros com os interessados em formar cartéis, discutindo a singularidade desse dispositivo inventado por Lacan
para sua Escola, e incentivando o endereçamento do saber assim produzido, no um a um, para os diversos eventos de nossa comunidade. Nesse sentido,
tivemos, no XX Encontro Brasileiro em novembro em Belo Horizonte, um lugar privilegiado de acolhida para os trabalhos de cartel na EBP. LEIA
MAIS

 

 **********

SEMINÁRIOS DECLARADOS À EBP

https://pt.scribd.com/doc/260732943/Seminario-Da-Diretoria
https://pt.scribd.com/doc/260732943/Seminario-Da-Diretoria
http://youtu.be/56kJnxJ8two
https://pt.scribd.com/doc/260733104/Diretoria-de-Intercambio-e-Carteis
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SEMINÁRIOS DECLARADOS À EBP

Contribuições da Linguística para a Psicanálise

Coordenação: Cássia G. Gindro - membro da EBP/AMP - EBP/SP.

Inicio: 02-03-2015, às 20h00. Quinzenal    

Local: Al. Raul Roldão da Costa, 143. Vila Bethânia. S. J. Campos.

  

As Psicoses: psicoses ordinárias. O caso Lol V. Stein

Coordenação: Cássia G. Gindro - . Membro da EBP/AMP - EBP/SP. 

Inicio: 16-03-2015, ás 20h00 - Quinzenal

Local: Al, Raul Roldão da Costa, 143 - S. J. Campos

 

O percurso de uma análise

Coordenação: Silvia Sato, membro da EBP/AMP - EBP/SP

Início: 19 de março - 20h00. Mensal

Local: Rua Sete de Setembro, 3264 - Vila Nery, São Carlos

EBP‐SP  CONSELH0

 SEMINÁRIO DO CONSELHO

 

O Conselho da Seção São Paulo vem trabalhando o Seminário 6 de Jacques Lacan, O Desejo e sua
Interpretação, desde 2014. Na apresentação deste seminário, publicada em Opção Lacaniana online
14 (julho de 2014), Jacques-Alain Miller defende a tese de que o fio condutor do mesmo é o fantasma
ou fantasia, dependendo da tradução que se dê ao termo fantasme.

No dia 11 de março, na sede da EBP-SP com a coordenação de Bernadette Pitteri, Sandra Grostein -
presidente do Conselho da EBP-SP - trabalhou os quatro primeiros capítulos da unidade "A
Dialética do Desejo", seguindo como fio condutor, o "fantasma fundamental". Com didática e
precisão expôs o tema, não deixando de lado as ligações com a clínica na atualidade.

 

REFLEXÕES  LANÇAMENTO

CARTA DE SÃO PAULO - ANO 21 - NOVEMBRO DE 2014

A Carta de São Paulo Ano 21, publicada em novembro de 2014, traz o registro dos debates ocorridos por ocasião das Jornadas da Seção São Paulo,
"Encontros Marcados com o Real - O Trauma e a Clínica Psicanalítica no Século XXI".

Os trabalhos foram orientados a partir de duas questões: Como a psicanálise de orientação lacaniana vê o trauma atualmente? Se o trauma é
constitutivo do sujeito, como tratá-lo?

Para encaminhar tais questões, as Jornadas contaram com uma Plenária ("OTrauma e seus conceitos"), a Mesa Redonda ("O Curável e o Incurável"),
o Seminário oferecido por Vicente Palomera ("Variedades do Trauma") e as Mesas Simultâneas, que contaram com a apresentação de dezesseis
trabalhos. Este rico material pode ser encontrado nessa publicação, à disposição dos interessados, na Seção São Paulo.

OS POETAS E A PSICANÁLISE

O ENTERRADO VIVO

 

 

É sempre no passado aquele orgasmo,
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É sempre no passado aquele orgasmo,

é sempre no presente aquele duplo,

é sempre no futuro aquele pânico

 É sempre no meu peito aquela garra.

É sempre no meu tédio aquele aceno.

É sempre no meu sono aquela guerra.

É sempre no meu trato o amplo distrato.

Sempre na minha firma a antiga fúria.

Sempre no mesmo engano outro retrato.

É sempre nos meus pulos o limite.

É sempre nos meus lábios a estampilha.

É sempre no meu não aquele trauma.

Sempre no meu amor a noite rompe.

Sempre dentro de mim meu inimigo.

É sempre no meu sempre a mesma ausência.

 

Carlos Drummond de Andrade

 

SÃO PAULO DE PIRATININGA

 O IMPÉRIO DAS IMAGENS

VII ENCONTRO AMERICANO DE PSICANÁLISE DA ORIENTAÇÃO LACANIANA – ENAPOL

O império das imagens

4 a 6 de setembro da 2015

WTC - Av. Nações Unidas, 12.551 – São Paulo, SP

Secretaria do VII ENAPOL – tel. 55(11) 3676 0297(c/Izabel)

Inscrições e informações no site

www.oimperiodasimagens.com.br

********** 

ARGUMENTO 

“O império das imagens parece ocupar o lugar das referências que vacilam na atualidade. Examinar sua desordem, sua fugacidade, sua desarticulação,
e estabelecer como isso incide na vida das pessoas, nas constelações familiares, no ordenamento social, no trabalho, nas referências culturais, nos laços
amorosos e sexuais, nas “identidades” sexuais, nas parentalidades, e colocar as consequências que finalmente registramos na clínica é uma exigência
para a Psicanálise.”

DIRETORIA EXECUTIVA  

TERRA DE SANTA CRUZ

  

 

 **********

 Leia e participe do Blog da EBP!

http://autismoepsicanalise.blogspot.com.br/

 

 **********

Acesse o Boletim DR www.diretorianarede.com.br 

http://www.oimperiodasimagens.com.br/
http://www.diretorianarede.com.br/
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ECOS DO MUNDO

  O VII  Encontro Americano de Psicanálise de Orientação

Lacaniana acontecerá no  World Trade Centrer -São Paulo, Brasil, nos dias 4, 5 e 6 de setembro de 2015. 

        

**********  

RÁDIO LACAN
 

A Orientação Lacaniana conta agora nas ondas do rádio. Inscrevase na Rádio Lacan através do aplicativo podcast no celular e/ou tablet:
   
www.radiolacan.com/pt/faq/3
 
Entre no site: www.radiolacan.com , há muito para ouvir.
 

Visite o site  lacanquotidien.fr 

ENSINO DE LACAN

 

 

"A fórmula simbólica (Sujeito barrado - punção - a) dá sua forma ao que eu chamo o fantasma fundamental.

Essa é a forma verdadeira da pretensa relação de objeto... " 

Seminário 6 O Desejo e sua Interpretação

Jacques Lacan 

SECRETARIA DO PASSE

INFORMAÇÕES

Maria Cecília Galletti Ferretti - Secretária do Passe 

 (11) 3675-2921 -  (11) 99626-6225 

AGENDA ‐ EBP/SP

MARÇO

04 - Noite do Ensino do Passe - 21h00 - Entrada Aberta

Luiz Fernando Carrijo da Cunha - primeiro testemunho à Escola

Coordenação: Rômulo Ferreira da Silva

Comentários: Angelina Harari

 

http://www.radiolacan.com/pt/faq/3
http://www.radiolacan.com/
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11 - Noite do Conselho - 21h00 - Entrada Aberta

O Desejo e sua Interpretação - A Dialética do Desejo

Apresentação: Sandra Arruda Grostein -   AME da
EBP/AMP/SP

Coordenação: M. Bernadette S. de S. Pitteri -
EBP/AMP/SP

 

 

18 -

Encontro com Drummond - 20h30 - Entrada Aberta    

Palestra com o Prof. Alcides Villaça 

Vídeo sobre Drummond 

Coordenação: Teresinha N. Meirelles do Prado

 

 

 

 

 

25 - Assembleia Geral Ordinária

 

ABRIL

 

01 VII Enapol - 21h00 - Entrada Aberta 

Apresentação: Maria Helena Barbosa e Rômulo Ferreira da Silva

Coordenação: Marizilda Paulino

 

 

 

 

08  Não haverá atividade - véspera do Congresso dos Membros em Salvador

 

               Editora: Bernadette Pitteri                                                      Revisora: Daniela Affonso
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EBPSP

Rua João Moura, 627 cj. 193
CEP 05412001  São Paulo  SP

Telefone: 11 3081 8947
Fax: 11 3063 1626
email: ebpsp@ebpsp.org.br 
www.ebpsp.org.br
Blog: http://www.ebpsp.blogspot.com/

/

 
 

 

mailto:ebpsp@ebpsp.org.br
http://pt-br.facebook.com/people/Escola-Psican%C2%B7lise-Ebp-Sp/100002216184594
http://twitter.com/#!/ebp_sp
http://pt-br.facebook.com/people/Escola-Psican%C2%B7lise-Ebp-Sp/100002216184594
http://twitter.com/#!/ebp_sp
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Seja o primeiro de seus amigos a recomendar isso.Recomendar


