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BOLETIM 006 - 2 DE SETEMBRO/2019

NOTA DA DIRETORIA
Por Andréa Reis Santos

Antes das notícias locais, temos um aviso importante a pedido da diretoria geral da EBP:
A partir de agora as Inscrições para o IX ENAPOL, que acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de
setembro, em São Paulo, poderão ser feitas diretamente na secretaria de cada Seção.
Como lembra Sérgio de Castro, Diretor Geral da Escola Brasileira de Psicanálise, o
próximo ENAPOL, que tratará dos temas do Ódio, cólera e indignação nos dará a
oportunidade de abordar, com os instrumentos que nossa orientação nos fornece,
questões atuais que a�ligem e concernem não só à nossa prática clínica, mas a situações
político/sociais que nos convocam no que chamamos de Ação Lacaniana, nesse
momento de tantos impasses e mal-estar. 

Portanto, se você ainda não se inscreveu, não deixe para última hora! A secretaria da
Seção Rio está preparada para receber sua inscrição.

A coordenação das XXVI Jornadas Clínicas da EBP Rio e ICP/RJ também traz um informe
importante sobre a prorrogação da data para a entrega dos trabalhos até 22 de
setembro. Para acompanhar toda a preparação das Jornadas acesse também:

jornadasclinicas2019.com 
Facebook: facebook.com/avidanaoeumsonho2019
Instagram: @avidanaoeumsonho2019

http://jornadasclinicas2019.com/
http://facebook.com/avidanaoeumsonho2019
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No Letrear de setembro estamos trazendo resenhas, e algumas entrevistas com
brevíssimos depoimentos dos participantes das nossas atividades, distribuídos entre as
duas rubricas que vocês já conhecem: Aconteceu na Seção Rio e Aconteceu na cidade, e
como já fazemos desde o último boletim, depois de cada resenha vocês podem acessar
os textos dos colegas que serviram de base para os seminários e eventos da Seção, que
agora estão no nosso site. Vale a pena a leitura!

Aconteceu na Seção Rio

SOL: O Seminário de Orientação Lacaniana começou com uma nova proposta de
trabalho para o segundo semestre. Vejam aqui a ementa apresentada por Maria Silvia
Hanna, presidente do conselho da Seção Rio: “O Conselho da EBP-Rio escolheu alguns
capítulos do curso de J.-A. Miller intitulado Los divinos detalles[1] a partir dos quais
serão apresentados alguns aspectos que visam cernir o estatuto do gozo no ensino de J.
Lacan. O ponto de partida é o detalhe que acolhe o gozo e se coloca como uma condição
para a escolha do objeto amoroso e sexual”.

A programação do semestre já está pronta e a leitura prévia dos textos é muito
importante:

Dia 5 de agosto: capítulos 1e 2 Detalles, e  El �lechazo de Adán y Eva
Dia 2 de setembro: capítulos 5 e 8 El Tabú de un goce e Goces
Dia 7 de outubro: capítulo 7 Deseo, amor y pulsional
Dia 4 de novembro: capítulo 11 Impasses del superyó

Os textos com a apresentação de Maria Silvia Hanna e comentários Ana Beatriz Freire
relativos ao primeiro encontro que aconteceu no dia 5 de agosto podem ser acessados
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por aqui: https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/seminario-de-orientacao-lacaniana/

Seminário Clínico: No dia 19 de agosto o Seminário Clínico sobre Sonho e tempo,
coordenado por Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros discutiu os seguintes
tópicos:  

Desejo de dormir, surpresa de despertar (link do vídeo)
O que desperta (link do vídeo)
O sonho do �ilho morto (link do vídeo)

Aconteceu na Cidade

Sobre Cinema e Psicanálise

No dia 27 de julho, a atividade de Cinema e Psicanálise, coordenada por Ana Martha
Maia e Stella Jimenez, convidou Lenita Bentes e Geraldo Mainenti para debater o �ilme
Snowden, dando continuidade ao Ciclo As paixões do ser: Amor, ódio, ignorância.

Debate sobre o �ilme Snowden

Por Ana Martha Maia e Stella Jimenez

Embora tenha sido lançado em 2016, sua exibição trouxe uma plateia participativa e
numerosa. O debate foi muito animado, do qual destacamos alguns dos principais
pontos levantados.

Snowden denunciou e mostrou que a NSA e a CIA monitoravam todos os cidadãos do
mundo por meio de seus celulares e computadores. Mesmo estando desligados, com
estes aparelhos é possível ativar um “nervo ótico” que permite ver e escutar tudo o que
está sendo feito e falado pelo sujeito. No �ilme, aparece a Petrobás, Dilma e Lula sendo
observados. Snowden declarou que esse monitoramento serve para se apoderar dos
recursos de outros países e para derrocar ou debilitar governos não alinhados com os
objetivos estratégicos dos EEUU. É uma estratégia de guerra e a CIA e a NSA estão em
guerra contra todos. O pre-sal corresponde a um terço das reservas petrolíferas do
mundo. 

Neste cenário, qual é o papel da imprensa?  Vimos, com a presença do jornalista
convidado, Geraldo Mainenti, que o dever ético é publicar os fatos de interesse público,
devidamente checados. E como funciona a mídia no Brasil? É subserviente da Cia e da
NSA, já que defendem os mesmos objetivos: os interesses neoliberais das grandes
corporações que querem lucrar cada vez mais. Todas essas corporações, por sua vez, são
canalizadas para a indústria das armas e da guerra. Então, os grandes jornais publicam
fatos não con�irmados e omitem outros, sempre servindo ao capital �inanceiro. Neste
sentido, surgiu um trocadilho: liberdade de imprensa não é liberdade de empresa.

Leia mais

ZADIG

Começamos o mês de agosto recebendo o Fórum sobre lei e violência da Movida ZADIG
Doces&Bárbaros, coordenado no Rio por Angela Bernardes e Marcus André Vieira. Foi
um acontecimento que produziu muitos ecos na cidade e na Seção. Marina Morena
Torres e Paula Legey, que �izeram parte da comissão organizadora do Fórum deixaram
aqui suas impressões:

https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/seminario-de-orientacao-lacaniana/
https://www.youtube.com/watch?v=AguBMSuBFbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YYXBA0df_pU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sitc7k-ym0Y&feature=youtu.be
http://ebp.org.br/rj/2019/08/31/debate-sobre-o-filme-snowden/
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Ecos de ZADIG no Rio

Por Marina Morena Torres

O Fórum Lei e Violência teve seu tema decidido após a Conversação “Psicanálise e
Democracia” ocorrida em Outubro do ano passado na Seção Rio. A onda judicializante
da política já estava movendo a nós, interessados por política, para esse caminho de
estudo. No cenário brasileiro, em poucos meses �icou ainda mais claro que articular lei,
política e psicanálise só poderia trazer também a questão da violência para a pauta.
Entendendo que a vigência do regime democrático de direito é condição fundamental
para a existência da prática psicanalítica, o cenário político convoca a todos os analistas
e cidadãos a um posicionamento a respeito da conjuntura atual. Revoltar-se, da boa
maneira , indicação importante de Miller, veio à tona em meus pensamentos ao longo do
Fórum.

O Fórum se iniciou por duas falas de abertura, seguidas da primeira mesa sobre torções
da lei, passando pela mesa sobre tiranias contemporâneas, a ciência e o ceticismo, para
então os convidados falarem da questão da segregação, violência e extermínio e, por �im,
a fala de encerramento retomando a função dos fóruns. Tudo isso aconteceu em um
salão onde havia uma dramática escultura retratando a Justiça - historicamente
representada vendada para demonstrar sua imparcialidade...

Leia mais

Ecos de ZADIG no RIO

Por Paula Legey

O Fórum Lei e Violência foi o terceiro promovido por La movida Zadig Brasil “Doces
&Bárbaros”. Desde o início, os fóruns têm sido organizados em torno de temas
importantes para o momento político e social do Brasil. O primeiro, “Estado de direito e
corrupção. O real da psicanálise é a nossa moeda”, em agosto de 2017, o segundo “Por

http://ebp.org.br/rj/2019/08/31/ecos-de-zadig-no-rio/
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que apenas existem raças de discurso: desa�ios da democracia”, em março de 2018, além
de uma conversação “Psicanálise e Democracia” ocorrida em outubro de 2018 (mês das
eleições presidenciais em nosso país). Dessa vez, o tema esteve diretamente ligado a
fatos recentes. Lei e Violência: em que medida as �iguras que se apresentam como
representantes da lei podem usá-la para �ins políticos e interesses próprios? Quando a
violência é legitimada, incitada, cometida pelo Estado, qual a função da lei? Freud
apontou para um aspecto violento no exercício e manutenção da lei. Em O Mal-estar na
civilização, ele a�irmava que a vida humana em comum se torna possível quando o poder
de uma comunidade é estabelecido como direito, em oposição ao poder do indivíduo,
condenado como força bruta. A lei serve para restringir a violência, porém há, na
própria lei, uma violência, na medida em que ela se apresenta como imposição “Vemos,
assim, que a lei é a força de uma comunidade. Ainda é violência, pronta a se voltar
contra qualquer indivíduo que se lhe oponha” (Freud, 1932, p.198).

Leia mais

Atividade da biblioteca preparatória para o ENAPOL

No dia 12 de agosto, Andréa Vilanova recebeu os poetas Alberto Pucheu e Letícia Brito
para uma noite marcante de debate e sarau de poesia. Não deixe de assistir o vídeo com
a poeta Letícia Brito e ler o texto de Renata Estrella escrito em parceria com Andréa
Vilanova.

Resenha de Letícia Brito da Preparatória para o IX ENAPOL:https://youtu.be/CsQ5nPVmIig

Texto de Andréa Vilanova e Renata Estrela: https://ebp.org.br/rj/carteis/intercambio/

O campo psi e a religião

No dia 16, aconteceu uma atividade proposta pelo Conselho da Seção Rio e organizada
em parceria com a diretoria da Seção Rio e do ICP/RJ sobre O campo psi e a religião
com a presença de Heloisa Caldas coordenando a mesa, Anna Carolina Lobianco,
candidata da chapa 21 à vice-presidência do CFP, e Romildo do Rêgo Barros.

http://ebp.org.br/rj/2019/08/31/ecos-de-zadig-no-rio-2/
https://youtu.be/CsQ5nPVmIig
https://ebp.org.br/rj/carteis/intercambio/
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http://www.ebp.org.br/rj/

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

Jornada de Cartéis

No dia 17 de agosto, Ana Tereza Gróisman recebeu Nohemi Brown e Rodrigo Lyra como
convidados da Jornada de Cartéis para um dia intenso e rico de trabalho. Os excelentes
textos apresentados por eles podem ser acessados aqui: 
https://ebp.org.br/rj/carteis/outras-atividades/

Agenda

 

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/
https://ebp.org.br/rj/carteis/outras-atividades/
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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

AULA INAUGURAL DO ICP – 07 de agosto de 2019

Na ocasião da aula inaugural do segundo semestre do ICP, o sonho esteve em debate. Esse é o tema
das XXVI Jornadas Clínicas da EBP-Rio e do ICP-RJ, cujo título é "A vida (não) é um sonho: real e
surpresa na psicanálise".

Foi passado o vídeo com a entrevista de Alejandro Reinoso, que apresentará seu testemunho de
passe nas Jornadas. Paula Borsoi (diretora geral do ICP) e Tatiane Grova Prado (coordenadora de
Núcleos do ICP e coordenadora geral das Jornadas) comentaram alguns pontos trazidos por
Alejandro. O texto apresentado por Tatiane está publicado no site das Jornadas, clique para ler:
 https://www.jornadasclinicas2019.com/post/pelas-beiradas

CIEN

Na Conversação de agosto, nos debruçamos sobre o tema "Caminhos e Impasses na Construção de
um Laboratório". Muitas questões animaram a Conversação que contou com as contribuições de
Marcia Crivorot e Sandra Landim, que trabalham na formação de dois novos laboratórios. Pensamos
as contingências e princípios presentes neste trabalho e um deles se destacou: a extimidade nos
laboratórios do Cien já formados e naqueles em formação. Este será o tema da Conversação de
setembro do Cien-Rio.

Ana Beatriz Bernat, Anna Luiza Almeida e Vânia Gomes - Coordenação do Cien-Rio

LANÇAMENTO DO LIVRO “SEGREGAÇÃO EM TEMPOS DE GUERRA –
PSICANÁLISE NA CIDADE”

No dia 30 de agosto, tivemos o lançamento do livro Segregação em tempos de Guerra – Psicanálise na
Cidade. Para conhecer um pouco do livro, con�ira as resenhas de alguns artigos ali publicados:

“Escola com Política”:
http://www.icprj.com.br/2019/08/21/escola-com-politica/
“Passagem ao ato e segregação na psicose”:
http://www.icprj.com.br/2019/08/13/passagem-ao-ato-e-segregacao-na-psicose/
“A guerra no limite do discurso”, de Romildo do Rêgo Barros: 
http://www.icprj.com.br/2019/08/13/passagem-ao-ato-e-segregacao-na-psicose/
“A Instituição, A Segregação e o Adolescente em conflito com a lei”: 
http://www.icprj.com.br/2019/08/13/a-instituicao-a-segregacao-e-o-adolescente-em-
con�lito-com-a-lei/

Curso:

https://www.jornadasclinicas2019.com/post/pelas-beiradas
http://www.icprj.com.br/2019/08/21/escola-com-politica/
http://www.icprj.com.br/2019/08/13/passagem-ao-ato-e-segregacao-na-psicose/
http://www.icprj.com.br/2019/08/13/passagem-ao-ato-e-segregacao-na-psicose/
http://www.icprj.com.br/2019/08/13/a-instituicao-a-segregacao-e-o-adolescente-em-conflito-com-a-lei/
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Evento:
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http://www.icprj.com.br

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

https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj

 

Agenda

 

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