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NOTA DA DIRETORIA
Por Andréa Reis Santos

Neste número de Letrear trazemos o calendário atualizado do semestre com algumas
mudanças na programação e a agenda detalhada das atividades do mês de outubro que chega
com muitas novidades. Além do seminário de orientação lacaniana, coordenado pelo
Conselho da Seção Rio, que acontece regularmente na primeira segunda-feira de cada mês,
teremos na semana seguinte, dia 14 de outubro Ecos do ENAPOL, em uma mesa coordenada
por Heloisa Caldas e Romildo do Rêgo Barros comentando trabalhos dos membros da Seção
Rio que foram apresentados no evento em São Paulo. No dia 25 a diretoria de Biblioteca
convida a todos para uma conversa com a presença de Marcus André Vieira e Romildo do
Rêgo Barros que recebem nosso convidado Cláudio Oliveira, professor do Departamento de
Filosofia da Uff, responsável pela tradução da conferência de Giorgio Agamben realizada no
colóquio “Lacan avec les philosophes” *.

E nas duas últimas segundas do mês vamos receber convidados muito esperados: no dia 21 de
outubro, Ana Lucia Lutterbach recebe no seminário do passe Irene Kuperwajs, AE em
exercício da EOL/AMP, e no dia 28 de outubro, o seminário clínico, coordenado por Marcus
André Vieira e Romildo do Rêgo Barros contará com a presença de Miquel Bassols (ECF,
ELP, EOL, NEL, NLS / AMP).

Nas rubricas Aconteceu na Seção Rio e Aconteceu na cidade vocês terão acesso aos
comentários e resenhas das atividades que aconteceram no mês de setembro. Não deixe de
acessar os links para chegar aos vídeos e textos que ficarão disponíveis em nosso site. Dessa
vez optamos por publicar a íntegra do seminário do passe, coordenado por Ana Lucia
Lutterbach que recebeu Marcus André Vieira e Marina Recalde. Não deixe de assistir. Está
imperdível!

Lembrem também que o site das XXVI Jornadas clínicas A vida (não) é um sonho: real e
surpresa na psicanálise, pode ser acessado pelo endereço  jornadasclinicas2019.com e  para
ficarem ainda mais informados pelas redes sociais:

Facebook: facebook.com/avidanaoeumsonho2019

Instagram: @avidanaoeumsonho2019

*organizado pelo Collège International de Philosophie de Paris em 1990, para a qual deu o título Experimentum Linguae –
L’expérience de la langue (em português, A experiência da língua).

Aconteceu na Seção Rio

http://jornadasclinicas2019.com/
http://facebook.com/avidanaoeumsonho2019
https://icprj.wordpress.com/%C2%A0


02/09 SOL: Apresentação de Heloisa Caldas e comentários de Angela Batista

Lição V "El tabu de um goce" do curso de Jacques-Alain Miller Los Divinos Detalles
O Tabu de um Gozo
Resenha do Seminário de Orientação Lacaniana - 02.09.2019
Resenha 2 do Seminário de Orientação Lacaniana - 02.09.2019

09/09 Seminário do Passe: O sonho e as paixões

O PASSE E A CLÍNICA

Coordenação Ana Lucia Lutterbach Holck
Convidados: Marina Recalde e Marcus André Vieira

Resenha do Seminário do Passe: O sonho e as paixões - 09.09.2019
Resenha 2 do Seminário do Passe: O sonho e as paixões - 09.09.2019

Para assistir o vídeo desta atividade na íntegra clique aqui:

Seminário do Passe - 09.09.2019

23/09 Conversas sobre o inconsciente e a formação do analista.

Coordenação Andréa Reis, Glória Maron, Maria do Rosário e Paula Borsoi.

Resenha de Conversas sobre o inconsciente e a formação do analista - 23.09.2019

30/09 Seminário Clínico: Sonho e tempo

Marcus André Vieira e Romildo Do Rêgo Barros

Tempo e sonho XI (Decifra-me ou devoro-te) https://youtu.be/3sMStuDrLgY
Tempo e sonho XII.a (O sonho das roupas) https://youtu.be/-TRJuD2Ut-Y
Tempo e sonho XII.b (As roupas e a fantasia) https://youtu.be/R6wyIsu4rCk
Tempo e sonho XIII (O hipopótamo e a polenta) https://youtu.be/ov8rweOrk2w

Aconteceu na Cidade

Sobre Cinema e Psicanálise

Resumo do debate: Varda por Agnés

13 a 15/9 - IX ENAPOL

Leia aqui as notícias de colegas da Seção Rio sobre as ressonâncias do IX ENAPOL:

Ecos do IX ENAPOL

Por Angela Bernardes

“Ódio, cólera, indignação”. Esse título interpreta o mal estar na cultura contemporânea e
reuniu centenas de psicanalistas em São Paulo para o IX Enapol. Aí estiveram concentrados
representantes das três Escolas da AMP na América– EOL, EBP e NEL– dos Institutos  do
Campo Freudiano e ainda outros psicanalistas latino-americanos em transferência com a
orientação lacaniana. Foram três dias de programação intensa. Entre as 15 plenárias e os
debates em mesas simultâneas em 12 salas diferentes havia a alegria dos (re)encontros nos
corredores, café e livraria. Colegas de muitos cantos do Brasil e da América. Uma verdadeira
maratona associativista!!!

Leia

mais

*********************

Por Glória Maron

Quando vou a um dos eventos do Campo Freudiano e/ou AMP, ao terminar sempre me

http://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/seminario-de-orientacao-lacaniana/
http://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/seminario-de-orientacao-lacaniana/#angela
https://youtu.be/jnzgU0c4qBw
https://youtu.be/DJUISLKRPEs
https://youtu.be/df466ZWXlCE
https://youtu.be/YRACJ9szpq4
https://youtu.be/3Mm_kNMiEDk
https://youtu.be/IEIyrHcDdXs
https://youtu.be/IEIyrHcDdXs
https://youtu.be/3sMStuDrLgY
https://youtu.be/-TRJuD2Ut-Y
https://youtu.be/R6wyIsu4rCk
https://youtu.be/ov8rweOrk2w
http://ebp.org.br/rj/carteis/intercambio/#cinema
http://ebp.org.br/rj/2019/09/29/ecos-do-ix-enapol-por-angela-bernardes/


pergunto como cheguei e o que trago comigo, quando volto à minha prática do dia a dia e ao
trabalho institucional do ICP e EBP.

Leia

mais

*********************

Por Maria Silvia Garcia F. Hanna
Presidente do Conselho EBP Seção Rio de Janeiro

Tive a oportunidade de participar do IX ENAPOL que reuniu as Escolas da América, EOL,
NEL e EBP e seus Institutos em São Paulo nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2019. Foi um
encontro onde pude aprender com muitos dos colegas que fizeram suas apresentações e suas
intervenções nas Mesas Plenárias e nas Mesas Simultâneas.

Leia

mais

*********************

Por Maria Corrêa de Oliveira

Em sincronia com essas três paixões, Ódio, Cólera e Indignação, tema do IX Enapol, é difícil
pensar que, no regresso, os ecos de três dias de intensa imersão, de tanto trabalho e de tantos
trabalhos, não ressoem também no modo de comparecimento alguns desses afetos.
Reverberam em ondas feitas de indagações, palavras, emoções e surpresa. Atravessamentos
de gozo.

Leia

mais

*********************

Por Thereza De Felicce

O IX Enapol reuniu, na cidade de São Paulo, nos dias 13, 14 e 15 de setembro, psicanalistas
dedicados ao trabalho em torno do instigante título “Ódio, cólera e indignação”. Dentre as
várias aproximações e esforço de se pensar esses três significantes a partir de diferentes
perspectivas, destaco o que se transmitiu com relação à clínica, nos testemunhos de passe,
especialmente o de Raquel Cors Ulloa, AE, membro da NEL. Seu relato transmitiu,
aproveitando suas palavras, sobre uma clínica orientada não para o real, mas pelo real.
Acompanhamos seu trabalho de situar o ódio, a cólera e a indignação com relação a seu
sintoma e uma escrita de gozo possível, a partir de um sonho que desvelava sua
agressividade encapsulada.

Agenda

http://ebp.org.br/rj/2019/09/29/ecos-do-ix-enapol-por-gloria-maron/
http://ebp.org.br/rj/2019/09/29/ecos-do-ix-enapol-por-maria-silvia-garcia-f-hanna/
http://ebp.org.br/rj/2019/09/29/ecos-do-ix-enapol-por-maria-correa-de-oliveira/


Calendário atualizado do 2º semestre



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, Cecília Moraes, Gisele Araújo, Mariana Pucci e Marina
Morena Torres.

 
Andamento do ICP-RJ

CIEN

No mês de Setembro, a Conversação do Cien-Rio foi animada pelos trabalhos endereçados a II
Conversação Cien América. Pudemos contar com a apresentação do laboratório “Pipa Voada” e
importantes contribuições sobre como a extimidade comparece no trabalho desenvolvido. Em Outubro,
discutiremos uma vinheta prática trazida pelo laboratório "Particularizar o Cuidado".
Até dia 1º de Outubro às 20:30h, na sede da EBP-Rio!

Coordenação:
Ana Beatriz Bernat, Anna Luiza Almeida  e Vânia Gomes

Encontro com a clínica do autismo

O cartel que coordena a atividade “Encontro com a com a clínica do autismo” irá dar 4 aulas sobre
conceitos fundamentais que foram construídos, a partir dos ensinamentos de Jacques Lacan, por
psicanalistas como Rosine e Robert Lefort, J.A, Miller, Eric Laurent e outros.

Esses conceitos são fundamentais para nos orientarem na clínica com o sujeito autista. Durante as aulas
vamos ter oportunidade de trabalhar a forma como eles veem sendo ferramentas importantes na prática dos
psicanalistas que acolhem esses sujeitos em instituição e em seus consultórios.

Datas: 23/10, 06/11, 13/11, 27/11
Horário: 18h
Inscrições: Secretaria do ICP-RJ (Rosane), tel: 2286-7993.

Coordenação:
Paula Borsoi, Maria do Rosário do Rego Barros, Francisca Menta, Anna Luiza Almeida e Maria Antunes
Tavares

Encontro aberto da Unidade de Pesquisa Clínica e Política do Ato

No dia 1º de Novembro, teremos um encontro aberto da Unidade de Pesquisa Clínica e Política do Ato
com a presença de Elisa Alvarenga, AME e AE (2000-2003) da EBP/AMP. 
Evento em parceria com a EBP-RIO.

http://www.ebp.org.br/rj/
http://ebp.org.br/rj/
https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj
https://www.facebook.com/EBP-Rio-454422921234687/
https://www.facebook.com/EBP-Rio-454422921234687/


Sobre o lançamento do livro “ SEGREGAÇÃO EM TEMPOS DE GUERRA –
PSICANÁLISE NA CIDADE”, do Núcleo de pesquisa de Psicanálise e Direito,
no dia 30 de agosto, com a exibição do documentário Pixadores, e a presença
de Cripta Djan no debate:

Cripta Djan: retomada pelo pixo
por André Abu-Merhy

Os analistas parecem avisados que o mundo não pode mais contar com uma fórmula tradicional  1 para
contornar isso que Lacan chamou de real. Assim, recorremos à arte como um instrumento singular e
possível de lidar com aquilo que sempre escapa ao controle do eu. Assumindo que tanto a arte quanto a
clínica são práticas que lidam com o real, o ICP propôs um diálogo com o artista, pixador e ativista Cripta
Djan para que ali, na extimidade2 entre a Escola e os ensinamentos das ruas, extraíssemos alguma direção
para seguir, afinal, como bem disse Lacan: “que antes renuncie a isso, portanto, quem não conseguir
alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época”3. 
Leia mais em: 
https://icprj.wordpress.com/2019/09/25/CriptaDjan:retomada-pelo-pixo

1 Miller, J-A. (2003) A invenção psicótica . Em Revista Opção Lacaniana n.36, 2003.

2 idem (1985) Extimidad. Em Los cursos psicoanalíticos de Jacque Alain-Miller. Buenos Aires: Ed. Paidós.

3 Lacan, J. em Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. p.322.

Curso:

https://icprj.wordpress.com/2019/09/25/CriptaDjan:retomada-pelo-pixo




http://www.icprj.com.br

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

https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj

Agenda

 

Créditos:
Comissão de Publicação e divulgação: Maria Antunes Tavares (coordenação), Ana Luisa Rajo, Cecília
Moraes, Leonardo Miranda, Luiza Sarrat Rangel, Tatiana Grenha
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