BOLETIM 008 - 4 DE NOVEMBRO/2019

NOTA DA DIRETORIA
Por Andréa Reis Santos

Novembro chegou e em breve também as nossas tão esperadas XXVI Jornadas clínicas sobre
A vida (não) é um sonho: real e surpresa na psicanálise ! Ao longo de todo o ano, e mais
intensamente durante o último mês, os seminários da diretoria fizeram um belo e potente
trabalho em torno do tema do sonho, que certamente produzirá bons efeitos no que esperamos
ser o acontecimento das Jornadas. No seminário do passe, coordenado por Ana Lucia
Lutterbach Holck, Irene Kuperwajs (AE em exercício da EOL/AMP) veio conversar conosco
sobre O Tecido do sonho. Com sua bela fala foi possível acompanhar o percurso de uma
análise pontuada pela presença do sonho em suas diferentes modalidades. Uma semana
depois, Marcus André e Romildo receberam Miquel Bassols que fez uma conferência
preciosa sobre o sonho na psicanálise e nas neurociências. Acesse o link porque vale muito a
pena assistir!
Tivemos também no seminário de orientação lacaniana, a apresentação de Ondina Machado
sobre o capítulo VII “ Desejo, amor e pulsão” do curso de J.-A. Miller Los divinos Detalles,
que nos brindou com uma ótima aula sobre o amor em Freud e em Lacan, e a noite “Ecos do
ENAPOL” com a coordenação de Heloisa Caldas e Romildo do Rêgo Barros que
conseguiram resgatar a potência do tema do ENAPOL sobre Ódio, Cólera e Indignação,
através dos comentários que fizeram dos trabalhos de Andréa Vilanova, Angela Batista,
Eliana Bentes e Ondina Machado que foram apresentados em São Paulo. E ainda nesse mês
dois encontros do ciclo de debates sobre Cinema e Psicanálise, coordenado por Ana Martha
Maia e Stella Jimenez, que recebem convidados para conversar sobre bons filmes que são
articulados a importantes temas da atualidade à luz da psicanálise.
E o trabalho continua: Na primeira semana de novembro, Paula Borsoi e Rodrigo Lyra
apresentam “Impasses do Supereu”, cap XI do Seminário de J.-A. Miller Los divinos detalles
com a coordenação de Marcia Zucchi e comentários de Renata Martinez. Na semana
seguinte, o cartel que coordena a atividade Conversas sobre o inconsciente e a formação do
analista vai continuar a leitura do Cap II do seminário de Miller El partenaire sintoma sobre
“Qué es ser Lacaniano?” para pensar na importância e nas consequências políticas da
articulação entre inconsciente e sintoma nos dias de hoje. No seminário clínico Marcus e
Romildo vão encerrar o ciclo de conferências sobre sonho e tempo, tema do seminário que
fez história e deixou marcas esse ano! E na última segunda feira antes da Jornadas, Ana
Tereza Groisman convidou Marcia Zucchi, Maria do Rosário do Rêgo Barros, Paula Borsoi e
Stella Jimenez para trabalhar em torno do tema do mais-um como uma função lógica que
enlaça e fura o grupo Escola. Nas Jornadas, que acontecem nos dias 29 e 30 teremos uma
programação intensa e muito trabalho junto aos nossos convidados Mauricio Tarrab (EOL) e
Alejandro Reinoso (NEL), e na semana seguinte, dia 2 de dezembro, encerraremos as
atividades do ano com a presença de Raquel Cors Ulloa (NEL) no seminário do passe, que
será seguido por um brinde de final de ano.
Boa leitura a todos!
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

Aconteceu na Seção Rio
07 de outubro
Seminário de Orientação Lacaniana

Apresentação: Ondina Machado
Bibliografia: Curso de Jacques-Alain Miller “Los divinos detalles”, capítulo VII - Deseo,
amor y pulsión.
O que é o amor? - Ondina Machado
Resenha do seminário de orientação lacaniana - 07.10.2019

14 de outubro
ECOS do ENAPOL
Ideal e gozo no terrorismo – Por Ondina Machado
O que pode brotar da indignação – Por Andrea Vilanova
Resenha de Ecos do Enapol - 14.10.2019

21 de Outubro
Seminário do Passe: o sonho e as paixões
Coordenação: Ana Lucia Lutterbach
Convidada: Irene Kuperwajs (EOL/AMP)
O Tecido dos Sonhos - Ana Lucia Lutterbach
Resenha do Seminário do Passe

28 de outubro
Seminário Clínico: sonho e tempo
Coordenação: Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros
Convidado: Miquel Bassols (ECF, ELP, EOL, NEL, NLS/AMP)
Seminário clínico: Sonho e tempo. O sonho na psicanálise e nas neurociências - 28.10.2019

Aconteceu na Cidade
Cinema e Psicanálise
Debate sobre Bicho de 7 cabeças
Stella Jimenez e Ana Martha Maia

Mariana Mollica centrou sua apresentação nas dificuldades da família do protagonista. A mãe
depressiva e o pai muito autoritário, habitado pela paixão da ignorância, que não conseguiam
escutar as angústias do filho adolescente. Esta situação se redobrou no hospital no qual é
internado sem seu consentimento.
Leia
mais

Debate sobre o filme: A grande dama do cinema.
Stella Jimenez e Ana Martha Maia

Angela Bernardes comenta os estragos de um luto não elaborado: os sujeitos ficam presos ao
passado. Neste caso, um passado de glórias e glamour, pois somente quando os protagonistas
enfrentam o risco de uma nova perda, conseguem substituir o passado e viver o presente.
Leia
mais

Agenda

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
Conversação do ICP – manhã do dia 29 de novembro de 2019 Centro de
Conferências Prodigy Hotel, Santos Dumont Airport
Caros colegas,
Convidamos vocês para a Conversação dos Núcleos do ICP, evento no qual desembocam produtos das
discussões clínicas dos Núcleos do Instituto.
Segundo Miller, a conversação é:
“[...] uma situação de associação livre, se ela é exitosa. A associação livre pode ser coletivizada na medida
em que não somos donos dos significantes. [...] Se confiamos na cadeia de significantes, vários participam
do mesmo. Pelo menos é a ficção da conversação: produzir — não uma enunciação coletiva — senão uma
associação livre coletiva, da qual esperamos um certo efeito de saber.” (2005, p. 15-16)
Contamos com vocês e com as leituras prévias de ambos os casos, o da Unidade de Pesquisa Clínica e
Política do Ato, e do Núcleo Psicanálise e Medicina, disponíveis na biblioteca da EBP-Rio para os
inscritos nas XXVI Jornadas da EBP-Rio e do ICP-RJ. Os casos não serão lidos na ocasião. Todos os
Núcleos estão envolvidos na preparação de comentários e questões sobre os textos dos casos.
Esperamos que cada um possa ser tocado pelos efeitos dessa associação livre coletiva, pelos significantes
trazidos pelos outros e por si próprio, nos ajudando a extrair, junto com os nossos convidados Mauricio
Tarrab (EOL/AMP) e Alejandro Reinoso (NEL/AMP), um saber novo que possa surgir no dispositivo da
conversação. É a nossa aposta.
Cabe lembra que a Conversação é restrita aos inscritos nas Jornadas Clínicas. E ainda que os textos dos
casos são material sigiloso, cujo uso é restrito a essa atividade.
Tatiane Grova - Coordenação de Núcleos e Unidade de Pesquisa do ICP-RJ
Jacques-Alain Miller e outros. La pareja e el amor: conversaciones clinicas con Jacques Alain-Miller em Barcelona.
Buenos Aires: Paidós, 2005. p. 15-20.

CIEN
No último encontro mensal do Cien-Rio, tivemos uma Conversação animada por uma vinheta prática
trazida pelo Laboratório Particularizar o Cuidado. A professora Izabel Christina Oliveira (SME-RJ)
apresentou a vinheta e pudemos conversar sobre a forma de oferta da palavra com adolescentes e o modo
como a extimidade comparece no trabalho deste Laboratório.
Em novembro,no dia 05/11, contaremos com a apresentação de uma vinheta prática trazida pelo
Laboratório Brincante, além de algumas questões sobre uma conversação trazidas por um Laboratório em
formação.
Até lá!
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

Ressonâncias dos “Clichês da Psicanálise”
Por Ana Luisa Rajo
A atividade Clichês da psicanálise, organizada pela diretoria do Instituto de Clínica Psicanalítica,
proporcionou um encontro onde foi possível nos determos sobre os clichês, seus usos e sua relação com os
aforismos. Nesse encontro, um clichê e dois aforismos - Freud explica, A mulher não existe e Não existe
relação sexual - nos conduziram e foram tomados como perguntas.
Afinal, o que é um clichê? Qual sua relação com os aforismos? O Clichê se mostra como uma compilação
repetida à exaustão, seja de uma ideia, seja de uma frase e, como nos lembrou Cristina Duba, “um
aforismo, rapidamente, se torna um clichê”. Verdade esmaecida que nos revela uma relação com o saber
como tentativa de recobrir um dizer e não como causa do desejo de saber. Já o aforismo carrega a força da

enunciação do mestre, uma proposição, um enigma que nos causa e nos coloca a trabalho.
A mulher não existe. Axioma que marcou uma virada conceitual no ensino de Lacan. Apontando que
existia um Outro gozo, um gozo não é regido pelo falo e sim suplementar, ou seja, um gozo a mais, o gozo
feminino. Na atualidade, percebemos que as mulheres têm encarnado mais algo do gozo feminino, no
entanto é sabido que não se restringe ao gênero. Na clínica com mulheres, especialmente, o encontro com
a ausência do significante que possa representar a mulher, ou ainda, quando alguns significantes
claudicam, pode ser a via de acesso a uma análise e, em outros, pode ser tomado como uma pergunta ao
longo do tratamento. A mulher não existe, mas pode ser nomeada ao recolher o que há de mais singular
em seu gozo.
Curso:

Agenda

http://www.icprj.com.br
https://www.icprj.wordpress.com/
https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj

Créditos:
Comissão de Publicação e divulgação: Maria Antunes Tavares (coordenação), Ana Luisa Rajo, Cecília
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