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NOTA DA DIRETORIA
Por Andréa Reis Santos
Depois do recesso de im de ano, com as férias da secretaria e obras de manutenção da sede,
voltamos a publicar o Letrear com notícias das últimas atividades de 2019, da abertura dos
trabalhos esse ano, e com o calendário da programação de 2020. No próximo boletim vamos
complementar a agenda com a ementa de cada seminário da diretoria e conselho, e com o calendário
dos seminários por conta e risco, coordenados pelos colegas da Seção Rio.
As rubricas Aconteceu na Seção e Aconteceu na cidade trazem fotos, resenhas, vídeos e excelentes
textos de colegas que transmitem um tanto do trabalho que foi feito nas atividades que aconteceram
em novembro e início de dezembro do ano passado.
Nos textos de Paula Borsoi e Renata Martinez podemos ler o conteúdo das suas falas no Seminário
de Orientação Lacaniana que trabalhou em torno do capítulo XI do curso de J.-A. Miller Los divinos
detalles sobre os “Impasses do Supereu”. Também sobre essa noite, veiculamos um pequeno vídeo
com o comentário da Marcia Zucchi, que coordenou a mesa.
Você pode assistir, também, na íntegra, o último encontro do Seminário Clínico sobre Sonho e Tempo,
coordenado por Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros, além de uma breve entrevista de
Romildo no inal desse encontro, que traça uma retrospectiva do trabalho que eles izeram ao longo
do ano.
Outro vídeo que publicamos aqui na íntegra é o da Noite de Cartéis em que Ana Tereza Groismam e a
comissão da diretoria de cartéis e intercâmbio convidaram Marcia Zucchi, Maria do Rosário do Rêgo
Barros, Paula Borsoi e Stella Jimenez para conversar em torno do tema do mais-um como uma função
lógica que enlaça e fura o grupo Escola. Segue também o comentário de Vicente Gaglianone sobre
essa conversação que foi riquíssima.
Sobre as Jornadas, que aconteceram nos dias 29 e 30 de novembro e tiveram como título A vida (não)
é um sonho: Real e surpresa na psicanálise, trazemos o texto escrito pelas suas coordenadoras Tatiana
Grova (coordenadora geral) Marcia Zucchi (coordenadora epistêmica), juntamente com o vídeo de
agradecimento ao trabalho das comissões, que foi projetado no inal das Jornadas.
Na rubrica Aconteceu na cidadeestão as notícias da atividade Psicanálise e Cinema, com as resenhas
de Ana Martha e Stella Jimenez em torno dos debates coordenados por elas, que acontecem
regularmente depois da exibição dos ilmes no Cine Jóia. Temos, ainda, um texto potente de Stella
sobre o ilme Mama Colonel que serviu de ponto de partida para que ela pudesse abordar questões
importantes e atuais sobre as consequências políticas de um certo discurso em defesa da família.
Não deixe de ler!!
No dia 2 de dezembro, encerramos as atividades do ano com a presença de Raquel Cors Ulloa (NEL)
no seminário do passe, que foi seguido por um brinde de inal de ano. Assista os comentários de Ana
Lucia Lutterbach, coordenadora do seminário, sobre o impactante testemunho de Raquel nessa noite
inesquecível.
Para abrir os trabalhos em 2020 organizaremos, em parceria com o Conselho da Seção, uma
conversação de membros em torno de textos que servirão de orientação para o trabalho com Exílios,
tema das próximas Jornadas. É um tema bastante amplo que permite incluir tanto a ideia do exílio
estrutural, na sua dimensão subjetiva – da forma como é tratado por Lacan no seu texto sobre Joyce
– quanto o exílio no plano coletivo, com suas ressonâncias que envolvem questões sobre território,
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fronteiras, migrações. Esperamos que esse encontro de abertura das atividades seja o início de um
movimento que articule o trabalho da Seção ao longo do ano.

Aconteceu na Seção Rio
04 de novembro
Seminário de Orientação Lacaniana
Lição XI “Impasses do supereu” do seminário de J.-A. Miller Los divinos Detalles
Apresentação: Paula Borsoi e Rodrigo Lyra
Debatedora: Renata Martinez
Coordenação: Marcia Zucchi
O alcance político da psicanálise e sua incidência na clínica - Paula Borsoi
Comentário do Seminário de Orientação Lacaniana
Resenha do Seminário de Orientação Lacaniana - 04.11.2019

06 de novembro
Procura-se Cartel
Coordenação Ana Tereza Groisman ; Clarice Boechat; Francisca Menta; Lourenço Astúa e Vicente
Gaglianone.

18 de novembro
Seminário Clínico Sonho e Tempo
Coordenação: Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros
Seminário clínico: Sonho e tempo
Resenha do Seminário Clínico Sonho e Tempo - 18.11.2019
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25 de novembro
Encontro de cartéis “Mais-um: função lógica que enlaça e fura o grupo Escola”
Coordenação: Comissão de cartéis e intercâmbio da Seção Rio
Convidadas: Márcia Zucchi, Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros, Paula Borsoi, Stella Jimenez.
Noite de Cartel - 25.11.2019
Comentário Noite de cartéis

02 de dezembro
Seminário do passe
Coordenação: Ana Lucia Lutterbach Holck
Convidada: Raquel Cors Ulloa (AE em exercício NEL/AMP)
Resenha do Seminário do Passe - 02.12.2019

Aconteceu na Cidade
07 de novembro
Cinema e Psicanálise
Ciclo de debates: As paixões do ser - Amor ódio e ignorância.
Filme: Mama Colonel
Coordenação e debate: Stella Jimenez e Ana Martha Maia
Debate sobre Mama Colonel - Stella Jimenez e Ana Martha Wilson Maia
Uma re lexão a partir do ilme Mama Colonel: A signi icação da defesa da família - Stella
Jimenez

24 de novembro
Cinema e Psicanálise
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Ciclo de debates: As paixões do ser - Amor ódio e ignorância.
Filme: Mercado de Capitais
Coordenação: Stella Jimenez e Ana Martha Maia
Debatedores: Marta Skinner e Doris Diogo

Debate sobre Mercado de Capitais - Stella Jimenez e Ana Martha Wilson Maia

29 e 30 de novembro
XXVI Jornadas Clínicas vida (não) é um sonho: real e surpresa na psicanálise
Coordenação Geral: Tatiane Grova
Coordenação Epistêmica: Marcia Zucchi
Convidados: Mauricio Tarrab (EOL/AMP) e Alejandro Reinoso (AE em exercício NEL/AMP)

A vida (não) é um sonho: real e surpresa na psicanálise

Vídeo de Encerramento - Agradecimento às Comissões - XXVI Jornadas da EBP-Rio e ICP-RJ 2019

02/12 Lançamentos da Biblioteca
Arquivos da Biblioteca nº15
Latusa 24: Acordar para quê?
Foi lançada nossa revista Arquivos da Biblioteca, nº15. Este número trouxe uma novidade. Além do
que se renova com os textos, fruto do trabalho de muitos, é possível experimentar uma travessia
entre o plano ísico e o virtual, alcançando outras margens.
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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, Gisele Araújo, Leonardo Lacerda, Mariana Pucci e Marina Morena Torres.

Adamento do ICP
O Instituto de clínica psicanalítica deseja a todos boas-vindas. Um ótimo
ano de trabalho!
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DO ICP
Paula Borsoi. Diretora Geral do ICP-RJ
A cada ano que se inicia, o Instituto de Clínica Psicanalítica do Rio de Janeiro retoma os pontos
fundamentais do seu funcionamento, tais como suas rotinas, ao mesmo tempo em que renova sua
fórmula, levando em conta os atravessamentos aos quais a psicanálise e os psicanalistas do Campo
Freudiano estão sujeitos. Continuamos, irmes e fortes, na nossa posição decidida de sustentar a
transmissão da psicanálise a todos aqueles que nos procuram. Recebemos pessoas de várias
formações universitárias, com percursos muito diversos, a irmando aquilo que é a nossa marca:
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através dos conceitos fundamentais da clínica psicanalítica, transmitir o que a psicanálise nos
ensinou.
Através do estudo e da análise, são os membros da EBP e os associados do ICP que sustentam o
trabalho cotidiano no Instituto. Nossa política, em sintonia com o trabalho realizado na AMP, na EBP
e na Seção Rio, está apoiada em repensar, a cada ano, o que será proposto nos cursos e núcleos, o que
requer, tanto dos professores quanto dos alunos, um dar de si que extrapola, mas leva em conta o
saber sabido. Como manejar a transmissão das ferramentas da psicánalise para poder sustentá-la é
nosso desa io constante. A clínica atual exige, daqueles que se dispõem a sustentá-la, um modo de
acolhimento que suporte o rechaço ao insconsciente, tão presente nos sintomas contemporâneos,
para que o sujeito tenha a chance de fazer um sintoma.
O mundo, como antecipou Lacan, vive momentos em que os processos segregativos se ampliam cada
vez mais, tentando deixar toda particularidade de fora. A insistência desconcertante do real da nossa
época, a manifestação de algo ali onde não é esperado, abriu uma via de orientação e renovou a
prática da psicanálise. Essa abertura clínica é o que nos faz poder enfrentar os desa ios, essa é nossa
aposta, para poder responder à altura às novas manifestações sintomáticas.
Em uma entrevista, Éric Laurent, ao falar sobre o lugar da psicanálise no mundo atual assinalou: “A
única dignidade da psicanálise é estar em crise desde sempre. (…) crise no sentido de uma escolha
constante que remete às escolhas mais fundamentais de cada um. Não é um discurso de
conformismo, de conforto, de tranquilidade.” (Arquivos da Biblioteca 15, “Os efeitos da psicanálise
no tecido da civilização").
De modo algum é uma orientação em direção ao fracasso, ou à falta. É, pelo contrário, uma
orientação fundamental da psicanálise, para poder compreender as novidades, as mudanças que
ocorrem na cultura e assim poder interpretá-las. Ele termina a entrevista com uma fala otimista, que
convoca os analistas: “A civilização precisa da psicanálise". Para os que estão chegando, recomendo
fortemente a leitura das agendas anteriores, onde se pode ter uma visão ampliada do trabalho que
foi realizado e qual foi o io de nossa orientação. Essa é nossa aposta e também o nosso convite: aos
que chegam ao Instituto e aos que se mantêm a ele ligados de alguma forma, que permaneçam entre
nós, contribuindo e participando desse movimento, que nos reúne em torno da causa analítica.
Sejam muito bem-vindos ao Instituto!
Um ótimo ano de trabalho para todos nós!

ACONTECEU NO ICP
Conversação dos Núcleos e Unidade de Pesquisa do ICP nas XXVI Jornadas
Clínicas da EBP-Rio e do ICP-RJ: A vida( não) é um sonho- real e surpresa na
psicanálise.
Sobre a manhã de Conversação do ICP
Por Paula Legey
A Conversação Clínica dos Núcleos do ICP tem acontecido há alguns anos durante as Jornadas
Clínicas da EBP-Rio e do ICP-RJ. Esse é um momento importante, em que se busca criar condições
para que o mais vivo da clínica possa surgir e convocar os participantes da conversação a intervir a
partir de seu percurso clínico e teórico. A conversação é o ápice de um trabalho amplo, que esse ano
foi realizado a partir de uma proposta um pouco diferente, feita partir de conversas da comissão de
núcleos do ICP com a diretoria do ICP, como consequência do que pôde ser extraído dos trabalhos
realizados em conversações em anos anteriores. Essa proposta apostou em um trabalho de extração
operado em cada caso clínico, envolvendo todos os núcleos e alguns mais diretamente. Assim, os
casos escritos por Luciana Bacellar, a partir do trabalho realizado no núcleo de Psicanálise e
Medicina, e por Heloisa Shimabukuro, escolhido e trabalhado na Unidade de Pesquisa Clínica e
Política do Ato, foram lidos e trabalhados por outros núcleos. O primeiro, pelo Núcleo de
Toxicomanias, o segundo pelo Núcleo Curumim. O que foi apresentado no dia da Conversação foram
as leituras que os núcleos de Toxicomanias e Curumim izeram desses casos. Após essa leitura, o
convidado Alejandro Reinoso (NEL/AMP) trouxe alguns comentários, e depois abriu-se a
conversação. O convidado Maurício Tarrab foi chamado (EOL/AMP) a extrair os pontos trabalhados
na conversação. Questões muito presentes para a clínica puderam ser abordadas. Qual a incidência
das tecnologias atuais na clínica? O que há de novo nos modos de entrada em análise? Podemos falar
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em análises clássicas e contemporâneas, qual a diferença no tratamento? São alguns pontos clínicos
importantes, que foram trazidos à tona na Conversação.

Pontuações sobre os efeitos da Conversação Clínica das Jornadas da EBPRio 2019
Por Heloisa Shimabukuro
A experiência de, na qualidade de analista, levar um caso clínico conduzido por mim à Conversação
Clínica das Jornadas foi ao mesmo tempo angustiante e surpreendente. Já havíamos discutido e
pensado o caso em alguns encontros da Unidade de Pesquisa Clínica e Política do Ato, da qual
participo desde sua concepção. A troca com os colegas da Unidade foi fundamental para a escrita do
caso, para fazer algumas elaborações e para dividir aquela solidão que volta e meia aparece na
prática clínica. Mas estar diante de tantos outros psicanalistas que se dedicaram generosamente à
leitura e ao trabalho realizado, isso era de outra ordem. Até então estava tão angustiada quanto
encantada ao saber que haveria tantos mestres trabalhando sobre o meu trabalho. Com o tempo,
com a análise, com as trocas e com alguns esclarecimentos, pude entender que na Conversação o que
de fato ocuparia o lugar de mestre, se assim posso dizer, seria o caso clínico. Trata-se da lógica
freudiana inaugural: um saber tecido pelo caso clínico.
Passei então da exposição à qual estava submetida, para a ex-posição do imperativo de saber. A inal,
a transmissão psicanalítica só pode se dar a partir do que escapa e faz questão, não do que estanca e
se esgota. Dali em diante, pude ser surpreendida com as formulações produzidas acerca do caso
clínico na e a partir da Conversação: “o sujeito quer ser um alho-poró na réstia de cebolas” (MILLER,
1998). Do sonho em que assiste a cena ao sonho em que não há representação. De branca a negra. Do
ir e vir da casa da mãe ao estar na análise e dela se ausentar. Da extimidade à exceção. Do estranho
familiar ao estrangeiro de si mesmo. Tantas posições experimentadas pelo sujeito em sua
constituição e singularidade; não uma ou outra, mas uma e outra. Se no inconsciente as coisas se
acumulam, nada mais estrangeiro para o sujeito do que sua própria anterioridade. O
reconhecimento do inconsciente também como estrangeiro e o que Freud (1915) equivaleu a
formações mestiças como a fantasia é um pouco do que se experimenta no processo de análise. Ao
longo desse percurso tratamos de como é possível viver com o estrangeiro que nos coloniza
secretamente e do qual “nada” sabemos.

Ressonâncias da atividade Ponto de Encontro
O Ponto de Encontro é uma atividade inaugurada em 2019 pelo ICP-RJ, propondo um espaço de
encontro para as três turmas de alunos do Curso de textos Fundamentais do ICP. Esta atividade
propõe um trabalho de leitura em torno de textos de Lacan. Trazemos, aqui, notícias de trabalhos de
dois alunos:

Sobre a atividade “Ponto de Encontro”
Por Gustavo Corinto
Quando comecei a participar do Ponto de Encontro, pensei que se trataria de uma leitura guiada pelo
texto de Lacan sobre “A carta roubada”. Fizemos muito mais do que isso. A experiência foi de
envolvimento com o texto, mediada pela dupla não-sertaneja Maria e Mariana, em que cada
participante pôde achar o que no texto os tocavam, seus próprios pontos de encontro, aquilo que,
por qualquer que seja o motivo, causou esse enlaçamento. Talvez por causa da escrita de Lacan, que
sempre aponta para um além do próprio texto, ao chegarmos no inal desse primeiro momento, com
a leitura do seminário completa, nos encontramos em um ponto de abertura, não de fechamento. A
introdução de um novo texto para trabalharmos, e com essa proposta de leitura, que uma colega
de iniu como um trabalho de “capinar signi icantes”, 2020 aponta para ser um ano de inúmeros
novos pontos encontros.

Ponto de encontro
Por Renata Gérard Bondim
ﬁle:///Volumes/SSD BACKUP/! EBP/!!! EBP Seções/!!! EBP RJ/BOLETIM LETREAR/009.html

8/9

28/02/2020

Documento sem título

Encontro.
Encontro, a cada quinze dias, de alunos das três turmas do Fundamental do ICP/RJ com Maria
Antunes e Mariana Pucci, para a leitura conjunta do texto de abertura dos Escritos, O Seminário
sobre A carta roubada (1955/1998).
Encontro dos leitores que emergirão no percurso. Aprendo, então, que, no trabalho de leitura, o
leitor é levado a uma consequência em que ele precise colocar algo de si. ( idem, p.11) Aprendo
também um pouco sobre a intersubjetividade: um encontro com um objeto que não será o mesmo
para todos. Há, então, o desencontro. Do desencontro surgem os caminhos possíveis, imprevistos,
inusitados, improváveis, impensáveis e que convergem, para cada um, a um ponto que nos põe a
trabalho. Ponto. Para mim,... ao que interessa a uma mulher (idem, p. 37) .
Em A carta roubada e o voo sobre a letra, cuja leitura apenas iniciamos, Éric Laurent propõe um
caminho para trabalhar esse ponto: Para ler A carta roubada é preciso, então, contra todos os
partidários da signi icação, distinguir a parte do gozo (a) e o efeito de sentido ou de signi icação
introduzido pelo percurso do signi icante (cf. Esquema 3b).
Laurent, E. "A carta roubada e o voo sobre a letra". In: Correio, n. 65. Belo Horizonte: EBP- Minas, 2010, p. 70.

Agenda
Fevereiro Abertura do ICP- RJ dia 12\02

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,
Francisca Menta , Gustavo Corinto da Silva, Leonardo Miranda, Luiza Sarrat Rangel, Renata Gérard
Bondim.
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