
BOLETIM 013 - 12 DE OUTUBRO/2020

 
NOTA DA DIRETORIA
Por Andréa Reis Santos

Queridos colegas,

Nessa edição do Letrear reunimos as notícias dos acontecimentos ao longo dos meses de agosto e
setembro. Vocês terão acesso aos textos que foram trabalhados no Seminário de Orientação Lacaniana,
coordenado pelo conselho da Seção Rio; nos dois encontros do Seminário Clínico sobre a Prática da
Angústia coordenado por Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros e nas duas conversações sobre
o Inconsciente e a formação do analista, coordenadas pelo cartel composto por Glória Maron, Maria do
Rosário do Rêgo Barros, Paula Borsoi e por mim, tendo Elisa Alvarenga como mais-um. Além disso, no
dia 12 de setembro, tivemos o Lançamento das XXVII Jornadas da Seção Rio e ICP-RJ sobre Exílios:
Sintoma Corpo e Território que foi coordenado por mim e contou com a presença de Gustavo Dessal, que
conversou conosco de Madri pela sala do Zoom e Ana Lucia Lutterbach como debatedora. A transcrição
do que foi apresentado e debatido nesse dia será veiculada no próximo Rastros, Boletim das XXVII
Jornadas. Também pelo Rastros vocês terão notícias atualizadas sobre as inscrições e a programação que
está sendo preparada para recebê-los nas Estações, nas Rodas de conversa e nos Cursos que compõem as
Jornadas. Não deixe de acompanhar:

https://ebp.org.br/rj/eventos/eventos/xxvii-jornadas-exilios-boletim-rastros/

ACONTECEU NA SEÇÃO
Dia 10/08 – Conversas sobre o inconsciente e a formação do analista

Conversas sobre o inconsciente e a formação do analista: uma retomada. 
EBP/ICP – 05/07/2020

Por Maria do Rosário Co�ier do Rêgo Barros

As conversações sobre “O inconsciente e a formação do analista”, que nosso cartel coordenou em 2019,
sofreram uma longa interrupção. Nosso último encontro de 2019 não aconteceu devido as chuvas
intensas e nosso primeiro encontro não pode acontecer, pois a pandemia já tinha nos colocado no
regime de isolamento social. [Leia +]

https://ebp.org.br/rj/eventos/eventos/xxvii-jornadas-exilios-boletim-rastros/
https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/conversas-sobre-o-inconsciente-e-a-formacao-do-analista/#ics_agosto2020


CARTEL EBP ICP / RETOMADA DOIS
INCONSCIENTE E FORMAÇÃO DO ANALISTA

Por Paula Borsoi

A transmissão do discurso analítico e a formação do analista estão confrontados com um real inédito:
nossos dispositivos estão dispersos e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão conectados. As mutações
sociais e discursivas ocorridas na cultura incidem também na psicanálise, nos confrontando com
impasses próprios ao nosso tempo. [Leia +]

Dia 17/08 – Seminário Clínico

Prática da Angústia I

Por Romildo do Rêgo Barros

Estamos começando a última fase deste seminário, depois da boa experiência com nossa amiga Nohemí
Brown. Tivemos a ideia de dar este título, Práticas da Angústia, que na verdade é incomum. Eu nunca
tinha usado antes a expressão “prática da angústia”, que soa como se esse afeto pudesse ser modulado,
mexido para lá e para cá, pois a angústia se apresenta em geral como um fenômeno maciço. Depois de
escolhermos o título, no entanto, vi que ele estava de acordo com o que pretendíamos fazer. A prática da
angústia nos orienta para uma discussão clínica, sem deixar de ser, ao mesmo tempo, um tanto
paradoxal. [Leia +]

Dia 20/07 - Seminário de Orientação Lacaniana

https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/conversas-sobre-o-inconsciente-e-a-formacao-do-analista/#incons_set_2020
https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/seminario-clinico-sonho-e-tempo/#sem_clinico_agosto_2020


Encontro Seminário de Orientação Lacaniana
“Repetição e morosidade na pratica analítica”
Comentários sobre o debate

Por Maria Silvia Garcia Fernandez Hanna

O trabalhos apresentados por Angela Batista e Rodrigo Lyra durante o último encontro do Seminário de
Orientação Lacaniana tiveram como ponto de partida, a leitura das lições IX e XV do Curso de J. A
Miller, O Lugar e o laço, a partir da qual cada um destacou o aspecto que o interroga. [Leia +]

“Repetição e morosidade na prática analítica”

Por Angela Batista

Inicialmente gostaria de localizar os pontos que pretendo abordar: A partir do curso de Miller “O Lugar
e o laço,” pretendo conversar com  vocês sobre  algumas questões sobre o final das análises em Freud
e em Lacan, para situar   um novo manejo do lugar da transferência e de um saber -fazer com o
traumático do real pulsional que surpreende sempre. [Leia +]

Dia 12/09 – Lançamento das XXVII Jornadas da EBP Rio e do ICP
RJ – Exílios. Sinthoma, corpo e território

Assista aqui a atividade na integra.

https://www.youtube.com/watch?v=ZLMTUxp5-_U&feature=youtu.be

   

Dia 14/09 – Seminário Clínico

https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/seminario-de-orientacao-lacaniana/#sol_comentario
https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/seminario-de-orientacao-lacaniana/#sol_agosto
https://www.youtube.com/watch?v=ZLMTUxp5-_U&feature=youtu.be


 

Desejo, angústia, certeza 

A prática da Angústia II (14/09/20) - Seminário Clínico da EBP-Rio

Coord: Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros

Introdução e recapitulação
Marcus: Fomos ambiciosos, para variar, por propor um roteiro bem ousado e em tempo restrito. São
três encontros sempre com base na mesma lição 12 do Seminário 10 de Lacan. É um Seminário central no
qual ele traz a ideia do objeto a a partir da angústia. [Leia +]

Dia 28/09 – Conversas sobre o inconsciente e a formação do analista

https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/seminario-clinico-sonho-e-tempo/#sem_clinico_set_2020


http://www.ebp.org.br/rj/

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

Inconsciente e Saber na Formação do Analista

Por Paula Borsoi

Do texto de Miller que trabalhamos de outra vez, destaco alguns pontos :
por ser este efeito de formação um efeito contingente, sendo suas causas múltiplas, há uma hiância entre
causa e efeito.   [Leia +]

Por Gloria Maron

Um dos pontos destacados por Paula a partir do texto de Lacan que tomo como referência é a mudança
do estatuto de saber produzida pela psicanálise. O saber produzido pela psicanálise se distingue do saber
como meio de ominação e segregação, já que implica o gozo, o que há de mais íntimo e êxtimo ao
falasser. [Leia +]
Agenda

 

Créditos:
Comissão de divulgação, mídias e audiovisual da Seção Rio: Sandra Landim (coordenação), Carolina
Dutra, Gisele Araújo, Leonardo Nascimento Lacerda, Mariana Pucci e Marina Morena Torres.

ANDAMENTO DO ICP
Nota sobre a abertura do semestre no ICP

Por Gustavo Corinto da Silva, Larissa Pinto Martha e Renata Gérard Bondim.

O exílio (do latim exilium = banimento, degredo) é o estado de estar longe da própria casa (seja cidade
ou nação) e pode ser definido como a expatriação, voluntária ou forçada de um indivíduo. Também
podem-se utilizar as palavras, banimento, desterro ou degredo. [Figurado] Que se excluiu do convívio
em sociedade; solidão.

Esses são os significados do significante exílio no dicionário. Mas como significado não significa nada
para significante, fomos convidados a pensar, com Ram Mandil e Marcus André Vieira, em outros
sentidos para a palavra exílio.

Fomos, então, confrontados nessa aula inaugural com três formas de pensar o exílio: o exílio estrutural, o
exílio como exclusão e o exílio como um saber fazer.

l b l d h l b d

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/ensino/seminarios/conversas-sobre-o-inconsciente-e-a-formacao-do-analista/#ics_agosto2020_002
https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/conversas-sobre-o-inconsciente-e-a-formacao-do-analista/#comment_incons_set_2020


Exílio é também um lugar de ínterim, o hiato entre o lá e o cá. Ou também uma condição para
construção de laço, ou, ainda, uma convocação para o trabalho.

Passamos por um momento que exige um distanciamento dos corpos, e, apesar do inexorável exílio
estrutural, condição do falasser, mesmo assim, continuamos na tentativa de nos enlaçar e nos
enganchar. 

A partir do encontro “de tudo em cada um que marca o traço do seu exílio” com aquilo que ecoa da
transmissão, nas aulas, pesquisas e Jornadas do ICP, somos provocados a suportar o não saber. 

Bom semestre a todos, e que  o nosso trabalho ressoe em novas formas que nos permitam lidar com os
nossos exílios.

Quem desejar assistir a atividade de abertura do ICP Rio : "O Exílio e seu trabalho"(colocar em itálico)
clique aqui.

Nota sobre o curso Clichês da psicanálise
 
Engenho : reinventar a transmissão ou reinventar-se na transmissão?
Por  Grasiela Fragoso e Rafael Dias -– Turma ICP/2020

Ao participarmos dos encontros Clichês da Psicanálise - Freud Explica? Aforismos e Clichês; A Mulher
e o feminino: A mulher não existe e Tempo lógico: a posterior, sessões curtas; a ideia de um clichê abriu-
se. Em sua comunicação, que deu entrada aos trabalhos, Cristina Duba, nos colocou, delicadamente, a
indagar. Fazemos de sua afirmação uma pergunta: “podemos retirar dos clichês, dessas banalizações que
nos poupam do advento do novo, do encontro com o insuspeitado, o aforismo que o habita e que nos
acena com uma centelha de saber, produzindo uma questão, um enigma” ? Romildo, na sua fala-
argumento nos trouxe à memória os clichês tipográficos: matrizes que geram, que compõe, que dão
relevo. Os usos dessas popularizações psicanalíticas, memes repostados, nos convoca a tecer novos
liames. Paulo Vidal nos ofereceu a pergunta: “Como se situar numa tradição e desse texto fazer surgir
outro texto que responda às perguntas da atualidade, não fazendo dele, portanto, um clichê a ser seguido
como destino ? ” Como então ir além do clichê, enquanto uma estereotipia que remete a si mesma?
Lacan, retomando Saussure, nos mostrou que há uma arbitrariedade na relação entre significante e
significado, na qual o primeiro tem uma prevalência sobre o último. Uma cadeia se estabelece a partir de
relações arbitrárias entre os significantes que a compõe (S1-S2-S3...Sn). É justamente essa arbitrariedade,
que dá ao sujeito uma abertura para emergir nos espaços que constituem o encadeamento. Talvez os
clichês, tal qual palavras de ordem, sejam índices da tendência coach na contemporaneidade que
privilegia as soluções prêt-à-porter, ao passo que a psicanálise se interessa pelas singularidades,
apreendidas no que tem de mais sutil da articulação significante para o falasser. Os clichês então, a
princípio, não parecem reenviar à constituição de um saber relativo à articulação significante. Decerto se
alguém o indaga, pode tirar consequências daquilo que parece exprimir. O tempo escandido que nos põe
a trabalho, como delineou Romildo, não é da ordem de uma técnica e sim de uma certa concepção.

h fi d

http://www.icprj.com.br/ensino/aulas_inaugurais/


http://www.icprj.com.br

Santo Agostinho, em suas Confissões, nos propõe a assertiva: o passado é um presente que não passou.
O registro de temporalidade do passado é sua construção no presente. Cabe indagar: a psicanálise
resgata ou produz passados? O futuro poderia ser entendido como um novo passado? A feitura daquilo a
que denominamos memória, seleciona e faz operar a cada momento, através de uma nova pergunta
lançada a partir do presente. Como bem situa Paulo Vidal, a psicanálise não recorre a procedimentos
demonstrativos como as matemáticas, mas sim “à argumentação na língua, a qual exige uma decisão,
sempre subjetiva, que responda à inconsistência da linguagem”.

Quem desejar assistir as aulas as aulas Primeiras lições : Clichês da psicanálise clique aqui.

AGENDA
Primeiras lições em Psicanálise – Clichês da Psicanálise. 
Data: 22/10/20 às 20hs.

ENCONTRO MENSAL DO CIEN
Data: 06/10/20  às 20:30hs.

CLICHÊS DA PSICANÁLISE

CIEN-RIO
No dia 06 de outubro teremos o encontro mensal do Cien-Rio.

Constatamos no último encontro como cada Laboratório tem encontrado seus caminhos para sustentar
o trabalho durante este momento de distanciamento social.

Assim, seguiremos a conversa sobre o trabalho do Cien a partir das práticas dos Laboratórios e da
orientação pelo tema da Diferença Sexual (ver Cien Digital #23, em www.ciendigital.com.br).

Dia 06 de outubro, terça-feira, às 20:30, através do Zoom.  Caso tenha interesse em participar do
encontro, envie um email para annaluizaas@gmail.com ou francielegisi@gmail.com para o receber o
link. 

Esperamos por vocês!

Anna Luiza de Almeida e Silva - annaluizaas@gmail.com
Franciele Gisi - francielegisi@gmail.com
Coordenação Cien-Rio

http://www.icprj.com.br/
http://www.icprj.com.br/ensino/curso-primeiras-licoes-de-psicanalise/
http://www.ciendigital.com.br/
mailto:annaluizaas@gmail.com
mailto:francielegisi@gmail.com
mailto:annaluizaas@gmail.com
mailto:francielegisi@gmail.com


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

https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj
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