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PALAVRAS DA DIRETORIA
Por Ruth Helena Pinto Cohen

O mês de agosto aponta um momento importante na vida da Seção Rio: 27 anos de trabalho, marcados por um
estilo que não só lhe dá vida, mas a interpreta, não cessando de inscrever suas produções na rota da orientação
lacaniana e no Campo Freudiano. Nesse pequeno universo de uma seção da EBP, continuamos usando nossos
recursos, produzindo acontecimentos de Escola, tais como: seminários, jornadas e encontro de cartéis. Em breve,
teremos também depoimentos dos analistas que estiveram presentes em seu nascimento.  Acessem a
primeira entrevista, de uma série, na qual converso com Maria Elisa Delacave Monteiro, com edição de vídeo de
Felipe Pinheiro.

Setembro que deveria preanunciar o ar da primavera e nos fazer lembrar que estamos numa determinada
posição, na órbita da Terra em relação com o Sol, entretanto, as notícias do mundo nos invadem com sacudidelas
contundentes, como a do IPCC, o painel de especialistas da ONU sobre a mudança climática,1 além de imagens
da volta do Talibã ao poder da capital afegã, causando terror. A impossível cena de pessoas morrendo ao tentar
pegar um avião americano, para escapar do país, nos faz pensar no título do livro A queda do céu: Palavras de um
xamã yanomami, de Davi Kopenawa, mas sem os paraquedas coloridos que Ailton Krenak nos oferece. Este líder
indígena, escritor e ambientalista, que nos anos 1980, fundou a União das Nações Indígenas e teve papel decisivo
na Assembleia Constituinte Brasileira, é um dos nossos convidados para XXVIII Jornadas Clínicas da EBP Rio e ICP
RJ, com quem teremos oportunidade de aprender como cair de pé. Ele nos ensina em seu livro “Ideias para adiar
o fim do mundo”, que um dos paraquedas coloridos é o sonho.2

E a psicanálise, o que oferece como paraquedas ao ser falante, para além de escutar seus sonhos?

Para encaminhar essa questão peço ajuda a um outro convidado de nossas jornadas, Miquel Bassols 3 , que nos
fala da [...]  existência de um novo real, que nós não podemos conceber de maneira objetiva na medida mesma em
que nós habitamos esse abismo.

Convidamos à leitura e à reflexão! 

1 EL PAÌS, 17/08/2021

2  Krenak, Ailton, (2020) Ideias para adiar o fim do mundo”, pg 65  

3 Bassols, Miquel, (2013) A linguagem como distúrbio do real, Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais – Almanaque
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DIRETORIA DE CARTÉIS E INTERCÂMBIO
Por Maricia Ciscato

Noite de Cartéis – EBP Seção Rio de Janeiro

O Cartel e a Guerra

https://ebp.org.br/rj/biblioteca/memorias-da-secao-rio/


A proposta de Lacan para o trabalho em cartel na Escola tem sua semente no que ele extraiu de sua visita a uma
Inglaterra abalada pela Segunda Guerra Mundial – elaborada por ele no valioso texto “A psiquiatria inglesa e a
guerra” (1947). O que a psicanálise tem a dizer sobre a guerra hoje e o que podemos aprender com ela sobre o
laço em nossa civilização?

Dia 20 de setembro – 20h 
Convidado: Romildo do Rêgo Barros 
Coordenação: Diretoria de Cartéis da Seção Rio da EBP 
(Atividade aberta no YouTube / Membros e Comissões da Diretoria no Zoom)

 
Imagem retirada de: https://www.museudeimagens.com.br/xadrez-humano-1924/

Seminário de Orientação Lacaniana 
Coordenação: Conselho da Seção Rio
Data: 13 de setembro às 20h00

O encontro do Seminário de Orientação Lacaniana será em torno da Lição
VIII, El estatus del trauma do Curso ministrado por J. A Miller em 1987-1988.
Contaremos com a presença de Heloisa Caldas e Romildo do Rêgo Barros,
convidados a extrair em sua leitura algum ponto de interesse para nossa
pratica de analistas nos dias de hoje.

Coordenação e debate: Maria Silvia Garcia Fernandez Hanna

Link para o texto

ACONTECIMENTOS DE SETEMBRO
Preparatória para a XXVIII Jornadas da EBP Rio e ICP

Por Cristina Frederico

Receberemos Fabian Fajnwaks como convidado para a mesa preparatória "Nomeações queer".   O título é um
recorte do tema mais geral das XXVIII Jornadas  Nomes da vida - marcas da pandemia.  Nesta preparatória,
contaremos no debate com Angélica Bastos, Cristina Duba, além de mim. Estão todos convidados a entrar na
conversa que será aberta, online e ocorrerá em um sábado, no dia 18 de setembro, às 10h.

https://www.museudeimagens.com.br/xadrez-humano-1924/
https://ebp.org.br/rj/wp-content/uploads/2021/08/MILLER-J-A-Causa-y-consentimento-cap-8-El-estatus-del-trauma.pdf


Nota: Inscrições abertas para as Jornadas no site https://jornadasebprioicprj.com.br/2021/inscricoes/

Mesa Preparatória para o X ENAPOL: O amor e a devastação

Convidados: Maria Josefina Fuentes e Marcus André Vieira
Coordenação: Ruth Helena Pinto Cohen

Na noite de 27 de setembro, teremos uma atividade especial, uma nova mesa preparatória para o X ENAPOL, “O
novo no amor – modalidades contemporâneas dos laços”, que acontecerá nos dias 9 e 10 de outubro, on-line.
Nesta preparatória, conversaremos sobre o amor e a devastação. Aguardem em breve o cartaz com mais
detalhes.

 

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

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

 
ANDAMENTO DO ICP
 
PRIMEIRAS LIÇÕES DE PSICANÁLISE

Coordenação: Isabel do Rêgo Barros e Glória Maron
Horário: 19h às 21h
Data de início: 09 de setembro
Frequência: Semanal.
Total de aulas: 8.
Valores: 2 parcelas de R$180,00

Para este curso, que se propõe a apresentar Primeiras Lições em Psicanálise, tomaremos como referência um
escrito que constitui um marco importante no ensino de Lacan - atravessado pela prevalência do simbólico - e
que conserva a sua importância e atualidade para a orientação da prática do analista.  Leia+

CIEN-RIO
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https://www.icprj.com.br/ensino/curso-primeiras-licoes-de-psicanalise/


ACONTECEU NO ICP
2021.2 Abertura do semestre

Aula inaugural  do ICP-RJ
O que se aprende no ICP?

Apresentação: Marcia Zuchhi
Coordenação: Maria Silvia Hanna

Link para o vídeo: https://www.icprj.com.br/ensino/aulas_inaugurais/

Mais informações no nosso site: http://www.icprj.com.br

Créditos: Comissão de Publicação e divulgação: Leonardo Lopes Miranda (coordenação), Andréa Vieira Marcolan,
Caroline da Rocha Noël, Gustavo Corinto da Silva, Luiza Sarrat Rangel e Marilena Leitão.
Colaboração e apoio: Maria Antunes Tavares, Ana Luiza Rajo e Ondina Machado.
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