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PALAVRAS DA DIRETORIA
Por Ruth Helena Pinto Cohen e Marcia Zucchi

“No universo dos fragmentos, a atenção tornou-se o mais escasso dos bens, em particular
a atenção para o outro, para as questões da humanidade.” (Zygmunt Bauman)

“...tudo o que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a
guerra.” (Sigmund Freud)

“Começar de novo.”… sob o cenário social que se descortina, nos propõe um enorme desafio quanto ao caminho
a tomar tendo a psicanálise como bússola.

Diante das crescentes irrupções do Real, que assolam nosso país e nossas vidas, pensamos em unir forças e
recomeçar, apesar do que nos atravessa e, assim, esse editorial, compartilhado pelas diretorias da Seção-Rio e
ICP-RJ, aposta na lógica do coletivo.

Tempos difíceis! Nossa responsabilidade aumenta muito quando a psicanálise deixa de ser um processo de
formação que se sustenta por um nó entre análise pessoal, supervisão e estudo dos textos, implicando assim o
desejo e o sintoma de quem a ela se dedica, e passa a ser vendida numa faculdade privada, com direito a
diploma e à promessa de que se será aquilo que, para Freud e para Lacan, deveria ser uma pergunta aberta: o
que é um psicanalista?

Tempos difíceis! Nossa responsabilidade aumenta muito quando o racismo, a xenofobia, a crença na impunidade
permite que se assassine alguém. Negro, jovem, imigrante, trabalhador que reivindica o direito ao salário pelo
trabalho realizado ou quando se propõe um partido nazista junto à Justiça Eleitoral brasileira.

Tempos difíceis! Nossa responsabilidade aumenta muito quando tragédias por alterações climáticas destroçam
famílias cujas vidas já são tratadas como destroços pelo estado que, em todo o território nacional, permite que
vivam em condições precárias, carentes de serviços públicos, numa desigualdade de renda absurda.

Tempos difíceis! Nossa responsabilidade aumenta, quando estamos sobrevivendo ao que transborda a realidade
psíquica, que rasga o véu da fantasia e mostra pus est homo homini lupus - o homem é o lobo do homem- lógica
da devoração que faz dos seres falantes restos, dejetos, mortos de fome, moradores de rua, de uma cidade
sucateada, pelos preços exorbitantes dos alimentos, pela falta de serviços públicos, de uma saúde precária e para
poucos.

Tempos difíceis! Nossa responsabilidade aumenta muito quando no limite dos acordos diplomáticos a guerra
irrompe em sua estúpida violência, tão anacrônica e tão insistente. Como respondeu Freud a Einstein, “Se o
desejo de aderir à guerra é um efeito do instinto destrutivo, a recomendação mais evidente será contrapor-lhe o
seu antagonista, Eros. Tudo o que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais entre os homens deve atuar
contra a guerra”.  Como pacifistas, os psicanalistas se opõem veementemente à guerra.

Ter responsabilidade implica trazer essas questões para nosso campo. Não que tenhamos respostas ou soluções.
Mas é necessário, no mínimo, fazer boas perguntas sobre esses temas que afetam a vida de todos. Enquanto
psicanalistas, sabemos que nosso coletivo é composto de um conjunto de solidões, conforme nos lembrou
Miller, e que as soluções ou invenções serão construídas a partir desse real: cada um só entra com o que pode,
com seu sintoma. Mas é preciso que entre…



Temos saída? Respondemos com a repetição, com o que não cessa de se escrever, frente ao que não cessa de não
se escrever, essa espada real que nos fere, mas não mata nosso desejo de insistir.

Estamos começando um novo ano na EBP-Seção Rio e no Instituto de Clínica Psicanalítica do Rio de Janeiro,
gostaríamos que esses espaços estivessem sempre abertos ao trabalho de cada um dos que aqui passam, na
direção de assumirmos nossas responsabilidades com o tempo em que vivemos.

Bem-vindos!

Bom ano de trabalho a todos!

CONVERSAÇÃO DOS MEMBROS
Coordenação: Angélica Bastos e Ruth Cohen 

SEMINÁRIO DE PSICANÁLISE E POLÍTICA
Coordenação: Marcus André Vieira e Renata Mendonça
21/03 às 20h



NOITE DA BIBLIOTECA
Coordenação: Ana Beatriz Freire
25/03 às 18h

SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO LACANIANA
Coordenação: Conselho da Seção Rio de Janeiro
Início em 04/04 às 20h



O Seminário de Orientação Lacaniana (SOL) é conduzido pelo Conselho da Seção Rio de Janeiro e se propõe a
estudar os Cursos de Jacques-Alain Miller. Como o Conselho se renovará em nossa próxima Assembleia, o Curso
a ser trabalhado será definido e divulgado em abril.

SEMINÁRIO CLÍNICO

O analista e sua prática

Coordenação: Marcia A. Zucchi e Maria Silvia Garcia Fernandez Hanna
Início em  11/04 às 20h

Ao longo de 2022 faremos seis encontros durante os quais manteremos acesa a pergunta sobre o lugar do
desejo do analista e sua incidência na experiência nos dias de hoje. Nossa prática muda? O que já podemos dizer
sobre essas mudanças?

Os dois primeiros encontros retomarão dois dispositivos: a supervisão e, no segundo encontro, a Apresentação
de pacientes.

Os outros quatro encontros serão em torno de casos clínicos publicados, a partir dos quais destacaremos o início
do tratamento, o tempo lógico, entre outros.

Contaremos com alguns colegas da Seção Rio e outras Seções para enriquecer o debate.
Esperamos vocês.

JORNADA DE CARTÉIS



Coordenação:  Maricia Ciscato 
14/05 às 20 h

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

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

https://www.instagram.com/ebpriodejaneiro/

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

Comissão de divulgação, mídias e audiovisual da Seção Rio: Francisca Menta (coordenação), Ana Luisa Rajo, Carolina Dutra,
Geisa karla de Oliveira Assis, Mariana Pucci, Marina Morena, Marina Sodré, Tatiana Grenha.

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://www.instagram.com/ebprio/
https://www.instagram.com/ebpriodejaneiro/
http://www.ebp.org.br/rj/
http://ebp.org.br/rj/blog


 

ANDAMENTO DO ICP
 
CURSOS 2022

PRIMEIRAS LIÇÕES DE PSICANÁLISE

Coordenação:Isabel do Rêgo Barros Duarte e Vinicius Darriba
Datas:  17/3; 24/3; 7/4; 28/4; 5/5; 12/5; 19/5, 26/5.
Horário: 19:00 h às 21:00 h
Valor: R$200,00 (duas parcelas de R$100)
Os encontros marcados em vermelho serão presenciais na sede da EBPRio.
Os outros serão via plataforma Zoom.
Para se inscrever no curso enviar email para Rosane no icprj@icprj.com.br
Obs. Os alunos do Ciclo fundamental estão isentos do pagamento, mas precisam se inscrever enviando um e-
mail para o icprj@icprj.com.br

Ao longo das aulas, abordaremos como a hipótese do inconsciente de Freud pretendeu tornar inteligível a lógica
e possibilitar o manejo na clínica do que veio a, consequentemente, ser designado como suas formações. Além
disso, apresentaremos a leitura de Lacan do inconsciente freudiano através do significante - leitura orientada
pela definição do inconsciente estruturado como uma linguagem - e suas consequências para a clínica
psicanalítica. Por fim, pretendemos incluir nessa apresentação inicial do inconsciente também seu encontro com
a dimensão pulsional, que lhe é êxtima na experiência da psicanálise. (LEIA MAIS)

 

CURSO SUPLEMENTAR

mailto:icprj@icprj.com.br
mailto:icprj@icprj.com.br
https://www.icprj.com.br/ensino/curso-primeiras-licoes-de-psicanalise/


AS CONDIÇÕES DO AMOR EM FREUD E EM LACAN

Coordenação: Ângela Batista
Datas: 9/3; 23/3; 13/4; 27/4, 12/5; 26/5.
Horário: 17:30 às 19:00
Valor: R$160,00 (duas parcelas de R$80)
O curso será realizado na plataforma zoom
Para se inscrever no curso enviar email para Rosane no icprj@icprj.com.br
Obs. Os alunos do Ciclo fundamental estão isentos do pagamento, mas precisam se inscrever enviando um email
para o icprj@icprj.com.br

“Qualquer um pode amar uma rosa, mas é preciso um grande coração para incluir os
espinhos”. Clarice Lispector

O curso terá uma duração de seis aulas, onde serão discutidos os textos básicos de Freud sobre “As
Contribuições para a psicologia da vida amorosa” (1910-1918) e algumas considerações em Lacan sobre o
parceiro -sintoma. (LEIA MAIS)

Abordaremos o tema do amor na dimensão da repetição em Freud e na vertente da invenção introduzida por J.
Lacan. Nesse caminho indagaremos as condições do amor na atualidade.

CIEN
O Cien é uma instância do Campo Freudiano que visa acolher profissionais interessados na pesquisa e no
trabalho interdisciplinar com crianças e adolescentes, apostando na conversação como dispositivo principal para
o trabalho. No primeiro semestre de 2022, o trabalho continuará em torno dos pontos surgidos no cotidiano dos
Laboratórios e das questões que interrogam esta prática.

Convidamos a todos que têm interesse na prática interdisciplinar voltada a crianças e adolescentes a
participarem de nossos encontros mensais, que acontecem na primeira terça-feira do mês, às 20h30. Caso tenha
interesse em participar, envie um e-mail para francielegisi@gmail.com  e/ou mirtaf14@gmail.com.

Esperamos por vocês!

Franciele Gisi M. de Almeida
Mirta Fernandes
Coordenação Cien-Rio

Horário: 20h30
Datas previstas: 15.03, 05.04, 03.05, 07.06, 05.07

ACONTECEU NO ICP

mailto:icprj@icprj.com.br
mailto:icprj@icprj.com.br
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2022.1 Abertura do semestre 
Aula inaugural do ICP-RJ

O analista presente
Convidado: Romildo do Rêgo Barros
Coordenação: Marcia Zucchi
Link para o vídeo da aula: https://www.youtube.com/watch?v=J-0d6t_YxjQ

Para mais informações acesse a nossa agenda no site

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.
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