
22/10/2016 www.ebpsp.org.br/index.php?view=article&type=raw&catid=30%3Acarta-de-sao-paulo-online&id=335%3Acarta-de-são-paulo-online-ano-ii-n9&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid…

http://www.ebpsp.org.br/index.php?view=article&type=raw&catid=30%3Acarta-de-sao-paulo-online&id=335%3Acarta-de-s%C3%A3o-paulo-online-ano-ii-n9&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&… 1/5

CARTA DE SÃO PAULO-ONLINE - ANO II/Nº9
Qua, 13 de Junho de 2012 10:41

JORNADA DE CARTÉIS  
 

SEMINÁRIO DA EBP- SP  

 SEMINÁRIO DO CONSELHO  
 

BIBLIOTECA  
 

CONGRESSO DA AMP  
 

FAPOL   
 
  
 

INTERCÂMBIO E CARTÉIS

  

 Jornadas de Cartéis da EBP-SP 2012
& 

Conferência Preparatória ao XIX Encontro Brasileiro do Campo Freudiano
"O mal-entendido entre os sexos" 

16 de junho de 2012 – Convidado: Marcelo Veras
Conferência: Novas sinalizações do empuxo-à-mulher

 
Hotel Transamérica Flat – Alameda Lorena, 473

P R O G R A M A Ç Ã O

9:00 – Abertura 
Maria Margareth Ferraz de Oliveira

Membro da EBP e AMP 
Diretora de Intercâmbio e Cartéis da EBP- SP

9:30 – 10:45 - 1ª. Mesa 
Apresentação dos trabalhos : 

- Habituar-se ao real? Carmen Silvia Cervelatti – Membro da EBP e AMP 

- O Gozo do Corpo  - Edson Gusella Jr. - Cartelizante

- A Transferência via Plano de Saúde
Maria Marta Rodrigues Ferreira - Cartelizante

 
- Lógicas coletivas - Nancy Greca de Oliveira Carneiro - Cartelizante

 
Coordenação: Daniela de Camargo Barros Affonso – Associada fundadora da CLIPP e correspondente da EBP-SP 

Debatedora: Blanca Musachi – Membro da EBP e AMP
 

10:45 às 12:00 – 2ª. Mesa
Apresentação dos trabalhos: 

- Psicanálise, toxicomania e educação – interfaces
Angelino Bozzini - Cartelizante

- Gozo na contemporaneidade: uma histérica e seu parceiro-sintoma
Claudia Aldigueri Rodriguez - Cartelizante

- Toxicomania e gozo: há um lugar (inédito) para o psicanalista?
Daniel Batista Palaio - Cartelizante

- Toxicomania e insígnias do discurso da ciência: "co-dependência” e "amar demais” - Eliane Guerra Nunes - Cartelizante

Coordenação: Cássia Guardado – Membro da EBP e AMP
Debatedora: Paola Salinas – Membro da EBP e AMP
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12:00 – 13: 15 - 3ª. Mesa
Apresentação dos trabalhos: 

- Das palavras e do silêncio  - Cristiana Gallo – Membro da EBP e AMP
 

- Gozo feminino e acontecimentos de corpo - Eliane Costa Dias - Cartelizante

- Por que as mulheres bebem tanto no século XXI? - Emanuelle Garmes Pires - Cartelizante
 

- Madame Antiga: vinheta clínica - Paula V. Caio - Cartelizante

- O sujeito prefere o gozo à auto-conservação: o narcisismo não é barreira para a pulsão de morte  -  Sandra Arruda Grostein – AME da EBP e AMP
 

Coordenação: Heloisa Prado R. da Silva Telles - Membro da EBP e AMP
Debatedora: Maria Josefina Sota Fuentes - Membro da EBP e AMP

Almoço – das 13:15 às 15:30

 15:30 – O mal-entendido entre os sexos

Conferência "Novas sinalizações do empuxo-à-mulher 
Convidado: Marcelo Veras

AME da EBP e AMP, Diretor Geral Adjunto da EBP, Diretor do XIX Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, Diretor da FAPEX

Coordenação: Luiz Fernando Carrijo da Cunha Membro da EBP e AMP, Diretor Geral da EBP-SP

Encerramento

Maria do Carmo Dias Batista - Membro da EBP e AMP, Diretora Secretária-Tesoureira da EBP- SP

ATENÇÃO

AS INSCRIÇÕES PARA O XIX ENCONTRO DA EBP ESTARÃO ABERTAS DURANTE A  JORNADA DE CARTÉIS.

____________________________

Livraria da Jornada de Cartéis

Uma equipe coordenada pela Diretora de Biblioteca, Bernadette Pitteri, mobilizou-se para montar uma Livraria que deverá funcionar durante a Jornada de Cartéis, que vai oferecer publicações da EBP e de colegas da EBP.

Equipe da Livraria: Cláudia Aldigueri, Cynthia Freitas,  Griseldis Achoa, Maria Marta, Paula Catunda, Paula Caio, Priscilla Pricheli, Rosângela dos Santos. Nossos agradecimentos a Claudete Prado pela inestimável
colaboração.

 

SEMINÁRIO EBP- SP

   

 

Os seminários da Diretoria da EBP-SP estão girando em torno dos textos do "Curso da Orientação Lacaniana” de Jacques-Alain Miller, que no ano de 2011 chegou até a lição 15 que está traduzida e
encontra-se à disposição pelo e-mail: ebpsp@uol.com.br   A/C Anselmo.  
 
 
O próximo Seminário será no dia 20 de junho, quarta-feira, na Rua João Moura 627, mezanino, com apresentação da lição 15 por Margareth Ferraz e coordenação de Luiz Fernando Carrijo da Cunha.  
 
 
Entrada gratuita e aberta aos interessados.  
 
 
" ... Sartre forjou, em O Ser e o Nada, uma psicanálise à sua maneira, dita psicanálise existencial, que era simplesmente uma psicanálise sem o inconsciente. ... Estava no sentido oposto ao de Lacan e de
seu esforço para dar conta do inconsciente freudiano.”  
 

(Jacques-Alan Miller, 15/6/2011)   
 
 
 

SEMINÁRIO DO CONSELHO

– EBP-SP  
 
  

O Conselho da EBP-SP na quarta-feira dia 13 apresenta seu seminário que discute os Capítulos X (De Uma Falta Irredutível ao Significante) e XI (Pontuações sobre o Desejo) do Seminário A
Angústia. A apresentação será feita por Sandra Grostein e a coordenação será de Leny Mrech.  
 
Entrada gratuita e aberta aos interessados.   
 

"O desejo, portanto, é a lei. ...  
 

O neurótico nos mostra, com efeito, que precisa passar pela própria instituição da lei para sustentar seu desejo”.  
 

(Lacan, Seminário 10, A Angústia.)  
 
 
 
 

BIBLIOTECA

  
 

O Feminino que acontece no corpo será o próximo lançamento da EBP visando oferecer referência para os trabalhos do Encontro Brasileiro que acontecerá na Bahia em novembro.  

 
ACERVO  

mailto:ebpsp@uol.com.br
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 * Assistam a entrevista preparatória para o encontro com Juan Carlos Indart, que fala do declínio do viril, do feminino e da histeria no mundo contemporâneo. Entre no link http://www.youtube.com/watch?v=0bqRXFCrLWw

 * Vejam a entrevista preparatória para o encontro com Romildo do Rêgo Barros, que interroga até que ponto o declínio do viril implica em uma promoção da feminilidade. Entre no link

http://www.youtube.com/watch?v=9PhTiJstlOM  
*As Inscrições para o XIX EBCF poderão ser feitas no sábado, dia 16, na Jornada de Cartéis da EBP-SP ou através do site www.mulheresdehoje.com.br

* SOMBRIA LUZ

Figura singular dentro do modernismo brasileiro, o expressionista Oswaldo Goeldi (1895-1961) criou personagens soturnos, ilustrou livros de Dostoievski, retratou bêbados errantes, urubus farejando carcaças, cães esquálidos, seres
humanos desamparados agarrados a guarda-chuvas na escuridão...
A exposição "Sombria Luz", que está no Museu de Arte Moderna de São Paulo traz 200 obras do autor, entre gravuras originais e desenhos, produzidos entre 1920 e 1961, ano da morte de Goeldi.
MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo, Parque do Ibirapuera, s.nº, Portão 3 . São Paulo - SP.

   
* Amedeo Modigliani no Masp.  
 

 
 Recebemos as publicações abaixo que estarão à disposição tão logo tiverem sido catalogados.

*Violência e seus destinos na Psicanálise – Cadernos de Psicanálise 25 e 25 – Volume 33, 2011. : Rio de Janeiro: Círculo Psicanalítico no Rio de Janeiro, 2011.  
 

*O Amor e seus Transtornos – Tempo psicanalítico – V. 43 nº2. Rio de Janeiro: Sociedade de Psicanálise Iracy doyle, 2011.  
 
 

SEMINÁRIO DA BIBLIOTECA  
 

Descartes com Lacan no Seminário 11  
  

O seminário de biblioteca, "Referências Bibliográficas do Curso da Orientação Lacaniana de Jacques-Alain Miller” teve como enfoque nesse primeiro semestre a filosofia de Descartes tal como Lacan a apresenta no Seminário 11. Lacan
afirma neste seminário que o sujeito do inconsciente freudiano é cartesiano, sujeito extraído da  

dúvida, e com esta afirmação ele subverte o sujeito cartesiano, que era o sujeito da consciência, do conhecimento.  
 

O Seminário da Biblioteca será retomado no 2º Semestre.    

 

ECOS DO MUNDO

 
 
 

Jacques-Alain Miller encerrou o Congresso de Buenos Aires com uma conferência que norteia os trabalhos para o próximo Congresso que acontecerá dentro de dois anos em  Paris. Leia um trecho abaixo.

Há grande desordem no real, no século XXI  
 

"Não os farei esperar mais pelo tema do próximo Congresso. Uma nova série de três temas começou com este Congresso «A ordem simbólica no século XXI». Será uma série especialmente dedicada ao aggiornamento, como se diz em
italiano, à atualização de nossa prática analítica, de seu contexto, de suas condições, de suas coordenadas inéditas no século XXI, no momento em que se desenvolve o que Freud chama: «O mal-estar na cultura», que Lacan lerá como os

impasses da civilização.  
Trata-se de deixar para trás de nós o século XX, para renovar nossa prática no mundo, ele mesmo bastante reestruturado por dois fatores históricos, dois discursos: o discurso da ciência e o discurso do capitalismo. Estes discursos

dominantes da modernidade começaram, desde seu aparecimento, a destruir a estrutura tradicional da experiência humana. O domínio combinado desses dois discursos, cada um se apoiando no outro, tomou tal amplitude que conseguiu
destruir, e talvez estraçalhar, os fundamentos mais profundos da tradição.” (continua...)  

 Para ler o texto em sua íntegra, entrem no Blog da ebpsp.  
 
  
A FAPOL - Federação Americana de Psicanálise de Orientação Lacaniana - comunica o título do ENAPOL 6, que terá lugar em Buenos Aires, nos dias 22 e 23 de novembro de 2013: "Falar com o corpo - A crise das normas e a
agitação do real”.  
 

  
TERRA DE SANTA CRUZ

  
  

* Acaba de sair o novo número do Boletim do Encontro Brasileiro do Campo Freudiano. Confiram  Outras Palavras 8. http://www.boletimoutraspalavras.com.br/op/outras_ palavras008.pdf

 

SÃO PAULO DE PIRATININGA

 
 
 

São Paulo de trânsito enlouquecedor, de arrastões em casas noturnas, sequestros relâmpagos ... também é a São Paulo de muita cultura. Quem estiver na cidade para a Jornada de Cartéis terá acesso a uma programação fantástica. Veja só
alguns exemplos:  

 
 

ARTES PLÁSTICAS  

 Amedeo Clemente Modigliani nasceu na Itália em 1884 e morreu em Paris a 24 de janeiro de 1920, aos 35 anos. Artista figurativo celebrado especialmente pelos retratos femininos característicos com rostos e pescoços alongados.  
A exposição "Modigliani – Imagens de uma Vida” estará no Museu de Arte de São Paulo até o dia 17 de julho de 2012.  
 
 TEATRO  
 
 * Festival de Teatro  - "Cena Brasil Contemporânea” abre amanhã a programação paulistana com nove espetáculos nacionais e estrangeiros. Este é o primeiro evento brasileiro parceiro dos dois maiores festivais de artes cênicas do mundo:
Avignon na França e Edimburgo na Escócia. A mostra é promovida pelo CCBB e as apresentações acontecem o Teatro Sérgio Cardoso.  
 
* "Eu vi o sol brilhar em toda a sua Glória"  
Enfocando Borges com memória e esquecimento, luz e cegueira, sonho e realidade, finitude e mortalidade, no Sesc Consolação.  
 
 
CINEMA  

 * Em "Um método perigoso” vemos um Cronenberg um tanto diferente, mas não muito (veja-se as cenas de sexo entre Jung e Sabina Spielrein), falando do encontro e do rompimento entre Freud e Jung.  
 
Lacan Cotidiano trouxe interessantes críticas sobre este filme. Conferir, por exemplo, em LC 122 a crônica de Por Pierre Stréliski, Uma história interessante e em LC 133 a crônica de Armand Zoloszuc, Que tirano esse Freud. Em cartaz
no Espaço Unibanco.  
 
 

 A "Retrospectiva Bergman” que lembra o quinto ano da morte de Bergman (30 de julho) e vai até o dia 15 de julho no Centro Cultural Banco do Brasil, permite uma revisão completa do autor, que tem mais da metade de seus filmes
lançados em DVD por aqui. A Retrospectiva, além de exibir Kris de 1944 até Saraband de 2003, traz cópias novas de obras inéditas nos cinemas, como O Olho do Diabo, de 1960.

http://www.mulheresdehoje.com.br/
http://www.boletimoutraspalavras.com.br/op/outras_%20palavras008.pdf


22/10/2016 www.ebpsp.org.br/index.php?view=article&type=raw&catid=30%3Acarta-de-sao-paulo-online&id=335%3Acarta-de-são-paulo-online-ano-ii-n9&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid…

http://www.ebpsp.org.br/index.php?view=article&type=raw&catid=30%3Acarta-de-sao-paulo-online&id=335%3Acarta-de-s%C3%A3o-paulo-online-ano-ii-n9&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&… 4/5

EBP-SP

Rua João Moura, 627 cj. 193
CEP 05412-001 - São Paulo - SP

Telefone: 11 3081 8947
Fax: 11 3063 1626
e-mail: ebpsp@ebpsp.org.br 
www.ebpsp.org.br
Blog: http://www.ebp-sp.blogspot.com

A EBP está inaugurando e convidando para visitar seu novo site, cujo endereço é o mesmo www.ebp.org.br.  
 
_________________________  
  
PUBLICAÇÕES ONLINE DA EBP  
 
* No site da EBP-SP podem ser encontradas as publicações digitais do Campo Freudiano no Brasil: Biblioteca> Links> Publicações online do Campo Freudiano e vá ao link desejado. Opções:  
 
Opção Lacaniana Online - Revista Brasileira Internacional de Psicanálise

Latusa Digital - Revista digital da EBP- Rio gente Digital - Revista digital da EBP-Bahia MOTe Digital - Revista digital da Delegação RN Almanaque On-line - Revista digital do IPSM-MG 

CSP-ONLINE – Revista digital da EBP- SP  
 
OUTRAS PUBLICAÇÕES DO CAMPO FREUDIANO  
 
Site>Biblioteca >Links > Publicações online do Campo Freudiano: acesse os Links das publicações do Campo Freudiano disponíveis atualmente.  
 

 

  
 

NOTÍCIAS DA EBP

 
  

* Admissão de Membros da EBP  
 
O conselho da EBP adotou forma diferente para a admissão de novos membros. O processo permanece aberto, em qualquer época aos que desejarem se candidatar. Para maiores informações é só entrar no site ebpsp.org.br, clicar no
Link do lado direito "Como se tornar membro da EBP”.  
 
* Novo site da EBP

"Lacan Cotidiano”, publicação diária da Orientação Lacaniana é veiculado em português por nossas mídias, traduções realizadas por psicanalistas brasileiros sob a coordenação de Maria do Carmo Dias Batista e Cristina Maia.  
 

Pode-se ler em português a crônica de Eric Laurent abordando o 165º Congresso da Associação Americana de Psiquiatria, que dá um enfoque privilegiado ao DSM5, entrando no www.ebp-sp.blogspot.com.br.  
 

Os mesmos artigos e outros podem ser lidos no original francês: http://www.lacanquotidien.fr/blog  
 
 
  

MÍDIAS  DA EBP-SP

 

Facebook – Escola Psicanálise Ebp Sp com 3356 amigos

Siga-nos no Twitter - @ebp_sp

Blog – ebp-sp.blogspot.com, 15100 visualizações

Site – www.ebpsp.org.br com 3.657.699 visitantes 
 

_____________________ 
 
 

 
"A histérica não é uma mulher. Trata-se de saber se a psicanálise, tal como a defino, dá acesso a uma mulher, ou se o advento de uma mulher é uma questão de doxa, como era a virtude no dizer de pessoas que dialogaram o Ménon ... O

que constitui o valor, o sentido desse diálogo, é que essa virtude é aquilo que não se ensina.”  
 

 Jacques Lacan  
 

 (O Seminário – Livro 18 – De Um Discurso Que Não Fosse Semblante)  

Editora: Bernadette Pitteri - Revisora: Silvia Sato - Montagem: Maria Marta Rodrigues Ferreira

Diretoria da EBP-SP
Diretor Geral: 

Luiz Fernando Carrijo da Cunha
Diretora Secretária-Tesoureira: 

Maria do Carmo Dias Batista 
Diretora de Intercâmbio e Cartéis: 

Maria Margareth Ferraz de Oliveira 
Diretora de Biblioteca: 

Maria Bernadette Soares de Sant’Ana Pitteri

 

mailto:ebpsp@ebpsp.org.br
http://www.ebp-sp.blogspot.com/
http://www.ebp.org.br/
http://pt-br.facebook.com/people/Escola-Psican%C3%A1lise-Ebp-Sp/100002216184594
http://twitter.com/#!/ebp_sp
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NOTÍCIAS DA EBP

   
Seja o primeiro de seus amigos a recomendar isso.Recomendar


