
 
 

 

CONVOCATÓRIA 

 

Atualmente vivemos um total desamparo e um horror frente às questões provocadas por 

contingências sociais, históricas e políticas, as quais suscitam, mais do que nunca, o mal-estar. 

Ódio, medo e insegurança se evidenciam preponderantes em diversas manifestações e 

relações, comprometendo, inclusive, os vínculos nos laços sociais. Erros evidentes ensejaram 

milhares de mortes. Como efeito, testemunhamos o real da morte. A presença cada vez mais 

constante das perdas, a impossibilidade de vivenciar as etapas e rituais de luto na pandemia.   

Vamos acompanhando outras catástrofes mundiais e, de certa forma até, banalizando. 

Extermínio em massa, guerras, pobreza, fome, devastação do meio ambiente, nos trazem a 

resposta da natureza aos danos causados pelo homem. Estes são, alguns fatos, sempre 

presentes. 

A psicanálise, lugar da fala e da escuta, inserida na polis, se coloca no debate sobre o mal-

estar, presença viva do sofrimento humano. 

Convocamos todos a participar deste debate na JORNADA BRASILEIRA DE 

CONVERGENCIA, MAL-ESTAR NA CULTURA, a se realizar no dia 15 de maio às 10 horas pela 

Plataforma Zoom. 

  

Comissão Organizadora: 

 

Ana Lúcia Falcão 

Daniella Pereira 

Francisca Guerra 

Luíza Bradley Araújo 
 



Jornada Brasileira de Convergencia:  

Mal-Estar na Cultura  

15 de maio de 2021, a partir das 10h00 

Plataforma Zoom 

(Acesso gratuito - só em português) 

ID da reunião - 886 4566 1896 

Senha de acesso – 474322 

 

PROGRAMAÇÃO 

10h00 - 10h10    Abertura 

10h10 - 10h20 
Impasses da Clínica Psicanalítica no Pós-

Pandemia  

Teresa Palazzo Nazar 

Escola Lacaniana de Psicanálise/RJ 

10h20 - 10h30   Debate 

Troca de expositor (5min) 

10h35 - 10h45   

 
O mal-estar na contemporaneidade 

Renata Vescovi 

Escola Lacaniana de Psicanálise de 

Vitória 

10h45 - 10h55   Debate 

Troca de expositor (5min) 

11h00 - 11h20 

 

O narcisismo das pequenas diferenças na 

globalização 

Ana Virgínia Nion Rizzi  
Maiêutica Florianópolis - Instituição 

Psicanalítica 

11h10 - 11h20 Debate 

Troca de expositor (5min) 

11h25 - 11h35  
O espaço do próximoh amor, desejo e 

gozo 
Dóris Rinaldi  
Intersecção Psicanalítica do Brasil 

11h35 - 11h45 Debate 

11h50 12h00   Intervalo 

12h00 - 12h10  Vazio: A origem melancólica do homem  
Urania Tourinho Peres  
Colégio de Psicanálise da Bahia 

12h10 - 12h20 Debate 

Troca de expositor (5min) 

12h25 - 12h35 Mal-estar e sua civilização - nosso tempo  
Robson de Freitas Pereira - 
APPOA 

12h35 - 12h45 Debate 

Troca de expositor (5min) 

12h50 - 13h00  

 

A psicanálise como sintoma e mal estar 

na sociedade capitalista 
Matheus Dias Pereira 
Laço Analítico/Escola de Psicanálise  

13h00 - 13h10 Debate  

Troca de expositor (5min) 

13h15 - 13h25   

 

O mal-estar na civilização e sua 

emergência no discurso da neurose 

Iaci Torres Pádua  
Práxis Lacaniana/Formação em 

Escola 

13h25 - 13h35 Debate 

13h35 Encerramento 

 

  
  


