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Eu não procuro, eu encontro.

Jacques Lacan
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Editorial
Caros leitores,

Intersecção Psicanalítica do Brasil é uma instituição que se configura pela 
transferência à Psicanálise e, portanto, à experiência com o inconsciente, 
estando também enlaçada ao trabalho com outras instituições e movimentos, 
entre eles, a Reunião Lacanoamericana de Psicanálise e a CONVERGENCIA - 
Movimento Lacaniano para a Psicanálise Freudiana.

Com este livreto, apresentamos as atividades de nossos membros para 
2021. Trata-se de um instrumento de divulgação para conhecimento, a quem se 
interessar, das atividades desempenhadas pelos membros da instituição rumo 
a uma aposta direcionada à formação psicanalítica permanente, construída em 
nome próprio e com alguns outros.  

Sendo esta uma edição virtual, todas as Informações para atualizá-la serão, 
logo que necessário, inseridas e tornadas disponíveis em nosso site.

(www.interseccaopsicanalitica.com.br).

Conforme a rotatividade das funções, um de nossos preceitos básicos, as 
repassamos aos próximos colegas, certos de sua determinação em sustentá-
las, imbricados no processo de formação e transferência à psicanálise e ao 
desejo inconsciente que a isso precede.

Cordialmente, 

Secretaria Geral
Iara Beltrão Gomes de Souza
Orestes Corrêa Sales

Secretaria de Comunicações
Rita Smolianinoff
Manoel Ferreira Barros Neto

Tesouraria
Rosana Márcia Rolando Aguiar
Heluane Peters
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Uma palavra da Secretaria de Comunicações:

Aos nossos colegas: 

Consideramos este “livreto” como Mais Um instrumento de 
transmissão em IPB. Não apenas revela nossas informações, como 
também desvela uma instituição que, mais que se comprometer, 
se implica com a psicanálise em intensão e extensão, na medida 
em que divulga suas atividades e abre as portas para todos os 
interessados no processo de formação psicanalítica.

A construção deste livreto nos ensejou também uma nítida 
imagem das bases sólidas sobre as quais a IPB vem se instituindo 
progressivamente pelo funcionamento, crescendo, diversificando, 
ampliando, abrindo-se para o novo sem que isso a faça desviar o 
olhar da sua História. A preservação dos Princípios afirmados em sua 

Carta fica patente em todas as suas atividades. 

A colaboração de todos os colegas de IPB nessa edição do livreto 
é outro marco que queremos assinalar, pois permitiu a todos que se 
implicassem diretamente no que é de todos nós.

Estamos muito gratos pois nos ajudaram a tornar esse trabalho uma 
missão prazerosa.

Um abraço,

Manoel Ferreira e Rita Smolianinoff
17 de dezembro de 2020
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Intersecção Psicanalítica do Brasil reúne psicanalistas e 
estudiosos da Psicanálise em torno da transferência a Sigmund 
Freud e a Jacques Lacan, a partir da inscrição em nome próprio 
e da produção de cada participante.

Intersecção Psicanalítica do Brasil institui-se na articulação 
de diferenças, levando em conta a singularidade do desejo de 
cada um de seus Participantes, sejam eles associados ou não a 
outros grupos e instituições.

Intersecção Psicanalítica do Brasil acolhe o percurso 
de formação permanente de seus Participantes. Considera 
a função do psicanalista como uma posição subjetiva 
fundamentada na análise pessoal e sustentada pelos estudos 
teóricos, supervisões e produções. Esse acolhimento efetiva-
se nos espaços das atividades de IPB, que se desenvolvem em 
âmbito local, nacional e internacional.

Intersecção Psicanalítica do Brasil busca construir uma 
reflexão constante sobre a teoria e a clínica psicanalíticas e 
realizar uma interlocução da psicanálise com outros campos 
de saber, suscitando uma interrogação sobre o seu lugar na 
cultura.

Carta de princípios



88

AVISO:

Durante o tempo de isolamento social, necessário 
pela pandemia de COVID-19, todas as atividades estarão 

acontecendo por meio de plataformas digitais, como 
Zoom, Teamlink, Google Meet, Skype ou outras. 
Para informar-se sobre os links de acesso contate a 

Coordenação de cada atividade por e-mail ou celular/WA.
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Todo amor é recíproco, mesmo quando 
não é correspondido.

Jacques Lacan
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CARTÉIS

Seminário 24, de Jacques Lacan: 
“L’INSU QUE SAIT DE L’UNE-BÉVUE S’AILE À MOURRE” 
Cartel

Leitura comentada.

Frequência dos encontros:  Mensal, segundos sábados do mês, das 
11h00 às 12h30
Reinício: 13 de março de 2021
Participantes: Ilka Moreno, Ione Silva, Manoel Ferreira, Miriam Nogueira.
Função Mais Um: Rotativa 

SEMINÁRIO 11 DE JACQUES LACAN:
OS QUATRO CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA PSICANÁLISE
Cartel

O momento em que passa a se dedicar a um ensino em nome próprio, 
marca um tempo novo para Lacan no seu percurso de retorno a Freud, 
o que fica bem consignado neste Seminário. O dispositivo deste cartel 
nesta fase, teria, então, como meta, produzir uma articulação entre os 
conceitos fundamentais da psicanálise e a prática clínica, produzindo, 
como efeito, a elaboração de um texto que, apesar de singular para cada 
cartelisante, permita servir de fio condutor para o estudo do Seminário 
como um todo.

Frequência dos encontros: mensal
Participantes: Anna Aline Coutinho, Elza Caloba, Jacques Laberge, Luana 
Cavalcanti, Rita Smolianinoff
Função Mais Um: Rotativa 
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ADOLESCÊNCIA E PSICANÁLISE – ESTUDOS CLÍNICOS
Cartel

Pretende-se neste cartel estudar e debater a teoria e a clínica 
discutidas nos textos de Freud e Lacan sobre o assunto, dentre outros 
psicanalistas seus comentadores.

Frequência dos encontros: quinzenal, quartas-feiras, das 10h30 às 
12h00
Início: março de 2021
Participantes: Ciomara Schneider, Margaret Leivas, Rosana Aguiar 
Função Mais Um: Rotativa 

A VOZ NA CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA 
E NA CLÍNICA PSICANALÍTICA
Cartel

Os estudos sobre a voz dos últimos anos, a partir da obra de Freud, 
Lacan, Alain-Didier Weil, Jean-Michel Vives, Maurício Maliska, 
desenvolvidos pelos Participantes, ensejaram a formação desse 
cartel, para aprofundamentos na investigação da voz e seus efeitos 
na emergência do Sujeito do inconsciente e na clínica psicanalítica de 
pacientes comuns ou com transtornos específicos.

Frequência dos encontros: quinzenal
Início: fevereiro de 2021.
Participantes: Elisangela Silva, Iara Beltrão, Manoel Ferreira, Rita 
Smolianinoff, Rosana Aguiar
Função Mais Um: Rotativa
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SEMINÁRIO 18, DE JACQUES LACAN: 
DE UM DISCURSO QUE NÃO FOSSE SEMBLANTE
Cartel

Frequência dos encontros: Mensal.
Início: fevereiro de 2021
Participantes: Antônio Guinho, Elza Caloba , Ilka Moreno, Maria 
Luiza Arruda, Mônica Palacio
Função Mais Um: A definir 

SUPERVISÃO E FORMAÇÃO DO ANALISTA: DE QUE SE 
TRATA?
Cartel

Este cartel interinstitucional tem a proposta de leitura e discussão 
de textos psicanalíticos, sobretudo de Freud e Lacan a respeito do 
tema.

Frequência dos encontros: quinzenal, quintas-feiras, 10h30 às 
12h00
Início: março de 2021
Participantes: Ana Paula Aquino, Ciomara Schneider, Francisca 
Guerra, Rita Smolianinoff e Rosana Aguiar 
Função Mais Um: Josenita Costa 
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SEMINÁRIO 13, DE JACQUES LACAN:
O OBJETO DA PSICANÁLISE
Cartel

Aprofundar o estudo do objeto da psicanálise. Freud o teorizou como 
objeto perdido que, na repetição, mostra um jogo e Lacan contribuiu 
nessa teoria com o traço aí se inscrevendo. Ainda ao tratar a psicanálise 
como ciência, aponta seu objeto, o “Objeto a”, enquanto falta ou em seu 
Real primeiro. A partir daí, outros desdobramentos surgirão (objeto de 
amor, de desejo, causa de desejo). Retomar a evolução desse conceito 
nos coloca frente à dimensão ética da psicanálise: como concebemos e 
aplicamos essa “falta “, o “objeto a” em uma prática Freud-lacaniana?

Frequência dos encontros: Mensal, primeiras quartas-feiras do mês, 
das 19h00 às 20h30
Início: 03 de março de 2021
Participantes: Antonia Verdesio, Ione Silva, Maria Izabel Pires Coelho, 
Maria Luiza Arruda e Marisa Brito.
Função Mais Um:  Rotativa

A PSICANÁLISE E O MUNDO
Cartel

A psicanálise não está fechada para a realidade e para os fatos sociais; 
ela não existe de forma isolada, “pura”, voltada só para si mesma. 
Pensar a psicanálise e suas relações com o “fora” é um de nossos 
objetivos, o texto “O mal estar na Cultura” se apresenta como um 
instigante e contemporâneo vetor para levantar muitas questões atuais 
sobre a relação da psicanálise e o mundo.

Frequência dos encontros: quinzenal
Participantes: Ana Lúcia Falcão, Débora Rocha, Eliane Bryon, Márcia 
Gaioso, Rafaela Queiroz Cordeiro.
Função Mais Um: texto de Freud Mal-estar na Cultura 
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FUNÇÃO E DESTINOS DA VOZ EM PSICANÁLISE 
Cartel

Lacan referiu-se pouco à pulsão invocante, embora tenha trazido sobre ela  
pontuações tão fundamentais para situar a origem do tornar-se Sujeito e 
sobre os destinos da voz. Será por isso que esse tema tem suscitado 
tanto a atenção de psicanalistas atualmente? Este cartel tentará se voltar 
para o que da voz faz função e de que forma isso acontece nas diversas 
instâncias em que ela se faz presente ou se revela quando ausente. A 
abordagem da voz pelo viés da música é um dos objetivos dos estudos.

Frequência dos encontros: mensal
Início: fevereiro de 2021.
Participantes: Francisca Guerra, Márcia Tavares Barbosa, Rita Smolianinoff, 
Severina Sílvia Ferreira.
Função Mais Um: Rotativa

KANT, SADE, LACAN E CADA UM DE NÓS
Cartel

Este Cartel se propõe a trabalhar em torno da questão que levou Lacan, 
frente aos princípios aparentemente cúmplices e opostos anunciados por 
Kant e Sade, a articulá-los e pôr em cena a ética do desejo, a ética da 
psicanálise, bem como as questões que daí emergem.

Frequência dos encontros: a serem definidos em 2021
Início: fevereiro de 2021.
Participantes: Ione Silva, Jacques Laberge, Miriam Nogueira Lima, Rejane 
Façanha e Sandra Walter
Função Mais Um: Textos - Cap. VI - A ética da psicanálise e Kant com 
Sade (Escritos)
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A CRIANÇA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA E OS TEMPOS 
DO SUJEITO
Cartel interinstitucional

Partindo do pressuposto de que o atendimento que se dá a uma 
criança na clínica psicanalítica aponta para os tempos nos quais ela se 
encontra como sujeito, seja no plano real, imaginário ou simbólico, a 
proposta desse Cartel é elaborar, a partir de Freud e Lacan, o conceito 
de sujeito em seus tempos de constituição subjetiva em contraposição 
à ideia de desenvolvimento, privilegiando o lugar da criança no 
discurso psicanalítico. 

Frequência dos encontros: quinzenal, primeiros e terceiros sábados 
do mês, das 08h30 às 10h00 
Reinício: 06 de março de 2021
Participantes: Carlos Alexandre Ferraris, Elen Carioca, Ione Silva (IPB), 
Margaret Leivas e Sandra Prazeres
Função Mais-Um: Carlos Alexandre Ferraris

RETORNO A LACAN A PARTIR DE BRASÍLIA 
Cartel interinstitucional

Os herdeiros de Freud conduziram a psicanálise a embaraços clínicos 
que puseram tanto a práxis quanto a teoria em impasses insolúveis. 
Foi necessário a Lacan proceder a um retorno a Freud. Que destino 
hoje se dá (e se deu) a seu legado? Quais desvios se sucedem no dito 
campo lacaniano? Quais implicações clinicas advém desses supostos 
desvios? Provocados pela iniciativa surgida entre alguns analistas 
argentinos, nos propomos, a partir de Brasília, trilhar o caminho de 
um retorno a Lacan. 

Frequência dos encontros: mensal, sábados, 10h00 as 12h00
Reinício: fevereiro de 2021.
Participantes: Ione Silva (IPB), Marcelo Pio (ALB), Marcus Seganfredo 
(ALB), Rosana Aguiar (IPB), Arlete Mourão e Rodrigo Caldas.
Função Mais Um: a definir
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Atividades locais 
Brasília

Atividades locais 
Brasília
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Uma mãe é ativa para com seu filho, em todos os 
sentidos; a próxima amamentação também pode ser 
descrita como a mãe dando o seio ao bebê, ou ela 

sendo sugada por este.

Sigmund Freud
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ATIVIDADE DE ABERTURA DOS
TRABALHOS DE IPB-BRASÍLIA 

Momento de abertura dos trabalhos de IPB-Brasília, no qual são 
colocados em debate temas fundamentais do campo psicanalítico.

Dispositivo: A partir de uma produção escrita e/ou encontro, tem 
Início um percurso, Mais Uma volta a ser dada nessa aposta que é a 
psicanálise em sua transmissão.
Mês: fevereiro de 2021
Participantes: Todos os integrantes dos grupos de estudo de IPB em 
Brasília.  
Informações: Ione Silva (61) 98185-6101 

COLÓQUIO INTERGRUPOS 

Atividade que tem como proposta a intersecção dos estudos 
realizados pelos diversos grupos de IPB-Brasília durante cada ano. 
Momento singular que coloca em ato os efeitos dos percursos de 
formação e da transmissão da Psicanálise. 

Frequência dos encontros: anual, último sábado de novembro, 
horário e local a serem definidos.
Participantes: integrantes das atividades de IPB-Brasília 
Coordenação: Antonia Verdesio, Iara Beltrão e Marisa Brito 
Informações: antoniaverdesio@gmail.com,  (61) 98178-3667, 
iarabgsouza@gmail.com (61) 98129-8008,  marisa.brito.neves@uol.
com.br (61) 99167-1205
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SEMINÁRIO CLÍNICO

Atividade voltada para a formação permanente dos membros de IPB – 
Brasília. Leitura de textos escolhidos ou produzidos pelos Participantes 
e discussão de questões clínicas.

Frequência dos encontros: Mensal, últimas sextas-feiras do mês, das 
18h30 às 20h30.
Reinício: fevereiro de 2021
Participantes: todos os membros de IPB-Brasília 
Coordenação: Josenita Costa e Orestes Corrêa Sales
Informações: (61) 99813-7901 e (61) 99642-9171

SEMINÁRIOS DE PSICANÁLISE COM CRIANÇAS 

A criança, por estar em constituição subjetiva, manifesta instabilidades 
de toda ordem, sofrimentos psíquicos e riscos em sua constituição 
psíquica que convocam palavras, dizeres e elaborações. O trabalho 
psicanalítico dessas questões pode intervir, podendo resultar em 
deslizamentos simbólicos favorecedores de reordenamentos nos 
tempos de constituição subjetiva da criança. A partir de seminários, 
pretende-se abrir espaços de discussão para se pensar o Real 
apresentado pela criança do nosso tempo à luz da Psicanálise. 

Dispositivo: O grupo se encontrará para discutir questões teóricas e 
clínicas a partir do estudo de um tema.

Seminários: 1º semestre de 2021. - A criança em análise. Como, 
quando e por quê? - seis encontros: Neste seminário trabalha-se, 
entre outros temas, para que direção a cura aponta, de que maneira 
localizar a transferência, como intervir com ela e as resistências da 
criança e seus pais, o tempo que demanda a análise de uma criança e 
a formalização do fim de análise de uma criança.
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2º semestre de 2021. - Como analisar uma criança? As intervenções 
do analista - seis encontros: Este seminário se concentra nas 
especificidades da prática analítica com uma criança, apontando 
para as intervenções do analista. Seu percurso retoma a função das 
entrevistas preliminares com os pais e com a criança, como também 
o jogo e o desenho no avanço do curso da cura, cujas questões 
geralmente emergem no trabalho cotidiano.

Grupo que se forma no Início de cada Seminário

Frequência dos encontros: segundas e quartas quartas-feiras do 
mês, das 19h30 às 21h30
Início: 10 de março de 2021
Coordenação: Ione Silva e Rejane Façanha
Informações: (61) 98185-6101 e (61) 99982-0731

SEMINÁRIOS DE ESTUDO ESTRUTURAL DA OBRA DE 
FREUD

Inspirado na proposta de Oscar Masotta, este grupo se propõe 
um percurso de estudo estrutural da obra de Freud, em módulos 
temáticos, que implicará interrogar e discutir a herança discursiva 
da psicanálise, sobretudo, a sua incidência na teoria lacaniana e as 
questões que sustentam, que estabelecem uma lógica e, sobretudo, 
que causam a transmissão da Psicanálise desde a sua descoberta. 

Frequência dos encontros: quinzenal, primeiras e terceiras quintas-
feiras do mês, das 19h30 às 21h00
Duração prevista: Três anos, em módulos temáticos e possivel 
entrada de novos participantes a cada Início de módulo.
Início: 04 de março de 2021
Participantes: Grupo em formação
Coordenação: Ione Silva + um dos membros de IPB a cada módulo 
temático
Informações: ione.silva7@gmail.com , (61) 98185-6101.
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FEMINISCÊNCIAS – “O QUE QUER UMA MULHER”
Grupo de Estudo

As questões do feminino nos interrogam desde sempre como uma 
faceta da história da humanidade. Freud e Lacan, cada um no seu 
tempo e em seu contexto, deixaram elaborações que nos provocam 
leituras e debates em busca de uma apreensão desse feminino singular. 
Literatura, arte, ditos e dizeres do cotidiano compõem os elementos 
de nossos encontros.

Frequência dos encontros: quinzenal, sextas-feiras, das 18h00 às 
19h30 
Reinício: março de 2021
Participantes: Sandra da Rocha, Sandra Ciucci e Viviane Guimarães
Coordenação: Josenita Costa e Heluane Peters
Informações: (61) 99813-7901 e  (61) 98112-2490
(Atividade aberta a novos participantes)

GRUPO DE LEITURA DE FREUD
Grupo de Leitura

Leitura de textos de Freud, associando-os à teoria lacaniana.
 
Frequência dos encontros: quinzenal, aos sábados, das 10h00 às 
12h00
Reinício: fevereiro de 2021 
Participantes: Glauter Rocha, Líbia Rodrigues, Melissa Fukuchi, 
Melissa Magalhães, Paola Pio da Costa, Sandra von Tiesenhausen e 
Vinicius Dias.
Coordenação: Josenita Costa e Orestes Corrêa Sales
Informações: (61) 99813-7901, (61) 99642- 9171.
(Atividade aberta a novos participantes)
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INTERSECÇÃO FREUD-LACAN
Grupo de Estudo

Estudo da Obra de Jacques Lacan por meio de um percurso 
sequencial de seus Seminários. Seguindo a proposta original 
deste grupo, a organização dos estudos possibilitará leituras 
interseccionadas dos textos lacanianos e freudianos. No primeiro 
semestre/21 concluiremos a leitura do Seminário, Livro 4 - A Relação 
de Objeto e, no segundo semestre/21, iniciaremos com o Seminário, 
Livro 5 – As formações do Inconsciente.

Frequência dos encontros: semanal, terças-feiras, das 08h30 às 
10h00.
Reinício: 23 de fevereiro de 2021
Participantes: Aida Kellen, Ana Carolina Terrer, Bárbara Miranda, 
Ione Silva, Rejane Façanha e Sandra da Rocha.
(Atividade aberta a novos participantes)
Coordenação: Antonia Verdesio e Marisa Brito
Informações: antoniaverdesio@gmail.com , (61) 98178-3667 e (61) 
99167-1205
(Atividade aberta a novos participantes)
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LEITURA DA OBRA DE FRANÇOISE DOLTO EM INTERFACE 
COM FREUD E LACAN 
Grupo de Estudo

Este grupo se propõe a ler a obra de Françoise Dolto, ao mesmo 
tempo em que estuda e põe em evidência os pressupostos teóricos de 
Freud e Lacan, podendo constatar os pontos de convergência teórica 
entre os três autores, como também o que neles comparece como 
divergência ou como possibilidade de elaboração teórica em torno do 
sujeito em seu tempo “criança”. 

Frequência dos encontros: quinzenal, segundas e quartas quintas-
feiras do mês, das 19h30 às 21h00
Reinício: 25 de fevereiro de 2021
Participantes: Fabiana Dantas, Lucimária Moreira e Maria Cláudia 
Morato.
Coordenação: Ione Silva e Rejane Façanha
Informações: Ione Silva ione.silva7@gmail.com, (61) 98185-6101
Rejane Façanha rejanefacanha@gmail.com ,  (61) 99982-0731
(Atividade aberta a novos participantes)
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SEGUNDAS LACANIANAS
Grupo de Estudo

Este grupo é, em sua estrutura, anterior mesmo ao que se denominou 
IPB-Brasília. Houve um tempo em que era um ajuntamento de 
analistas em diferentes percursos, e pouco a pouco foi se constituindo 
como um grupo de pares e que faz parte do contexto de formação 
em IPB. As leituras não obedecem a um critério sequencial, mas se 
configuram numa logica escolhida pelo próprio grupo que vai se 
delineando pelo interesse num determinado texto ou livro trazido 
por um ou outro de seus Participantes.

Frequência dos encontros: quinzenal, às segundas-feiras, das 10h30 
às 12h00
Reinício: março de 2021
Participantes: Antonia Verdesio, Ciomara Schneider, Iara Beltrão, 
Marília Klotz, Miryelle Viana, Orestes Sales e Priscila Costa.
Coordenação: Josenita Costa e Rosana Aguiar
Informações:  josenitacosta@hotmail.com, (61) 99813-7901; 
(zanaguiar@gmail.com,  (61) 98118-9807
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Eu não perco minha linha psicanalítica. Para 
nós, analistas, saber se o homem que pensa 

sonha, é uma questão que tem um dos 
sentidos mais concretos.

Jacques Lacan
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Atividades locais 
Recife

Atividades locais 
Recife



2828

[...] Um dia descobriu-se que os sintomas 
patológicos de determinados pacientes 

neuróticos têm um sentido.
Nessa descoberta fundamentou-se o método 

psicanalítico de tratamento [...]

Sigmund Freud
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REUNIÕES MENSAIS  

Frequência dos encontros: mensal, terceiras sextas-feiras do mês, 
das 15:00 às 18:00h
Participantes: Todos os integrantes dos grupos de estudo de IPB em 
Recife e convidados
Coordenação: Ana Lúcia Falcão e Isabel Elis Coelho
Informações:  albfpsic@gmail.com, (81) 98800-8906, 
isabeleliscoelho@gmail.com, (81) 99242-9811

SEMINÁRIOS TEÓRICO-CLÍNICOS 
SOBRE AUTISMO E PSICOSE - ANO V
Apresentação de casos clínicos: do clássico ao “novo”
Seminário

Em seu quinto ano de funcionamento, os Seminários darão 
continuidade à apresentação de casos clínicos, contemplando os 
primeiros autores que se consagraram ao estudo e ao tratamento 
do autismo e da psicose. Em articulação com os estudiosos 
contemporâneos, buscar-se-á traçar um giro entre o clássico e o 
novo. Em acréscimo, serão contemplados textos escritos pelos 
próprios autistas. A indagação em perspectiva é: como pensar os 
quadros clínicos de autismo e psicose na atualidade?

Frequência dos encontros: mensal, primeiro sábado do mês, 10h30 
às 12:00h.
Reinício: fevereiro de 2021.
Coordenação: Luana Cavalcanti Siqueira e Severina Sílvia Ferreira.
Informações: (81) 99754-0142, luanacrb@yahoo.com.br 
(Atividade aberta)
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REPERCUSSÕES DA DOR NEONATAL
NA CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA DA CRIANÇA
Grupo de estudo e pesquisa

As hospitalizações nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 
causam desconforto e sofrimento ao recém-nascido. A estruturação 
rítmica binária modulada pela experiência de momentos de tensão 
seguida de momentos de apaziguamento não ocorre, pois o corpo 
do bebê é tomado principalmente pela dor, isto é, pela experiência 
de tensão e desprazer. O grupo se propõe, através da construção de 
casos clínicos, a realizar um estudo acerca das repercussões psíquicas 
da dor neonatal na criança.

Frequência dos encontros: às segundas-feiras, com exceção da 
primeira segunda-feira do mês, das 10:00h às 11:30h.
Reinício: fevereiro de 2021.
Participantes: membros do PREAUT Recife.
Coordenação: Severina Sílvia Ferreira, Eunice F. L. Oliveira e Luíza 
Bradley Araújo.
Informações: (81) 99962-1342, severinasilviaferreira@hotmail.com
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GT de RESPONSABILIDADE SOCIAL
Grupo de trabalho e estudo
 
Grupo formado a partir da antiga Comissão de Responsabilidade 
Social de IPB, com finalidade de estudos teóricos, como também 
de articulação e transferência de trabalho aos enlaces institucionais 
de IPB em diversos campos de atividades, como a RNPI – REDE 
NACIONAL DE PRIMEIRA INFÂNCIA, o MPASP – MOVIMENTO 
PSICANÁLISE AUTISMO E SAÚDE PÚBLICA e/ou outros grupos, 
experiências e iniciativas relacionadas à Psicanálise no âmbito social.  

Frequência dos encontros: mensal, sextas-feiras, 18h00 as 20:00h.
Reinício:  fevereiro de 2021.
Participantes: Ana Lúcia Falcão, Antonio Guinho, Francisca Guerra, 
Jacques Laberge, Luiza Bradley Araujo Manoel Ferreira, Rachel 
Rangel, Roberta Aymar, Gorete Vasconcelos, Maria Medeiros.
Coordenação: Roberta Aymar
Informações: (81) 99926-4750, robertaaymar@gmail.com 
(Atividade aberta a novos participantes)
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O LUGAR DOS PAIS NA CLÍNICA PSICANALÍTICA DO 
AUTISMO
Grupo de trabalho

A participação de familiares no trabalho clínico com a criança em 
estado autístico se revela fundamental num contexto em que o 
sofrimento e a vulnerabilidade de pais e irmãos se apresentam como 
dificultadores da evolução do tratamento. O trabalho de acolhida 
e escuta dos pais se mostra então essencial. Nesse sentido, o GT 
construiu e mantém um lugar permanente de fala (oficinas) para 
grupos de pais e grupos de crianças. Mensalmente, os membros 
do GT se reúnem para discussão de textos teóricos e clínicos e para 
discussões em torno do trabalho desenvolvido. O GT está vinculado 
à Coordination Internationale de Psychothérapeutes, Psychanalystes 
et membres associés s’occupant de personnes avec Autisme - CIPPA 
(França).

Frequência dos encontros: mensal, nas primeiras segundas-feiras 
do mês, das 10h00 às 12h00.
Reinício: fevereiro de 2021. 
Participantes: Luana Cavalcanti Siqueira, Maria Cristina Abreu, 
Maria do Carmo Camarotti e Maria José Maquiné Celestino, com a 
colaboração de Carmem de Fátima Estevam Vasques.
Coordenadoras: Severina Sílvia Ferreira e Luíza Bradley Araújo
Informações: (81) 99962-1342, severinasilviaferreira@hotmail.com
e (81) 99242-2535, lbradleyaraujo@gmail.com). 
(Atividade aberta a novos participantes)  
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O BEBÊ E O CORPO
Grupo de trabalho

O grupo se propõe a trabalhar em torno das teorias de Freud e 
Lacan, no intuito de situar os elementos teóricos que articulam 
corpo e linguagem e, assim, poder discutir o que entra em jogo 
no corpo no percurso de sua tessitura como corpo Real, corpo 
Imaginário e corpo Simbólico.

Frequência dos encontros: quinzenal, nas segundas e quartas 
segundas-feiras do mês, das 20h00 às 21h30.
Reinício: Janeiro de 2021.
Participantes: Elen Carioca, Ione Silva, Julianne Oliveira, Luana 
Cavalcanti, Luiza Bradley, Maria Cristina Abreu e Maria José 
Maquiné Celestino.
Coordenação: Severina Sílvia Ferreira e Ângela Vorcaro.
Informações: (81) 99962-1342, severinasilviaferreira@hotmail.com 

DOS TRÊS ENSAIOS SOBRE A SEXUALIDADE (FREUD) 
À SEXUAÇÃO (LACAN) .
Grupo de Estudo

O ano passado percorremos os textos freudianos sobre a sexualidade 
e as pulsões; ao lado de leituras outras em Françoise Dolto e outros 
autores. Este ano estamos no Seminário 4,  A Relação de Objeto, 
Lacan; sempre retornando aos textos em Freud, como no caso a 
jovem homossexual e Bate-se em uma criança.

Frequência dos encontros: semanal, segundas-feiras, 16h00.
Participantes:  Dourival Melo Ninck da Silva Júnior, Bruno dos 
Santos Santana. Elke Diniz de Souza, Rafael Matias da Silva, 
Anamaria Tavares de Lima, Mayara Pérola Maciel dos Santos
Coordenação: Maria Izabel Pires Coelho.
Informações: 82-992120032
(Atividade aberta a novos participantes) 
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O BEBÊ E O CAMPO PULSIONAL 
Grupo de Estudo e Pesquisa.

Será realizada uma nova incursão no que vem sendo considerada a 
obra-prima de Alain Didier-Weill, Os três tempos da lei, leitura aliada, 
sempre que necessário, aos textos freudianos e lacanianos e aos 
trabalhos de Jean-Michel Vivès, Hervé Bentata e Mauro Mendes Dias. 
Os grupos vêm se concentrando no estudo e pesquisa sobre a voz 
(como objeto da pulsão invocante e como objeto a), contemplando 
sua origem, sua função, seus destinos, sua relação com a música e 
com o feminino. 

Frequência dos encontros: quinzenal, às sextas-feiras, das 10h00 às 
12h00.
Reinício: fevereiro de 2021.

Grupo I: primeiras e terceiras sextas-feiras do mês. 
Grupo II: segundas e quartas sextas-feiras do mês. 

Participantes do grupo I: Anna Aline Coutinho, Bruno Santana, 
Elisângela Maria da Silva, Francisca Guerra, Isabel Laporte, Karla 
Apllyana Lima S. Leite, Lorena Rocha Leite, Luana Cavalcanti Siqueira, 
Marcelo Leite, Maria José Maquiné Celestino, Mariel Rocha Lyra, 
Rachel Rangel e Rita Smolianinoff.
Participantes do grupo II: Carmem de Fátima Vasques, Cláudia 
Carvalho, Renata Soares, Diana Carneiro, Márcia Tavares, Mércia 
Irabel Soares e Nadja Lima.
Coordenação: Severina Silvia Ferreira (81) 99962-1342.  
(severinasilviaferreira@hotmail.com.
(Atividade aberta a novos participantes)  
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A FUNÇÃO PATERNA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA 
CONTEMPORÂNEA
Grupo de Estudo

“Do Nome-do-Pai se pode prescindir, com a condição de servir-
se dele”. Em 2021, os estudos se orientarão por essa formulação 
lacaniana, desdobrando-se em dois pontos: a leitura de “Algumas 
propostas para a clínica das psicoses” (entrevista com Isidoro Vegh) 
e o debate em torno de casos clínicos clássicos e da atualidade. O 
objetivo final é demarcar a seguinte enunciação de Jacques Lacan: 
“uma coisa é o pai do gozo, e outra coisa é o pai do desejo e da lei”.

Frequência dos encontros: quinzenal, segundas e quartas quartas-
feiras do mês, 19h00 às 20h30
Reinício: fevereiro de 2021
Participantes: Carlos Eduardo Feitosa, Francisca de Assis Guerra, 
Maria Medeiros, Renata Alves, e Severina Silvia Ferreira 
Coordenação: Severina Silvia Ferreira e Renata Alves 
Informações: (81) 99251-7717, renataalves0912@gmail.com.
(Atividade aberta a novos participantes)
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SEMINÁRIO 16, DE JACQUES LACAN:
 DO OUTRO AO OUTRO 
Grupo de Estudo

Acompanhamos, com este seminário, a passagem do psicanalista 
do lugar Outro a posição de outro, destituído de seu saber que lhe 
era suposto pelo analisante. Buscamos compreender essa queda 
do psicanalista dessa posição, como um resto da análise de seu 
analisante, a luz da queda do objeto a, que resta da operação de 
separação do estádio do espelho pela qual o ser humano caminha na 
direção de se tornar Sujeito.
  
Frequência dos encontros: Mensal, primeiras sextas-feiras do mês, 
das 15h00 às 17h30.
Participantes: Fátima Wanderley, Francisca Guerra, Rita 
SmolianinoffCoordenação: Rita Smolianinoff
Informações: (81) 99126-3980

AS PSICOSES – PRÁTICA CLÍNICA E TEORIA 
PSICANALÍTICA
Grupo de Estudo

Esse grupo visa estudar a teoria psicanalítica a partir da prática clínica 
das psicoses.  

Frequência dos encontros: Mensal, segundas sextas-feiras do mês, 
das 15h00 às 17h30.
Participantes: Adriana Neves, Fátima Wanderley, Francisca Guerra, 
Isabel Feitosa, Luana Cavalcanti, Marcelo Leite, Maria Gorete 
Vasconcelos, Rita Smolianinoff
Coordenação: Francisca Guerra e Rita Smolianinoff
Informações: (81) 99922-4050 e (81) 99126-3980
(Atividade aberta a novos participantes)
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NEM TODOS OS CAMINHOS LEVAM A ROMA: 
PROBLEMATIZAÇÕES EM TORNO DA INTERPRETAÇÃO 
SELVAGEM 
Grupo de Estudo

Como pensar a interpretação e a hermenêutica no âmbito da criação/
invenção da literatura e da Arte? De que formas a Interpretação 
Selvagem (conceito oriundo da Psicanálise) e a Crítica e Curadoria 
no campo da arte vêm interferindo na fruição artística e nas 
subjetividades? Como pensar a proposição “Contra a Interpretação” 
diante da literatura, do cinema e das artes visuais? Em que direções 
caminha uma suposta “Erótica da Arte”, adversa à ideia de análises 
interpretativas, frente às diversas linguagens no campo artístico e 
no diálogo com artistas? A interpretação como dúvida, eis o ponto 
de partida (e motivo condutor) que mobiliza essa investigação em 
grupo. 

Frequência dos encontros: Semanal; segunda-feira, 15h às 17h
Início: maio de 2021.
Participantes: Grupo interdisciplinar  
Coordenação: Roberta Aymar
Informações: (81) 99926-4750, robertaaymar@gmail.com 
(Atividade aberta a novos participantes)
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ESTUDOS SOBRE A CLÍNICA PSICANALÍTICA ONLINE
Grupo de Estudo

Esse grupo visa o estudo da teoria psicanalítica à luz da prática da 
clínica estudar a teoria psicanalítica em suas contribuições a prática 
da clínica online. 

Frequência dos encontros: Mensal, quartas sextas-feiras do mês, 
das 19:30 às 21:30 h.
Participantes: Adriana Neves, Fátima Wanderley, Francisca Guerra, 
Isabel Feitosa, Luana Cavalcanti, Marcelo Leite, Maria Gorete 
Vasconcelos, Rita Smolianinoff
Coordenação: Francisca Guerra e Rita Smolianinoff
Informações: (81) 99126-3980 e (81) 99922-4050
(Atividade aberta a novos participantes)

A TEORIA E A CLÍNICA PSICANALÍTICA DA INFÂNCIA
Grupo de Estudo

O grupo se propõe a estudar e discutir os tempos da constituição 
subjetiva na infância e o que nela se presentifica como sintoma, 
inibição e angústia na criança, nos pais e no mundo.

Frequência dos encontros: quinzenal, primeiras e terceiras 
segundas-feiras do mês, das 19h30 às 21h00.
Início: março de 2021.
Participantes: Grupo em formação
Coordenação: Ione Silva (61) 98185- 6101, ione.silva7@gmail.com 
e Severina Sílvia Ferreira (81) 99962-1342, severinasilviaferreira@
hotmail.com
(Atividade aberta a novos participantes)
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TEORIA CLÍNICA
Grupo de Estudo

O grupo Teoria Clínica objetiva o estudo, reflexões e discussões 
acerca dos textos Freudianos e sua releitura e aprofundamento 
na obra Lacaniana, possibilitando uma interlocução entre teoria e 
prática e contribuindo significativamente no percurso de transmissão 
da psicanálise.

Frequência dos encontros: quinzenal, primeira e terceira quintas-
feiras do mês, 18h30 às 20:00hs
Participantes: Camila Gomes, Carol Batista, Maria Gleicy Silva, 
Mariana Maciel, Mayara Pérola Maciel e Roseane Martins. 
Coordenação: Rossane Wanderley
Informações: (81) 99157-5669
(Atividade aberta a novos participantes)

FREUD E LACAN: UM ESTUDO INTRODUTÓRIO
Grupo de Estudo

Estudo dos fundamentos trilhados pela psicanálise, fazendo um 
recorte de alguns aspectos básicos conceituais e técnicos em Freud 
e Lacan.  Em Lacan iniciaremos com: Estádio do espelho; Função e 
campo da fala e da linguagem. O estudo manterá articulação com 
os textos Freudianos

Frequência dos encontros: Mensal, segundos sábados, das 10:00 
às 12:00h.
Reinício: 13/11/2020.
Participantes: Joelma Soares Alves da Silva, Fabíola de Cassia P. 
Hazin e Francisca Bitu Filgueira
Coordenação: Mariel Rocha Pereira de Lyra 
Informações: (81) 99252-2881/ mariellyra46@gmail.com (Atividade 
aberta a novos participantes)
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SEMINÁRIO 11, DE JACQUES LACAN
OS QUATRO CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA PSICANÁLISE
Grupo de Estudo

O grupo se reúne para estudar o seminário de Lacan e pode recorrer 
ao estudo de referências citadas e/ou textos de Freud que auxiliem a 
leitura do Seminário 11.

Frequência dos encontros: semanal, terças-feiras, 17h30.
Participantes: Ana Lúcia Falcão, Glaucemar Monteiro, Isabel Elis, 
Mayara Pérola, Teresa Cunha
Coordenação: Ana Lúcia Falcão 
Informações: albfpsic@gmail.com 
(Atividade aberta a novos participantes)

GRUPO DAS SEXTAS-FEIRAS
ESTUDO DO LIVRO FUNDAMENTOS DA PSICANÁLISE DE 
FREUD A LACAN, AUTOR MARCO ANTONIO COUTINHO 
JORGE  

Frequência dos encontros: quinzenal, 14h00 às 16:00h  
Participantes: Daniella Pereira, Erica de Andrade Lima, Teresa Vilma 
Pino, Tereza Dulce Azevedo, Viviene Pires.
Coordenação: Rotativa
Informações: Érica de Andrade Lima (81) 98743 4418
(Atividade aberta a novos participantes)
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SEMINÁRIO 11, DE JACQUES LACAN:
OS QUATRO CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA PSICANÁLISE 
Grupo de Estudo

Frequência dos encontros: semanal, terças-feiras, 19h00 às 20h30.
Participantes: Eduarda Moura, Irene Paiva, Grace Novaes, Mônica 
Palácio, Izabel Coelho, Sandra Walter, Simone Remígio, Teresa 
Vilma Pino, Tereza Dulce Azevedo.
Coordenação: Rotativa.
Informações: Irene Paiva (81) 99989-5721 e Grace Novaes (81) 
99964-8940
(Atividade aberta a novos participantes)

PSICANÁLISE COM CRIANÇAS E BEBÊS
Grupo de Estudo

Estudo sobre a teoria, a técnica e seus fundamentos sobre psicanálise 
com crianças e bebês e suas especificidades.
Frequência dos encontros: quinzenal, quartas-feiras, 19h00 às 
21h00l.
Participantes: Joelma Soares Alves da Silva, Fabíola de Cassia 
P. Hazin Mércia Jordani, Lize Fernandes, Francisca Bitu Filgueira, 
Cristina Ramos do Nascimento, Rosa de Fátima
Coordenação: Mariel Rocha Pereira de Lyra 
Informações: (81) 99252-2881, mariellyra46@gmail.com 
(Atividade aberta a novos participantes)
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SEMINÁRIO 21, DE JACQUES LACAN
OS NÃO-TOLOS VAGUEIAM
Grupo de Estudo

Frequência dos encontros: semanal, quartas-feiras, 9h30 às 10h45.
Participantes: Adriana Chaves, Érica Andrade Lima, Fátima Oliveira, 
Lia da Fonte, Maria Izabel Monteiro e Ruth Vasconcelos. 
Coordenação: Rotativa
Informações: Adriana Chaves (81) 98728-8876 e Érica Andrade Lima 
(81) 98743-4418
(Atividade aberta a novos participantes)

PRÁTICA PSICANALÍTICA COM CRIANÇAS NA OBRA DE 
FRANÇOISE DOLTO E OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
EM FREUD E LACAN.
Grupo de Estudo

Articulação de fundamentos teóricos em Freud e Lacan e suas 
convergências e divergências no percurso teórico técnico de Françoise 
Dolto e seus casos clínicos

Frequência dos encontros quinzenal, das 19h00 às 21h00.
Participantes: Fabíola de Cassia P. Hazin, Joelma Soares Alves da Silva, 
Rosa de Fátima Alves do Amaral, Claudiana Cazé, Cristina Ramos do 
Nascimento, Jessica Guedes, Vitor Dourado Fialho, Amélia Carvalho 
Coordenação: Mariel Lyra
Informações: (81) 99252-2881, mariellyra46@gmail.com .
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LITERATURA E PSICANÁLISE
Grupo de Estudo

Neste grupo há a leitura prévia e debate de textos que trabalham 
temas entre o campo da psicanálise e da literatura. Os textos podem 
ser de expositores que pertençam a quaisquer áreas.

Frequência dos encontros: mensal
Informações: Ana Lúcia Falcão albfpsic@gmail.com; Luciane Batista 
lucianearaujobatista@gmail.com; Ana Brito anabrito1009@gmail.com; 
Jacques Laberge jacqueslaberge1@gmail.com; Lourdes Rodrigues 
marilurde@gmail.com
 



44

ÓDIO, VIOLÊNCIA E SILÊNCIO NO MAL-ESTAR DA 
CIVILIZAÇÃO
Grupo de Estudo

Dando continuidade aos seus estudos, discussões e produções, o 
grupo se propõe a trabalhar o texto Psicologia das massas e análise 
do eu (Freud, 1921/1976), a partir do princípio freudiano que invalida 
qualquer disjunção entre psicologia individual e psicologia coletiva. 
É bem conhecida a famosa passagem em que Freud destaca que 
a experiência subjetiva, objeto privilegiado do trabalho analítico, 
implica, necessariamente, a referência do sujeito ao outro e à 
linguagem que o determina simbolicamente. Lacan (1953/1998: 322), 
por sua vez, adverte, já em 1953, que o analista deve renunciar à sua 
práxis se “não puder alcançar, em seu horizonte, a subjetividade de 
sua época”.

Frequência dos encontros: quinzenal, nas segundas e quartas 
quartas-feiras do mês.
Reinício: fevereiro de 2021.
Participantes: Daniela Abádia de Lima Vieira, Gleine Lima Lessa, 
Fabíola Pires, Renata Alves de Santana e Renata Batista.
Atividade aberta a novos Participantes.
Coordenadoras: Severina Sílvia Ferreira e Gleine Lima Lessa.
Informações: (81) 99962-1342;
severinasilviaferreira@hotmail.com e (81) 99960-6224; gleinelima@
yahoo.com.br.
(Atividade aberta a novos participantes)
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PSICANÁLISE COM BEBÊS E CRIANÇAS
Grupo de Estudo

Textos sobre bebês e crianças. O grupo tem como objetivo estudar 
os principais autores psicanalíticos desde Freud e Lacan, até os 
contemporâneos que estudam os bebês e as crianças. 

Frequência dos encontros: quinzenal, quartas-feiras, 17:00h às 
18:00h.
Participantes: Ana Patricia Melo Lyra, Anamaria Tavares de Lima, 
Daniela Abádia de Lima Vieira, Evânia Maria Silva, Maria Claudia 
Ferreira, Maria da Conceição de Oliveira Pinheiro, Maria Gabriela 
Sousa Pereira, Maria Júlia Souza, Renata Consuelo Marques, Sofia 
David 
Coordenadoras: Luiza Bradley Araújo e Maria Júlia Souza 
Informações: (81) 99242-2535, (81) 98730-3198
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[...] No início, o tratamento analítico era inexorável 
e exaustivo. O doente tinha de dizer tudo de si 
e a atividade do médico consistia em pressioná-
lo, incessantemente. As coisas, hoje, possuem 

atmosfera mais cordial. [...] o mecanismo de nosso 
auxílio é fácil de entender; damos ao doente a ideia 
antecipadora consciente [a ideia do que ele espera 
encontrar] e, então, ele acha a ideia inconsciente 
reprimida, em si mesmo, no fundamento de sua 

similaridade com a ideia antecipadora [...]

Sigmund Freud
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Atividades locais 
Rio de Janeiro

Atividades locais 
Rio de Janeiro
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A psicanálise [...] eu a defino como sintoma – 
revelador do mal-estar da civilização na qual 

vivemos. [...] A psicanálise também não é uma 
fé, e não me agrada chamá-la de ciência.

Digamos que é uma prática e que ela se ocupa 
do que não está funcionando.

Jaqcues Lacan
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O CONCEITO DE SINTOMA DE FREUD A LACAN
Grupo de Estudos – Rio de Janeiro
.
A partir de textos de Sigmund Freud e Jacques Lacan, 
debateremos os seguintes temas: o sintoma freudiano, como 
metáfora significante, fruto do recalque; o valor de verdade do 
sintoma; a dimensão real do sintoma; sintoma e gozo; do sintoma 
ao Sinthoma

Frequência dos encontros: quinzenal. 
Início: março de 2021.
Coordenação: Doris Rinaldi
Informações: (21) 98812-3458.
(Atividade aberta a novos participantes)
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Não receamos aplicar o tratamento analítico 
a crianças que, ou mostraram inequívocos 

sintomas neuróticos, ou estavam a caminho de 
um desenvolvimento desfavorável do caráter.
[...] que ganhamos com esse tratamentos foi 
havermos conseguido confirmar num ser vivo 
aquilo que havíamos inferido [...] no caso dos 

adultos. No entanto, também para as crianças o 
ganho foi muito satisfatório.

Sigmund Freud
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Atividades 
Nacionais
Atividades
Nacionais
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[...] quanto mais o homem se aproxima, 
cerca e afaga o que acredita ser o objeto 

do seu desejo, mais é, na verdade, 
afastado, desviado dele. [...].

Jacques Lacan
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Atividade Nacional

SIMPÓSIO DE RECIFE 2021

Os tempos pandêmicos suscitaram a emergência de novos 
paradigmas para a clínica psicanalítica. As vias midiáticas, antes 
utilizadas esporadicamente, passaram a se constituir num meio 
necessário à continuidade do fazer clinico em geral, como também 
para a manutenção dos estudos e encontros psicanalíticos. Avaliar 
os desafios e os efeitos dessa clínica online, para analistas e 
analisantes, é uma das apostas no campo teórico do Simpósio 2021, 
que, pelo tema principal escolhido, busca desenvolver reflexões e 
questionamentos a partir de um dos quatro conceitos freudianos 
mais fundamentais para a prática clínica: as pulsões e seus destinos.

Tema: As Pulsões e seus Destinos na Clínica Psicanalítica Hoje 
(efeitos, desafios e clínica online)
Data: Segundo semestre de 2021.
Comissão Organizadora: Daniella Pereira (81) 99971-6745, 
daniellabmpereira@hotmail.com / Erica Andrade Lima - (81) 98743-
4418, ericaandradelima@hotmail.com / Rita Smolianinoff – (081) 
99126-3980, rs@hotlink.com.br / Rossane Wanderley (81) 99157- 
5669, rossaneaw@yahoo.com.br
(Atividade aberta ao público)
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Acontece ao neurótico se sentir 
pressionado por uma necessidade 

assustadora de ir dezenas de vezes verificar 
se uma torneira está realmente fechada, 
ou se uma coisa está no lugar correto, 
sabendo entretanto com certeza que a 

torneira está como deve estar e que a coisa 
está no lugar onde ela deve se achar.

Não há pílulas para curar isso. É preciso 
descobrir porque isso acontece conosco, e 

saber o que isso significa.

Jacques Lacan
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Atividades 
Internacionais

Atividades
Internacionais
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A análise nos ensina não apenas o que podemos 
suportar, mas também o que podemos evitar. 

Ela nos diz o que deve ser eliminado. A 
tolerância com o mal não é de maneira alguma 

um corolário do conhecimento. [...]
O grande homem é um símbolo.

A sua busca é a busca do seu coração.

Sigmund Freud
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Atividades Internacionais

CONVERGENCIA - MOVIMENTO LACANIANO PARA A 
PSICANÁLISE FREUDIANA

Reúne os delegados das instituições convocantes do movimento 
CONVERGENCIA (Europa, Américas e Ásia). Geralmente antes ou 
depois da reunião, haverá um colóquio com o tema a ser escolhido. 

Participantes: delegados por IPB como representantes da instituição, 
membros das instituições ligadas a CONVERGENCIA e público 
interessado
Delegados de IPB em Convergência: Luiza Bradley, Heluane 
Peters e Doris Rinaldi.
Informações: www.convergenciafreudlacan.org

REUNIÃO LACANOAMERICANA DE PSICANÁLISE DE 
RECIFE - BRASIL

A Reunião Lacanoamericana sintetiza o que é fundamental na 
Transmissão da Psicanálise. Privilegia “efeitos de discurso”, através de 
um dispositivo específico que não reconhece a mestria ou a hierarquia 
entre pares, em que cada um fala em nome próprio, tomando a 
singularidade de seu desejo e de sua própria experiência de análise.

Data: 03 a 06 de novembro de 2021
Local: Mar Hotel Conventions, Recife/PE 
Participantes: membros das instituições convocantes e público 
interessado.
Mesa Executiva: Maria Luiza Arruda Rodrigues / Intersecção 
Psicanalítica do Brasil., Gracia Azevedo / Fórum do Campo Lacaniano 
Rede Diagonal Brasil-Recife e Luciane Batista / Traço Freudiano Veredas 
Lacanianas Escola de Psicanálise e 
Informações: reuniao.lacanoamericana.2021@gmail.com
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A psicanálise é Freud. Se queremos 
fazer psicanálise, é necessário voltar 

a Freud, a seus termos e a suas 
definições, lidos e interpretados

no sentido literal.
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Sobre os Enlaces da IPB
CONVERGENCIA
Movimento Lacaniano para a Psicanálise Freudiana
www.convergenciafreudlacan.org

Convergencia, Movimento Lacaniano para uma psicanálise freudiana foi 
fundado em 1998 por 45 instituições lacanianas da Europa e da América 
visando, a partir da transferência de trabalho, promover, de forma contínua, 
enlaces se opondo a fragmentação tão comum entre as instituições lacanianas. 
Esse movimento Convergencia não se coloca como uma supra instituição 
nem almeja fazer ingerências no estilo e funcionamento de cada instituição. 
A FID, Função Informação Difusão, distribui as informações de Convergencia 
a todas as  instituições que fazem parte do movimento. Os enlaces podem 
ocorrer no local(cidade), regional(país) e entre instituições de vários países. 
Além disso, várias instituições podem se articular para formar um grupo de 
trabalho, um cartel etc. No ano de 2021 um Congresso Internacional com 
apresentações de trabalhos está planejado para ocorrer na Bélgica. O tema, 
a plataforma e se será presencial, ou on-line, ainda será definido. Antes e/
ou após a reunião haverá uma reunião com os delegados(representantes) de 
todas as instituições para debater e deliberar sobre temas relacionados ao 
movimento, entrada de instituições etc. Anualmente há uma reunião da CEG 
– Comissão de Enlace Geral – composta pelos delegados das instituições 
que participam da Convergencia. A última reunião(2020) foi organizada pela 
Après-Coup Psychoanalytic Association (NY). 
Geralmente em maio, anualmente, a Comissão de Enlace Regional 
(Convergencia Brasileira) se reúne. Atualmente oito instituições brasileiras 
compõem a CER, nesta reunião ocorre um momento interno para debater o 
movimento de Convergencia no Brasil, questões pertinentes e alguns temas 
definidos pelos participantes e instituições, como por exemplo: Supervisão. 
Além da parte interna há um momento aberto ao público dedicado à 
apresentação de trabalhos. Provavelmente o tema para 2021 será Mal-Estar 
na Cultura. 

Site: www.convergenciafreudlacan.org
Delegada de Intersecção Psicanalítica do Brasil:
Luíza Bradley Araújo
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No nivel escópico já não estamos no nivel da 
demanda, mas no do desejo do Outro. 

O mesmo ocorre no nivel da pulsão invocante, 
que é a mais próxima da experiencia do 

inconsciente.

Jacques Lacan
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REUNIÃO LACANOAMERICANA DE PSICANÁLISE

“A Reunião Lacanoamericana de Psicanálise, nascida em 1986, em 
Punta Del Leste, no Uruguai, constitui-se, como o próprio nome 
indica, uma reunião de psicanalistas latino-americanos, convocados 
por uma transferência à psicanálise. Mais tarde, instituições de 
outros países, como foram os casos da França e da Austrália, 
inseriram-se como convocantes na realização dessa Reunião. 

Ao longo desses trinta e dois anos, essas reuniões têm acontecido 
a cada dois anos, sempre em países diferentes. Sua continuidade 
é renovada ao final de cada reunião, criando, dessa forma, uma 
história que, sem fazer série, sustenta uma aposta de transmissão 
da psicanálise em moldes fundamentalmente coerentes com o 
discurso psicanalítico. O que sustenta esse discurso nas ‘‘Lacanos’’ 
é o dispositivo de seu funcionamento. As interlocuções e as 
produções teóricas acontecem em apresentações de trabalho com 
duração de tempo igual para todos e numa sequência segundo 
um sorteio prévio dos autores. Dessa forma, privilegia-se o 
enlaçamento das diferenças, minimizan- do os efeitos dos lugares 
de mestria e fazendo circular a palavra na singularidade de cada 
um. A especificidade de que toda Reunião finaliza a cada vez, 
necessitando de uma nova aposta para a realização da seguinte, 
coloca em ato uma função de corte, que enseja a possibilidade de 
sua continuidade.
A IPB tem participado dessas Reuniões Lacanoamericanas, como 
instituição convocante a partir de sua fundação, mais precisamente, 
desde 1999, tendo composto a Mesa Executiva da Lacano de Recife 
(2001) e assumido a Mesa Executiva da Lacano de Brasília (2011).
Constata-se a eficácia desse dispositivo pela continuidade vigorosa 
dessas reuniões, pela profícua produção, que, além de promover 
transferências de trabalho entre analistas e instituições, contribuem 
para uma transmissão da psicanálise, fiel ao legado de Freud e de 
Lacan.” Essa aposta está sendo renovada por IPB também, pois 
estamos na Mesa da Reunião que ocorrerá em 2021.
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Jornada Freud-Lacaniana de Psicanálise

Alguns psicanalistas e estudiosos oriundos de diversos Estados se organizavam 
em pequenos grupos de estudos que mantinham uma consistente transferência 
de trabalho. Unidos a partir dessa relação e da contínua, e necessária formação 
do psicanalista, decidiram promover a Jornada Freud-Lacaniana. Em 25 e 26 de 
novembro de 1995 ocorreu a primeira Jornada, convocada por grupos freud-
lacanianos do Recife. Aos poucos, esses grupos foram se institucionalizando 
e a Jornada acompanhou esse movimento. Transferida a leituras de Freud e 
Lacan, é a temática, e inspirada nos dis-positivos da Reunião Lacanoamericana 
de Psicanálise. Convocada por diversas instituições de psicanálise e, ao mesmo 
tempo, aberta a proposição de trabalhos de todos os interessados, ela favorece 
an inscrição da singularidade da produção teórica e clínica e, ao mesmo tempo, 
oferece iguais condições a todos. Cada um fila em nome próprio e presente 
trabalho com horário estabelecido e a partir de um sorteio. Não há, portanto, 
uma base piramidal, nem hierárquica, nem horários especiais, nem privilégios. 
Todos têm o mesmo tempo de apresentação de trabalho. Isso tem favorecido o 
desmonte da posição de um mestre único tendo como efeito o reconhecimento 
do saber e da mestria de cada um. A Jornada, atualmente na vigésima quinta 
edição, proporciona uma abertura que se repete a cada ano.

Representante de Intersecção Psicanalítica do Brasil:
Rachel Rangel
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Somente no que diz respeito à função da 
palavra, as diferentes molas da análise podem 
ser distinguidas umas das outras e adquirir seu 
significado, seu lugar exato. Todo o ensino que 

desenvolveremos a seguir apenas retornará, de mil 
maneiras, a essa verdade. [...] Não é necessário ir 
muito mais longe para perceber aqui a estrutura 

constituinte da revelação do ser como tal.

Jacques Lacan
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MPASP 
Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública
https://psicanaliseautismoesaudepublica.wordpress.com 

O Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública (MPASP) reúne hoje 
profissionais de diferentes áreas da saúde e da educação que, orientados 
pela ética da Psicanálise, trabalham no campo da saúde mental em 
instituições clínicas e acadêmicas nas redes pública e priva- da, em todo 
o país.
O Movimento começou sua articulação no final de 2012 como respos- 
ta a diversas tentativas que visavam excluir as práticas psicanalíticas de 
políticas públicas para o atendimento da pessoa com autismo.
O valor do conhecimento da psicanálise e seus efeitos no tratamento do 
autismo são comprovados por inúmeras publicações que estão sendo 
realizadas há mais de 70 anos. A psicanálise tem trazido contri- buições 
para o tratamento do autismo na esfera pública e privada, em instituições 
de atendimento e de formação, na saúde, na educação e nas interfaces 
com outras áreas.
O MPASP pretende qualificar o debate nos campos científico e políti- 
co, tornando transmissíveis ao público os efeitos da práxis psicanalítica e 
dando o testemunho do seu saber-fazer.
O MPASP defende o desenvolvimento de políticas públicas que ques- 
tionem a patologização da condição humana e a medicalização do so- 
frimento psíquico, especialmente na infância. A partir desses princípios, 
o MPASP se alinha às diretrizes que fundamentam o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e apoia práticas que sustentem sua implementação. Por isso 
defende também:

• A ampliação da rede pública de serviços de saúde que contemplem os 
cuidados em saúde mental infantil;
• O investimento em formação e capacitação dos profissionais da rede 
pública de saúde, educação, assistência social, justiça e cultura;
• A implementação da Linha de Cuidado para a Atenção das Pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista e suas Famílias na Rede de Atenção 
Psicossocial do Sistema Único de Saúde/SUS – Ministério da Saúde;
• O tratamento da pessoa com autismo e de sua família por meio de um 
trabalho interdisciplinar, intersetorial, territorial e em rede;
• A pluralidade de métodos e abordagens de tratamento para pessoas 
com autismo e suas famílias;
• A detecção e intervenção precoces diante de sinais de risco para o 
desenvolvimento infantil.
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[...]  a transferência, no tratamento analítico, 
invariavelmente nos aparece, desde o início, como a 
arma mais forte da resistência, e podemos concluir 
que a intensidade e persistência da transferência 

constituem efeito e expressão da resistência. [...] mas o 
papel que a transferência desempenha no tratamento 
só pode ser explicado se entrarmos na consideração 

de suas relações com as resistências. [...]

Sigmund Freud
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REPI – PE - REDE PRIMEIRA INFÂNCIA DE PERNAMBUCO  
www.primeirainfancia.org.com  

“A Rede Primeira Infância de Pernambuco (REPI-PE) é um conjunto 
de organizações da sociedade civil, do governo, do setor privado, 
de outras redes e de organizações multilaterais que atuam na 
promoção da primeira infância no Estado. Estando vinculada à 
RNPI (Rede Nacional Primei ra Infância), cumpre ainda a função de 
apoiá-la no desenvolvimento de ações onde estejam em questão 
a proteção e a garantia dos direitos das crianças”. (Fonte: Carta de 
Princípios da REPI-PE).

Por estar de acordo com os seus princípios e em defesa do sujeito 
do inconsciente, a IPB foi cofundadora da REPI-PE, no intuito de 
que, nos primórdios de sua vida, a criança tenha seu lugar de escuta 
nas ações voltadas para a infância.

www.facebook.com/redenacional.primeirainfancia  
@repipernambuco
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Não são nem a mulher nem o homem o suporte 
da ação castradora, mas esta própria imagem 
enquanto refletida sobre a forma do corpo; a 

relação, não nomeada porque indizível, do sujeito 
com o puro significante do desejo, se projetara 

sobre o órgão localizável, situável em alguma parte 
no corpo, e entrara em conflito imaginário de se 

ver privado ou não desse apêndice ou não. É nessa 
relação imaginária que vão se elaborar os efeitos 

sintomáticos do complexo de castração.

Jacques Lacan
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MEMBROS
BRASÍLIA – DDD 61

ANTONIA VASCONCELOS MARTINS VERDESIO 981783667 antoniaverdesio@gmail.com

HELUANE PETERS 981122490 heluanepeters@gmail.com

IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA 981298008 iarabgsouza@gmail.com

IONE SILVA 981856101 - 33285556 ione.silva7@gmail.com

JOSENITA MARIA DE BRITTO LYRA COSTA 998137901 josenitacosta@hotmail.com

MARISA MARIA BRITO DA JUSTA NEVES 991671205 - 34685645 marisa.brito.neves@uol.com.br

MARY FRANCES BATISTA BALTHAZAR 984737535 maryfrancesbalthazar@yahoo.com.br

ORESTES CORRÊA SALES 996429171 orestes@stj.jus.br

REJANE AUSTREGÉSILO FAÇANHA 999820731 rejanefacanha@gmail.com

ROSANA MÁRCIA ROLANDO AGUIAR 981189807 zanaguiar@gmail.com

SUSAN ISOZAKI

 991615890 su.isozaki@gmail.com

RECIFE – DDD 81
ANA LÚCIA FALCÃO 999681403 albfpsic@gmail.com

ANNA ALINE SOARES CAVALCANTI COUTINHO 999296344 anna.alines@hotmail.com

ANTONIO GUINHO 999244365 antonioguinho@gmail.com

BENES ALENCAR SALES 997157725 benes.sales@gmail.com

BRUNO DOS SANTOS SANTANA 999158525 bruno2santana@yahoo.com.br

CARLOS EDUARDO CARVALHEIRA 996632500 abcc@uol.com.br

DANIELLA BEZERRA DE MENEZES PEREIRA 999716745 daniellabmpereira@hotmail.com

DULCE DE QUEIROZ CAMPOS  dulce.campos@globo.com

ERICA ANDRADE LIMA 987434418 ericaandradelima@hotmail.com

FRANCISCA DE ASSIS GUERRA 999224050 franciscaguerra@uol.com.br

GRACE ARAÚJO DE NOVAES 999648940-33268223 gnovaes22@yahoo.com.br

ILKA MORENO 991136133 ilka.moreno@hotmail.com

IRENE PAIVA MELO 999895721-33260489 irenepmelo@gmail.com

JACQUES LABERGE 999246130-32687008 jacqueslaberge1@gmail.com

JUCY PESSOA BARBOSA  jucypessoa@yahoo.com.br

LORENA ROCHA LEITE 988032404-30511391 lorenarlfono@gmail.com

LUANA CAVALCANTI SIQUEIRA 997540142 luanacrbs@gmail.com
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LUIZA ELENA BRADLEY ALVES DE ARAÚJO 992422535 lbradleyaraujo@gmail.com

MANOEL FERREIRA BARROS NETO 988615502 manoelferreira@terra.com.br

MARIA ADRIANA CHAVES REMÍGIO 987288876 mariaadrianachavesremigio@gmail.com

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO DE OLIVEIRA 999757926-34416840 mf-co@hotmail.com

MARIA IZABEL DA CRUZ PIRES COELHO 992120032-33614151 izabelpcoelho@gmail.com

MARIA LUIZA ARRUDA RODRIGUES 999489500 arodriguesmalu@gmail.com

MARIEL ROCHA PEREIRA DE LYRA 992522881 mariellyra@gmail.com

MÔNICA PALÁCIO DE BARROS CORREIA 991113381 monicapalacio7@gmail.com

RACHEL RANGEL 986636485 rachelrangel@gmail.com

RITA SMOLIANINOFF 991263980 rs@hotlink.com.br

ROBERTA CRISTINA RODRIGUES AYMAR 999264750 robertaaymar@gmail.com

ROSSANE ANDRADE WANDERLEY 991575669 rossaneaw@yahoo.com.br

SANDRA LUCIA WALTER DE MELO 991724438 sandrawalter17@gmail.com

SEVERINA SILVIA MARIA OLIVEIRA FERREIRA 999621342-32215928 severinasilviaferreira@hotmail.com

SIMONE PEREIRA DE SÁ REMÍGIO DE OLIVEIRA 991088844-32223365 sremigio@uol.com.br

SONIA MARIA DE MELO COELHO 999739346 sc.recife@hotmail.com

TERESA VILMA NUNES MAIA PINO 991384274 teresavilmap@gmail.com

TEREZA DULCE AZEVEDO 999648000 tdca@hotlink.com.br

RIO DE JANEIRO – DDD 21
DORIS RINALDI 988123458 doris_rinaldi@yahoo.com.br

ELZA MARQUES CALÔBA 991292283 elzacaloba@gmail.com

MIRIAM APARECIDA NOGUEIRA LIMA 996168311-22870729 manglima@gmail.com
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“Não instituímos o novo senão 
no funcionamento.”

(Lacan, 1967, p.248)


