REUNIÃO LACANOAMERICANA DE PSICANÁLISE DO RECIFE
CONVOCATÓRIA

Em 1980, no Seminário de Caracas, Lacan produz um chiste que aponta para a
diferença entre os psicanalistas que se diziam seus alunos por ouvi-lo de viva voz em
Paris e os latinoamericanos, que jamais o haviam visto ou escutado, mas eram seus
leitores. Lacanoamericanos, foi assim que Lacan os nomeou, significante que pela força
do seu dizer, possibilitou cinco anos depois, a realização da primeira Reunião
Lacanoamericana de Psicanálise de Punta del Este, Uruguai, em 1986.
Assim se iniciou uma proposta inédita de encontro entre psicanalistas,
convocados pelo significante lacanoamericano, criação que desde então propõe uma
outra forma de transmissão, convocando cada um a apresentar sua produção, a falar e
interrogar esta prática do impossível, sempre de maneira singular.
Repetindo-se a cada dois anos, essa Reunião é sobretudo um lugar de trocas
envolvendo psicanalistas e interessados pela Psicanálise. Convocada por Instituições de
diferentes cidades, ultrapassa os limites territoriais, compondo uma outra geografia,
instituída pela transferência de trabalho.
Passados 21 anos, o Recife vai receber pela segunda vez uma Reunião
Lacanoamericana de Psicanálise. Será, sem dúvida, um acontecimento muito
importante para o movimento psicanalítico de nossa cidade. Organizar e acolher esta
Reunião em Recife, tem um significado que vai além da aposta nos princípios e lógica de
funcionamento que norteiam este Evento. Significa criar condições, de um modo muito
especial, para que outros se enlacem em uma transferência de trabalho a essa forma
particular de transmissão da Psicanálise. Este é um dos nossos compromissos enquanto
organizadores da Lacano do Recife.
Tendo como cenário nossa cidade, a próxima Reunião ocorrerá no Centro de
Convenções do Mar Hotel, no período de 09 a 12 de novembro de 2022. Ao recebermos
esta responsabilidade em 2019 em La Plata, era inimaginável o que estava por vir.
Organizar a Reunião Lacanoamericana de Psicanálise do Recife, diante da

imprevisibilidade de um contexto de pandemia, nos fez caminhar em um ritmo mais
lento, mas em nenhum momento recuamos. Sustentamos essa aposta.
Sejam bem-vindos lacanoamericanos de todos os lugares, dispostos a trabalhar
por quatro dias nesta inusitada Reunião Lacanoamericana de Psicanálise do Recife. Cada
Reunião é única, não faz série e leva o nome da cidade onde se estabelece. Ao se
deslocar de cidade em cidade, essa Reunião itinerante ali se inicia e se encerra, uma
invenção que deve se reinventar a cada vez. Invenção que se refunda há 36 anos.
Recife os convida a conhecê-la através de sua história e da beleza de suas
paisagens, desfrutando de ampla oferta cultural, artística e gastronômica.
Caminhar pelas ruas do Recife é perceber o contraste harmonioso entre antigos
monumentos e modernas construções, num cenário de mar, rios e pontes. É se conectar
às palavras que contam nossa história, que compõem nossa identidade. Nesta
perspectiva a cidade do Recife é poesia viva:

“Sou do Recife com orgulho e com saudade
Sou do Recife com vontade de chorar
O rio passa levando barcaça pro alto mar
Em mim não passa essa vontade de voltar

Recife mandou me chamar...”

¹

LÓGICA E DISPOSITIVOS DE FUNCIONAMENTO

A lógica e dispositivos de funcionamento da Reunião Lacanoamericana de
Psicanálise enfatizam a suspensão das hierarquias idealizadas e das fronteiras
institucionais.
Os pactos que norteiam a realização da Reunião são firmados a partir do
reconhecimento da letra de Sigmund Freud e Jacques Lacan:
Não há tema prévio nem seleção de trabalhos.
Cada autor que apresenta seu trabalho o faz em nome próprio, do lugar em que
se situa em sua prática e não como representante de alguma Instituição.
Os locais e horários das exposições são sorteados, dispondo todos os
participantes de um mesmo espaço de tempo para sua comunicação e debate (30 min).
______________
¹ Frevo nº1 do Recife-EVOCAÇÃO, Nelson Ferreira.

Ao finalizar a apresentação, cada expositor anuncia e coordena o trabalho da
mesa seguinte.
As Reuniões são sempre abertas ao ingresso de novas Instituições.
As Instituições que desejarem sua inserção na lista de Convocantes podem fazêlo a qualquer tempo, desde que se comprometam com os princípios estabelecidos e
encaminhem seu pedido à Mesa Executiva da Comissão Organizadora.
A condição de Convocante é reafirmada com o pagamento de 05 inscrições.
Concluída a Reunião objeto da convocação, esta se dissolve numa Assembleia
Geral, ocasião em que também é definido se haverá uma próxima Reunião e a cidade
que irá sediá-la.

Mesa Executiva
Gracia Azevedo - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede Diagonal
Brasil – Recife
Luciane Batista - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise
Maria Luiza Arruda Rodrigues - Intersecção Psicanalítica do Brasil

Comissão Organizadora
Carla Novaes - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede Diagonal
Brasil – Recife
Diana Carneiro - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede Diagonal
Brasil – Recife
Grace Novaes - Intersecção Psicanalítica do Brasil
Gracia Azevedo - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede Diagonal
Brasil – Recife
Ilka Moreno - Intersecção Psicanalítica do Brasil
Irene Melo - Intersecção Psicanalítica do Brasil
João Villa Corta - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise
Lourdes Rodrigues - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise
Luciane Batista - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise

Maria Luiza Arruda Rodrigues - Intersecção Psicanalítica do Brasil
Mércia Irabel - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede Diagonal
Brasil – Recife
Mônica Palácio - Intersecção Psicanalítica do Brasil
Pedro Gabriel - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise
Vinícius Rafael de Oliveira - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise
Yáskara Maia - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede Diagonal
Brasil – Recife

