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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 CONVERGENCIA - Movimento Lacaniano para a
Psicanálise Freudiana.
Com este livreto, apresentamos, num formato renovado e bianual, as atividades de
nossos membros descritas de maneira mais completa que em formatos anteriores, que se
caracterizavam, em seus primórdios, pela divulgação em uma rede de e-mails e, a partir
de 2004, por folders locais e nacionais.
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.
Por se apresentar com a publicação física bianual, nos comprometemos inserir as
atualizações necessárias à garantia de informações por meio virtual 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
Juliana Moreira Reis Tavares
Miryelle Viana de Souza Pedrosa

Secretaria de Comunicações

Tesouraria

Manoel Ferreira Barros Neto Rosana Márcia Rolando Aguiar
Rita Smolianinoff
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“Qualquer retorno a Freud que dê ensejo a um ensino digno
desse nome só se produzirá pela via mediante
a qual a verdade mais oculta manifesta-se nas revoluções da
cultura. Essa via é a única formação que
podemos pretender transmitir àqueles que nos seguem.
Ela se chama: um estilo.”
(Lacan, 1957, p.460)
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CARTA DE PRINCÍPIOS
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.
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“Há partes do discurso desinvestidas de significações
que uma outra significação, a significação
inconsciente, vem pegar por trás.”
(Lacan, 1954, p.364)
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ATIVIDADES LOCAIS BRASÍLIA
ATIVIDADE DE ABERTURA DOS TRABALHOS DE IPB-BRASÍLIA
EMENTA: Momento de abertura dos trabalhos de IPB-Brasília, no qual são
colocados em debate temas fundamentais do campo psicanalítico.
DISPOSITIVO: Texto produzido pela Coordenação Local para ser trabalhado em
cada grupo
LOCAL: nos espaços onde se desenvolvem os trabalhos dos diversos grupos
MÊS: fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: todos os colegas que compõem os grupos de IPB-Brasília.
ORGANIZAÇÃO: Coordenação Local de IPB-Brasília
CONTATO: 61 98185 6101 (Ione) - 61 99554 8466 (Rodrigo)

VINHETAS CLÍNICAS
EMENTA: Debate de questões psicanalíticas, teóricas e/ou clínicas, a partir de
filmes, de recortes extraídos de obras literárias, das artes plásticas e de outras
produções culturais.
ENCONTROS: anuais, em data e horário a serem definidos
PARTICIPANTES: essa atividade é aberta a toda comunidade.
COORDENAÇÃO: Heluane Peters, Josenita Costa e Orestes Sales
CONTATO: Heluane Peters (61 98112-2499), Josenita Costa (61 99813 7901) e
Orestes Sales (61 99642 9171)
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COLÓQUIO INTERGRUPOS
EMENTA: 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.
ENCONTROS: anuais, no 1º sábado de dezembro, em horário a ser definido
LOCAL: a ser definido
PARTICIPANTES: todos os integrantes das atividades de IPB-Brasília
COORDENAÇÃO: Antonia Verdesio, Marisa Brito e Rejane Façanha
CONTATO: Antonia Verdesio (antoniaverdesio@gmail.com – 61 98178 3667);
Marisa Brito (marisa.brito.neves@uol.com.br – 61 99167 1205) e Rejane Façanha
(rejanefacanha@gmail.com - 61 99982 0731)

SEMINÁRIO CLÍNICO
DOBRADIÇA CLÍNICA
EMENTA: Atividade constituída como eixo fundamental na formação em IPBBrasília, voltada especificamente para a escuta na clínica lacaniana. A articulação
da teoria com a clínica se dá com o estudo aprofundado do Seminário 11, “Os
quatro conceitos fundamentais da psicanálise”, de Lacan, sustentando os
percursos de seus participantes.
ENCONTROS: quinzenais, na 2ª e 4ª sexta-feira de cada mês, das 19h às 20h30
LOCAL: Edifício de Clínicas – SMHN Q. 2 Bloco A Sala 706 – Brasília-DF
REINÍCIO: 07 de fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: todos os membros de IPB-Brasília
COORDENAÇÃO: Antonia Verdesio, Josenita Costa e Orestes C. Sales
CONTATO: Antonia Verdesio (antoniaverdesio@gmail.com – 61 98178 3667);
Josenita Costa (josenitacosta@hotmail.com – 61 99813 7901) e Orestes
(orestes@stj.jus.br - 61 99642 9171)
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SEMINÁRIOS DE PSICANÁLISE COM CRIANÇAS

EMENTA: 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 dos seminários online promovidos por Alba Flesler, em Buenos
Aires (em vídeos e gravações), pretende-se abrir espaços de discussão para se
pensar o Real apresentado pela criança de nosso tempo à luz da Psicanálise.
DISPOSITIVO: Projeção dos 4 Seminários abaixo, no idioma espanhol (sem
tradução), seguido de discussão e escrita.
A criança e o real de nosso tempo. O que os psicanalistas têm a dizer? - 5
encontros
O seminário recorre à formalização lógica do porquê de nossas intervenções,
baseadas nos conceitos fundamentais e na fecundidade clínica de nossa
experiência.
Mães, pais e filhos do nosso tempo. O que os psicanalistas têm a dizer? - 6
encontros
Este seminário explora o lugar dos pais, suas apresentações e problemas de nossa
atualidade. Cada época teve seus pais e também seus filhos. Na nossa, múltiplas
variáveis contribuem na complexificação de suas funções, fazendo da
parentalidade um terreno semeado de incertezas. Antes delas se abriram um
leque de perspectivas e contribuições de várias disciplinas. A psicanálise, unindo
seu horizonte à subjetividade da época, convida-nos a formular nossas questões
sobre a paternidade atual, suas vicissitudes e incidência nas crianças e nos tempos
do sujeito.
A criança em análise. Como, quando e por quê? - 6 encontros
Neste seminário se trabalham, 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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Como analisar uma criança? As intervenções do analista - 6 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.
LOCAL: Edifício de Clínicas - SMHN Q. 2 Bloco A Sala 702 - Brasília - DF
PERIODICIDADE: 2ª e 4ª quarta-feira do mês
HORÁRIO: das 19h30 às 21h30
INÍCIO: 11 de março de 2020
Grupo em formação
COORDENAÇÃO: Ione Silva, Juliana Tavares, Miryelle Viana e Rejane Façanha
CONTATO: Ione Silva (61 98185 6101); Juliana Tavares (61 98131 9274); Miryelle
Viana (61 98412 0374) e Rejane Façanha (61 99982 0731)

GRUPOS DE ESTUDO
● CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA PSICANÁLISE: GRUPO INTRODUTÓRIO À
TEORIA E À CLÍNICA PSICANALÍTICA
EMENTA: O grupo se propõe a estudar e discutir os conceitos fundamentais que
norteiam a clínica psicanalítica.
ENCONTROS: quinzenais, na 1ª e 3ª terça-feira de cada mês, das 19h30 às 21h00
LOCAL: Ed. Central Park - SCN Q 1 BL. E sala 909 – Brasília-DF
REINÍCIO: março de 2020
PARTICIPANTES: Meirinalde Magalhães, Nise Lledo, Núbia Rocha, Paula Campos,
Simone Eineck, Silvano Messias, Alice Takeuti, Camila Araújo e Valeria Gomes.
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Juliana Tavares e Miryelle Viana
CONTATO: Juliana Tavares (61 98131 9274 - julianamrtavares@gmail.com);
Miryelle Viana (61 98412 0374 - mvspedrosa@gmail.com)
● FEMINISCÊNCIAS – “O QUE QUER UMA MULHER”
EMENTA: Desde Freud esta questão "o que quer uma mulher" se apresenta
quase como um enigma na cultura e, tomada por Lacan como uma posição
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subjetiva, nos propõe uma escuta, sem abrir mão do analítico, de seus contornos
históricos e de sua dimensão. Arte, literatura, ditos e dizeres compõem nosso
estudo do feminino singular neste grupo.
ENCONTROS: quinzenais, às sextas-feiras, das 18h00 às 19h30
LOCAL: Ed. Multiclínicas – SHLN Bloco J SN Lote 10 Sala 215, Brasília/DF
REINÍCIO: fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: Sandra da Rocha e Sandra Ciucci
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Josenita Costa e Heluane Peters
CONTATO: Josenita Costa (61 99813 7901); Heluane Peters (61 98112 2490)
● GRUPO DE LEITURA DE FREUD
EMENTA: Leitura de textos de Freud, associando-os à teoria lacaniana.
ENCONTROS: quinzenais, aos sábados, das 10h00 às 12h00
LOCAL: Edifício de Clínicas – SMHN Q. 2 Bloco A Sala 709 – Brasília-DF
REINÍCIO: fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: Glauter Rocha, Melissa Fukuchi, Melissa Magalhães, Paola Pio da
Costa, Sandra Von Tiesenhausen e Vinicius Dias.
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Josenita Costa, Orestes Corrêa Sales e Rodrigo Caldas
CONTATO: Josenita (61 99813 7901); Orestes (61 99642 9171); Rodrigo (61 99554
8466)
● INTERSECÇÃO FREUD-LACAN
EMENTA: O grupo de estudos está em atividade desde setembro de 2005, sempre
sustentando sua proposta original de fazer leituras interseccionadas dos textos de
Freud e Lacan.
Atualmente, estamos procedendo a uma leitura sequencial dos Seminários
lacanianos, articulada com os textos freudianos a eles correlacionados. Em 2020,
continuaremos a leitura do Seminário, Livro 4 - A relação de Objeto.
ENCONTROS: semanais, às terças-feiras, das 8h30 às 10h00
LOCAL: Edifício de Clínicas – SMHN Q. 2 Bloco A Sala 702 – Brasília-DF
REINÍCIO: 11 de fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: Aida Kellen, Ana Carolina Terrer, Bárbara Miranda, Ione Silva,
Rejane Façanha e Sandra da Rocha.
Aberto a novos participantes
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COORDENAÇÃO: Antonia Verdesio e Marisa Brito
CONTATO: Antonia Verdesio (antoniaverdesio@gmail.com - 98178.3667); Marisa
Brito (marisa.brito.neves@uol.com.br - 99167.1205)
● LEITURA DA OBRA DE FRANÇOISE DOLTO EM INTERFACE COM FREUD E LACAN

EMENTA: 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".
ENCONTROS: quinzenais, na 2ª e 4ª quinta-feira de cada mês, das 19h30 às 21h00
LOCAL: Edifício de Clínicas – SMHN Q. 2 Bloco A Sala 702 – Brasília-DF
REINÍCIO: 13 de fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: Élen Carioca, Fabiana Dantas, Lucimária Moreira e Maria Cláudia
Morato.
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Ione Silva e Rejane Façanha
CONTATO: Ione Silva (ione.silva7@gmail.com – 61 98185 6101); Rejane Façanha
(rejanefacanha@gmail.com – 61 99982 0731)
● PSICANÁLISE COM CRIANÇAS
EMENTA: Este grupo tem como objetivo o estudo da clínica psicanalítica com
crianças e suas especificidades.
ENCONTROS: quinzenais, na 2ª e 4ª terça-feira de cada mês, das 19h30 às 21h00
LOCAL:
Ed. Central Park - SCN Q 1 BL. E sala 909 Brasília - DF
REINÍCIO: março de 2020
PARTICIPANTES: Angela Veiga, Meirinalde Magalhães, Raquel Cairus, Mariana
Guedes, Cecilia Girão, Gabriela Fiuza e Kilvia Queiroz.
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Juliana Tavares e Miryelle Viana
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CONTATO: Juliana Tavares (61 98131 9274 - julianamrtavares@gmail.com);
Miryelle Viana (61 98412 0374 - mvspedrosa@gmail.com)
● SEGUNDAS LACANIANAS
EMENTA: Este grupo, tal como se institui, Segundas Lacanianas, 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, inclusive com analistas outros
sem instituição e tampouco um pertencimento à IPB. As leituras não obedecem a
um critério sequencial, mas se configuram numa lógica ditada pelo próprio grupo
que vai se delineando pelo interesse num determinado texto ou livro trazido por
um ou outro de seus participantes.
ENCONTROS: quinzenais, às segundas-feiras, 10h30 às 12h00
LOCAL: Edifício de Clínicas – SMHN Q. 2 Bloco A Sala 709 – Brasília-DF
REINÍCIO: março de 2020
PARTICIPANTES: Antonia Verdesio, Ione Silva, Juliana Tavares, Leonardo Teixeira,
Marília Klotz, Miryelle Viana, Orestes Sales, Priscila Costa e Rodrigo Caldas.
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Josenita Costa e Rosana Aguiar
CONTATOS: Josenita Costa (josenitacosta@hotmail.com – 61 99813 7901);
Rosana Aguiar (zanaguiar@gmail.com -61 981189807
CARTEIS
● RETORNO A LACAN A PARTIR DE BRASÍLIA
EMENTA: 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 clínicas advêm 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.
ENCONTROS: mensais, aos sábados, das 16h00 às 18h00
LOCAL: Edifício de Clínicas – SMHN Q. 2 Bloco A Sala 706 – Brasília-DF
INÍCIO: setembro de 2018
PARTICIPANTES: Arlete Mourão, Ione Silva (IPB), Marcelo Pio (ALB), Marcus
Seganfredo (ALB), Rodrigo Caldas (IPB) e Rosana Aguiar (IPB).
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Grupo fechado
MAIS-UM: dispositivo a ser definido no percurso
CONTATO: Ione (61 98185 6101) e Marcelo (61 99974 4669)

“Jamais, em nossa experiência concreta da teoria analítica,
podemos prescindir de uma noção da falta do objeto como
central. Não é um negativo, mas a
própria mola da relação do sujeito com o mundo.”
(Lacan, 1956, p.35)
14
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ATIVIDADES LOCAIS RECIFE
PSICANÁLISE E LITERATURA
● ENCONTRO COM A LITERATURA
O sábado anual “LITERATURA E PSICANÁLISE” organizado por Intersecção Psicanalítica do
Brasil - IPB e Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise ocorrerá no dia 14
de março de 2020 e servirá de inspiração para as duas reuniões mensais das 3as feiras à
noite no clube alemão do Recife. Convidamos todos os interessados em apresentar
trabalho sobre diferentes autores de literatura.
COORDENAÇÃO: Ana Lúcia Falcão (albfpsic@gmail.com), Luciane Batista
(lubatist@hotlink.com.br) Lourdes Rodrigues (marilurde@gmail.com) e Jacques Laberge
jacqueslaberge1@gmail.com

● GRUPO LITERATURA E PSICANÁLISE
A psicanálise, desde seus primórdios, teve a literatura como a grande colaboradora.
Presente desde início de IPB, a literatura, há muitos anos, anima duas reuniões mensais
em Recife. Em 2019, trabalhos apresentados no sábado anual "Literatura e Psicanálise" de
23 de março se referiram a autores diversos, como Joyce, Camus, Guimarães Rosa, Ítalo
Calvino, Raimundo Carreiro, Clarice Lispector, Cervantes, Dante, Proust, Suzan Sontag,
Fernando Pessoa, Ruben Braga, Carlos Pena Filho, Huxley, Orwell, Pirandello, Stefan
Zweig. A parceria IPB-Traço da organização do sábado anual continuou na programação
das reuniões mensais quando colegas vieram debater seus textos sobre algum destes
autores. O sábado anual de 14 de marco de 2020 deve poder animar as futuras reuniões
das primeiras terças-feiras mensais. Por outro lado, Lacan deu muita importância a
James Joyce, ao sinthome, à letra, à voz. Nas terceiras terças-feiras, retomaremos a leitura
de Finnegans Wake, contando com o trabalho prévio de Mary Josephine Collins (Jo), que
sendo irlandesa e conhecendo os cantos populares nos permite reconhecer em tantos
trechos do texto a voz cantante do talentoso tenor James Joyce. Quanto ao jogo com as
letras, Lacan não deixou de se inspirar de Finnegans Wake para escrever um texto
incompreensível para o próprio autor, L’Étourdit.
REINÍCIO: 17 de março de 2020 (1ª terça-feira de fevereiro)
LOCAL: Clube Alemão do Recife. Estr. do Encanamento, 216 - Parnamirim, Recife - PE,
52060-210
ENCONTROS: terceiras terças-feiras de cada mês; os trabalhos resultantes deste encontro
são apresentados na jornada anual Finnegans Wake de James Joyce.
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PARTICIPANTES: Ana Brito, Ana Lúcia Falcão, Carlos Daconti, Daniela Cavalcanti, Eduardo
Lacerda, Iza Brito, Jacques Laberge, Luciane Batista, Silvia Ferreira
Grupo aberto ao público, sem custos.
COORDENAÇÃO: Ana Brito (anabrito1009@gmail.com),
Ana Lúcia Falcão
(albfpsic@gmail.com), Jacques Laberge (jacqueslaberge1@gmail.com)
Lourdes Rodrigues (marilurde@gmail.com) e Luciane Batista (lubatist@hotlink.com.br).

SEMINÁRIOS TEÓRICO-CLÍNICOS SOBRE AUTISMO E PSICOSE (ANO III)
● A INCLUSÃO ESCOLAR DA CRIANÇA COMO UM ALUNO-SUJEITO
Em seu quarto ano (2020), os seminários serão dedicados ao tema da inclusão escolar da
criança com problemas em sua constituição psíquica. O modo peculiar de funcionamento
da criança e a forma como as escolas se organizam para atender à demanda de
escolarização serão tópicos dos debates a partir dos seguintes eixos teóricos de
sustentação da proposta: a via pulsional e a via cognitiva como uma dupla entrada para a
criança, na qual a aprendizagem surge como suplência à constituição subjetiva (G.
Crespin, 2018); a relação entre as crianças (alunos) e a função do semelhante: o que uma
criança pode fazer pela outra (C. Kupfer, 2018); a mudança de posição do professor, que,
de guardião do conhecimento, passa a desejar saber sobre o aluno em sua singularidade;
a distinção entre signo e significante; etc.
ENCONTROS: mensal, no 1º sábado de cada mês, das 10h00 às 12h00
LOCAL: Fundação CECOSNE – Rua José Osório, 124 - Madalena, Recife - PE
INÍCIO: fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: estudantes e profissionais da área de saúde e educação e familiares de
crianças e adolescentes com problemas de desenvolvimento (evento público)
COORDENAÇÃO: Severina Silvia Ferreira e Luana Cavalcanti
CONTATO: Luana Cavalcanti (81 99754-0142 - luanacrb@yahoo.com.br)

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA
● PREMATURIDADE E SOFRIMENTO DO BEBÊ: OBSTÁCULOS PARA O

ENLAÇAMENTO PAIS-CRIANÇA?
O sofrimento e a dor nos nascimentos prematuros e nas internações, muitas vezes longas,
nas unidades de terapia intensiva neonatal, o peso do indizível e do intolerável em torno
da incubadora não são sem consequências para os pais tanto quanto para a criança. Em
estado de sideração, muitas vezes os pais perdem a possibilidade de investimento diante
do horror do real das condições do recém-nascido. Por sua vez, hipersensível aos
estímulos dolorosos e sem possibilidade de instaurar um sistema de para-excitação,
suspensa entre a vida e a morte, a criança se refugia num intenso retraimento. O grupo
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tem os seguintes objetivos: (1) a leitura e o estudo da literatura médica e psicanalítica que
associa prematuridade e riscos para o desenvolvimento psíquico do infans,
particularmente para o estabelecimento do laço pais-bebê (laço social); (2) a formulação
de um projeto de pesquisa que vise ao acompanhamento de bebês prematuros, do
nascimento ao final do primeiro ano de vida.
ENCONTROS: três vezes ao mês, 2ª, 3ª e 4ª segunda-feira de cada mês, das 10h00 às
12h00
LOCAL: Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM/UPE - R. Visc. de
Mamanguape, S/N - Encruzilhada, Recife - PE INÍCIO: fevereiro de 2020.
PARTICIPANTES: membros do Preaut Brasil - Clínica e Pesquisa em Interação e
Comunicação na Infância (Núcleo Recife-PE). Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Severina Sílvia Ferreira, Eunice F. L. Oliveira e Luíza Bradley
CONTATO: Severina (81 99962-1342 - severinasilviaferreira@hotmail.com); Luíza (81
99242-2535) e Eunice (81 99912-3334)

GRUPOS DE ESTUDOS
● A FUNÇÃO PATERNA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA CONTEMPORÂNEA
A interrogação “O que é um pai?”, colocada no centro da experiência analítica, foi
considerada por Lacan (1957) como eternamente não resolvida. Para pensar essa
indagação, estamos retomando o percurso lacaniano do desenvolvimento do conceito de
função paterna, a partir da noção inicial de metáfora até as elaborações posteriores que
culminaram, em seus últimos avanços, com a problemática da nominação do Nome-doPai, qualificado então como O Nome de Nome de Nome.
ENCONTROS: quinzenais, na 2ª e 4ª quarta-feira de cada mês, das 19h00 às 20h30
LOCAL: Rua das Pernambucanas, 282, Sala 201, Graças, Recife-PE
REINÍCIO: fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: Anna Aline Coutinho, Carlos Eduardo Feitosa, Danielly Siqueira Miranda,
Francisca de Assis Guerra, Maria José Maquiné Celestino, Renata Alves de Santana,
Renata Palhares, Sílvia Lasalvia Teles e Yara Falcão Toscano.
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Severina Silvia Ferreira e Maria Medeiros
CONTATO: Maria Medeiros (81 98560-8414 - psicmedeiros@hotmail.com)

● CLÍNICA PSICANALÍTICA COM CRIANÇAS E BEBÊS
Desde seu nascimento, o bebê já tem presentes suas pulsões sexuais. O mamar é o início
da sexualidade do bebê. Nessa ocasião, a sexualidade da mãe vai ser decisiva no processo.
Ela vai passar, por meio de sua castração, o gozo fálico para a criança.
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ENCONTROS: quinzenais, às quartas-feiras, das 17h00 às 19h00
LOCAL: Av. Eng. Domingos Ferreira, 2160/1008 - Boa Viagem - Recife - PE
REINÍCIO: fevereiro 2020
PARTICIPANTES: Maria Augusta Carvalho, Alessandra Ferreira da Silva Lucena, Sofia David
de Souza, Daniela Abádia de Lima Vieira, Maria Carolina Moura de Arruda, Maria Gabriela
Sousa Pereira, Anamaria Tavares de Lima, Renata Consuelo, Evânia Maria Silva
COORDENAÇÃO: Luíza Bradley Araújo
CONTATO: 81 99242 2535

● AS PSICOSES: CLÍNICA E TEORIA
Grupo formado para o estudo das Psicoses em Freud, em Lacan e em outros autores
escolhidos pelo grupo, trazendo ao debate casos da clínica.
ENCONTROS: mensais, na 4ª sexta-feira de cada mês, das 14h00 às 17h00
LOCAL: Rua do Progresso 255, Conj. 207/208, Soledade, Recife/PE
INÍCIO: 14/02/2020
PARTICIPANTES: Fátima Wanderley, Francisca Guerra e Rita Smolianinoff
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Rita Smolianinoff e Francisca Guerra
CONTATO: Rita (81 99126-3980) e Francisca (81 99922-4050)

● DOS TRÊS ENSAIOS SOBRE A SEXUALIDADE (FREUD) À SEXUAÇÃO
(LACAN)
Como Freud e Lacan tentam explicitar o mistério do “corpo falante“? O que se passa entre
o sujeito e seu corpo? O que dizer desse encontro: linguagem e corpo? Quais os efeitos
dessa relação na vida sexual, erótica e social?
ENCONTROS: semanais, às terças-feiras, das 10h45 às 12h00
LOCAL: Av. Domingos Ferreira, Clinical Center, 636, Sala 315, Pina - Recife-PE
INÍCIO-REINÍCIO: fevereiro/2020 – dezembro/2020
PARTICIPANTES: Anamaria Tavares de Lima, Bruno dos Santos Santana, Dourival Melo
Ninck da Silva Júnior, Elke Diniz de Souza.
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Maria Izabel Pires Coelho CONTATO: 81 9212 0032

● GRUPO DAS SEXTAS: FUNDAMENTOS DA PSICANÁLISE - DE FREUD A
LACAN – AS BASES CONCEITUAIS – MARCO ANTONIO COUTINHO JORGE
ENCONTROS: quinzenais, às sextas-feiras, das 14h00 às 16h00
LOCAL: Av. Eng. Domingos Ferreira, 2160/804, Ed. Empresarial Business Beach, Boa
Viagem
REINÍCIO: 07/02/2020
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PARTICIPANTES: Érica de Andrade Lima, Teresa Vilma Maia Pino e Tereza Dulce Azevedo.
Grupo aberto a novos participantes.
COORDENAÇÃO: rotativa
CONTATO: Érica de Andrade Lima (81 98743 4418)

● ESTUDOS SIGMUND FREUD, LACAN E OUTROS
O grupo aposta na releitura de Freud e Lacan retomando, a cada leitura, os conceitos
psicanalíticos. Atualmente decidimos ler O avesso do Amor de Gerard Pommier, sempre
acompanhado dos textos de Freud. Após a finalização iremos retomar textos de Freud.
Encontros: semanais, às quartas-feiras, das 18h às 19h30
Local: Rua Visconde de Goiana, 187 - Ilha do Leite - Recife - PE
Reinício: fevereiro 2020
Participantes: Márcia Gaioso, Rafaela Queiroz Cordeiro
Grupo aberto a novos participantes
Funcionamento do grupo via internet - WhatsApp e Skype
Coordenação: Ana Lúcia Falcão
Contato: albfpsic@gmail.com - 81 99968 14 03

● O BEBÊ E O CAMPO PULSIONAL (GRUPOS I e II)
Um estudo atento da obra de Freud permite fisgar seu interesse pelas questões relativas
ao sonoro, seu gosto marcado pelas melodias, sua sensibilidade às qualidades vocais. A
melodia, mais do que outro componente musical, vem ilustrar etapas importantes da sua
elaboração teórica, convocado que foi pelo valor da “melodia das pulsões”, conforme sua
expressão (Freud et le sonore, E. Lecourt, 1992). Dando continuidade aos trabalhos que
vêm se desenvolvendo já há alguns anos, os grupos I e II se dedicarão ao resgate dos
textos freudianos para, em seguida, retomar a leitura de Lacan sobre a pulsão invocante,
e agregando, ao final, seus desenvolvimentos sobre a pulsão escópica.
ENCONTROS: quinzenais, 1ª e 3ª sexta-feira do mês (GRUPO I) e 2ª e 4ª sexta-feira do mês
(GRUPO II), das 10h00 às 12h00
LOCAL: Rua das Pernambucanas, 282, Sala 201, Graças, Recife-PE.
REINÍCIO: fevereiro de 2020 PARTICIPANTES:
GRUPO I: Anna Aline Coutinho, Avanilda Torres, Bruno Santana, Elisângela Maria da Silva,
Francisca Guerra, Karla Apollyana Lima S. Leite, Luana Cavalcanti Siqueira, Lorena Rocha
Leite, Marcelo Leite, Maria José Maquiné Celestino, Mariel Rocha Lyra, Rachel Rangel, Rita
Smolianinoff e Tereza Barretto.
GRUPO II: Bruna Cristina Mortari Costa Miorali, Estevam Vasques, Carmem de Fátima
Estevam Vasques, Maria Medeiros e Nadja Lima.
GRUPO I: Grupo fechado a novos participantes
GRUPO II: Grupo aberto a novos participantes
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COORDENADOR: Severina Silvia Ferreira
CONTATO: severinasilviaferreira@hotmail.com - 81 99962 1342

● O LUGAR DOS PAIS NA CLÍNICA PSICANALÍTICA DO AUTISMO
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).
ENCONTROS: mensais, na 1ª segunda-feira do mês, das 10h00 às 12h00
LOCAL: Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM/UPE - R. Visc. de
Mamanguape, S/N - Encruzilhada, Recife - PE
REINÍCIO: fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: Luana Cavalcanti Siqueira, Maria do Carmo Camarotti e Maria José
Maquiné Celestino, com a colaboração de Carmem de Fátima Estevam Vasques.
Grupo aberto a novos participantes
COORDENADOR: Severina Silvia Ferreira e Luiza Bradley
CONTATO: Severina (81 99962-1342 - severinasilviaferreira@hotmail.com); Luíza (81
99242-2535 - lparaujo@elogica.com.br)

● FORMAÇÃO DO PSICANALISTA
O grupo estuda os aspectos teóricos na formação de um psicanalista a partir de uma lógica
da subjetividade de cada sujeito. Uma lógica que não é da identificação e sim da diferença.
ENCONTROS: quinzenais, na 2ª e 4ª sexta-feira do mês, das 10h00 às 12h00
LOCAL: Rua Francisco Alves, 325, Sala 606, Ilha do Leite – Recife-PE
REINÍCIO: fevereiro /2020
PARTICIPANTES: Dorinha Nunes, Eduarda Moraes, Inês Pessoa, Isabel Laporte, Jane
Coutinho, Maria do Rocio Baltar e Roberta Freyre.
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Rachel Rangel
CONTATO: rachelrangel@gmail.com - 81 98663 6485

● OS NÃO-TOLOS VAGUEIAM (JACQUES LACAN)
A partir deste Seminário em que Lacan formula o conceito do Real da escritura e do saber
no real, pensarmos a Clínica do Real.
ENCONTROS: semanais, às quartas-feiras, das 9h30 às 10h45
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LOCAL: Rua Alfredo Fernandes, 295/303, Empresarial Germana Suassuna, Casa Forte –
Recife-PE
REINÍCIO: fevereiro/2020, com a lição V.
PARTICIPANTES: Adriana Chaves, Érica de Andrade Lima, Fátima Oliveira, Lia da Fonte,
Maria Izabel Monteiro.
COORDENAÇÃO: rotativa
Grupo aberto a novos participantes COORDENAÇÃO: rotativa
CONTATO: Adriana Chaves (81 98728-8876); Érica de Andrade Lima (81 98743-4418)

● O MAL ESTAR NA CULTURA
Este grupo se constitui como uma preparação para o encontro da CER – Comissão de
Enlace Regional de CONVERGENCIA – Movimento Lacaniano para a Psicanálise Freudiana.
Grupo aberto aos interessados.
INÍCIO: março de 2020.
CONTATO: Ana Lucia Falcão (albfpsic@gmail.com, 81 99968-4103), Francisca Guerra
(franciscaguerra@uol.com.br 81 99922-4050), Rita Smolianinoff (rs@hotlink.com.br 81
99126-3980), Luiza Bradley Araújo (lbradleyaraujo@gmail.com 81 99242-2535),

● FUNDAMENTOS DA PSICANÁLISE - DE FREUD A LACAN – AS BASES
CONCEITUAIS – MARCO ANTONIO COUTINHO JORGE
“(...) Assim, sobre o sujeito no social, o consumidor está literalmente engolindo o cidadão.
Mas, principalmente, é a palavra ‘consumidor’ que engole a palavra ‘cidadão’. Se o
relacionamento com os outros é o mais real dos reais, como podem se relacionar em cada
um de nós o consumidor, o cidadão e o sujeito?” (Jacques Laberge, Sobre o mal-estar na
cultura, p.18)
ENCONTROS: quinzenais, às sextas-feiras, das 14:00h às 16h00
LOCAL: Av. Eng. Domingos Ferreira, 2160/804, Ed. Empresarial Business Beach, Boa
Viagem – Recife-PE
REINÍCIO: 07/02/2020
PARTICIPANTES: Érica de Andrade Lima, Teresa Vilma Maia Pino e Tereza Dulce Azevedo.
Grupo aberto a novos participantes.
COORDENAÇÃO: rotativa
CONTATO: Érica de Andrade Lima (81 98743 4417)

● NEM TODOS OS CAMINHOS LEVAM A ROMA: PROBLEMATIZAÇÕES EM
TORNO DA INTERPRETAÇÃO SELVAGEM
Ementa: 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/Curadoria vêm interferindo na fruição artística? Como pensar a
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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 para essa investigação.
PERIODICIDADE: Estudos e discussões pela via de mídias virtuais (internet) e um encontro
presencial por mês (com o dia da semana sujeito a alteração).
DIA DA SEMANA: Segunda-feira (sujeito à variação).
HORÁRIO: 16h às 18h (sujeito à variação).
LOCAL: Espaços expositivos de arte, galerias, museus, teatros, cineclubes, cinemas,
bibliotecas, consultórios, e outros espaços alternativos (podendo sofrer
alteração/intercalação a cada encontro presencial).
INÍCIO: abril/2020.
PARTICIPANTES: Grupo interdisciplinar (ainda em formação).
VAGAS: 3 vagas abertas (podendo ser ampliadas).
COORDENAÇÃO: Roberta Aymar
CONTATO: e-mail: robertaaymar@gmail.com Fone: (81)999264750.

● ÓDIO, VIOLÊNCIA E SILÊNCIO NO MAL-ESTAR DA CIVILIZAÇÃO
Em O mal-estar na civilização (1930), Freud reafirmava seu ponto de vista de que o ódio é
anterior ao amor. A inclinação para a agressão constitui, no homem, uma disposição
pulsional original e auto subsistente; é o maior impedimento à civilização. “Somos muito
suficientemente uma civilização do ódio” (Lacan, 1953-54, p. 316). A violência, acrescenta
Lacan mais tarde (1957-58), vem a ser o que há de essencial na agressão, pelo menos no
plano humano. “Não é a fala, é até exatamente o contrário” (p. 471). Em sua essência,
insiste Lacan, a violência distingue-se da fala, o que o leva a colocar a questão de saber
em que medida a violência pode ser recalcada. Em tempos em que o ódio e a violência se
notabilizam como paixões do ser, a responsabilidade do analista, em sua prática, não
pode desprezar a subjetividade de sua época “na dialética que o compromete com tantas
vidas em um movimento simbólico” (Lacan, 1953, citado por Rinaldi, 2018, p. 40).
ENCONTROS: quinzenais, às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30
LOCAL: a ser definido
INÍCIO: fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: os desejosos de construírem um espaço de fala, discussão e escrita como
contribuição da Psicanálise às questões sociais e políticas que atravessam não apenas o
Brasil, mas também outros países, de modo a tentar elucidar os modos atuais de
enredamento do sujeito e do seu gozo no laço social (work in progress).
Grupo em formação
COORDENAÇÃO: Severina Silvia Ferreira
CONTATO: severinasilviaferreira@hotmail.com - 81 99962 1342
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● O SEMINÁRIO 16, “DE UM OUTRO AO OUTRO”, DE JACQUES LACAN
Grupo formado para o estudo do Seminário 16, “De um Outro ao outro”, de Jacques
Lacan.
ENCONTROS: mensais, 1ª sexta-feira de cada mês, das 14h00 às 17h00
LOCAL: Rua do Progresso 255/208, Soledade – Recife-PE
REINÍCIO: 13/03/2020.
PARTICIPANTES: Fátima Wanderley, Francisca Guerra e Rita Smolianinoff
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Rita Smolianinoff
CONTATO: 81 99126-3980 - 3082-2996

● PSICANÁLISE COM CRIANÇAS E O LUGAR DO ANALISTA
Promover a formação com foco na clínica psicanalítica com crianças em sofrimento
psíquico.
ENCONTROS: quinzenais, às quintas-feiras, das 15h30 às 17h00
LOCAL: Av. Visconde de Albuquerque, 776, Madalena – Recife-PE
INÍCIO: fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: Claudiana Maria Silva Caze, Mércia Jordani, Verônica Francisca da Silva
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Mariel Lyra
CONTATO: 81 99252 2881 - 3228 2881

● PSICANÁLISE & ARTE
O grupo visa a um estudo do entrecruzamento da Psicanálise com a Arte, por considerar a
ênfase dada por Freud ao assunto desde a origem da sua construção teórica, quando
mostra aspectos sobre o imaginário e o simbólico. Tais conceitos são abordados, anos
depois, por Jacques Lacan sobre o Real, cujo enlaçamento nos faz pensar a respeito do
que vem a se entender sobre invenção.
ENCONTROS: semanais, às 2° e 4° sextas-feiras, das 8h00 às 9h30
LOCAL: Rua Francisco Alves 325, sala 606, Ilha do Leite -Recife
REINÍCIO: fevereiro de 2020.
PARTICIPANTES: Dorinha Nunes, Isabel Laporte, Jane Coutinho, Maria do Rocio Baltar e
Roberta Freyre.
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Rachel Rangel
CONTATO: rachelrangel@gmail.com - 81 98663 6485
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● SEMINÁRIO 21: OS NÃO-TOLOS VAGUEIAM / SEMINÁRIO 11, OS
QUATRO CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA PSICANÁLISE (LACAN)
O grupo finaliza o seminário 21 de Lacan e se prepara para iniciar o seminário 11, tema do
próximo Simpósio de Intersecção Psicanalítica do Brasil. Acompanha o seminário com
textos de Freud.
Encontros: semanais, às terças-feiras 08h30 às 09h30
Local: Rua Visconde de Goiana, 187 - Ilha do Leite - Recife - PE
Reinício: fevereiro de 2020
Participantes: Daniella Pereira e Glaucemar Monteiro
Grupo aberto a novos participantes
Coordenação: Ana Lúcia Falcão
Contato: albfpsic@gmail.com - 81 99968 14 03

● SEMINÁRIO 25: LE MOMENT DE CONCLURE – JACQUES LACAN
O grupo estuda o Seminário 25 de Lacan.
ENCONTROS: quinzenais, na 1ª e 3ª sexta-feira de cada mês, 8:30h às 10:00h
LOCAL: Rua Francisco Alves 325, Sala 606, Ilha do Leite – Recife-PE REINÍCIO: 02/2020
PARTICIPANTES: Dorinha Nunes, Fernando Leal, Isabel Laporte, Roberta Freyre e Jane
Coutinho
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Rachel Rangel
CONTATO: rachelrangel@gmail.com - 81 98663 6485

● TEORIA CLÍNICA
O Grupo Teoria Clínica objetiva o estudo, reflexões e discussões acerca dos textos
Freudianos e sua releitura e aprofundamento na obra Lacaniana. Possibilita uma
interlocução entre teoria e prática e contribui significativamente no percurso de
transmissão da psicanálise.
ENCONTROS: quinzenais, na 1° e 3° quinta-feira do mês, das 18h30 às 20hs
LOCAL: Rua Bernardino Soares da Silva, n° 70, Empresarial Casa Grande, sala 305,
Espinheiro, Recife-PE
REINÍCIO: fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: Andressa da Costa Sabino, Jéssica Carla de Azevedo, Maria Gleicy Silva,
Mariana Maciel, Renata Batista
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Rossane Wanderley
CONTATO: 81 99157 5669
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● ESTUDO INTRODUTÓRIO DA TEORIA PSICANALÍTICA EM FREUD E
LACAN
Entender a subjetividade através dos elementos fundantes da teoria psicanalítica e a
técnica do psicanalista.
ENCONTROS: quinzenais, às quintas-feiras, das 18h30 às 20h00
LOCAL: Av. Visconde de Albuquerque, 776, Madalena – Recife-PE
INÍCIO: fevereiro de 2020
PARTICIPANTES: Claudiana Maria Silva Caze, Joelma Soares Alves da Silva, Lizziane
Ferreira Fernandes, Mércia Jordani, Verônica Francisca da Silva
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Mariel Lyra
CONTATO: 81 99252 2881 - 3228 2881

“O grito se produz num estado de coisas onde não apenas a
linguagem já está instituída para a criança,
mas esta já está imersa num meio de linguagem, e
é a título de par de alternância que ela compreende e articula
seus primeiros balbucios.”
(Lacan, 1957, p.192)
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ATIVIDADES LOCAIS RIO DE JANEIRO
GRUPO DE ESTUDOS
● LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “LACAN, LEITOR DE JOYCE”, DE COLETTE SOLER
ENCONTROS: presencial e virtualmente.
INÍCIO: março de 2020.
Grupo aberto aos interessados.
COORDENAÇÃO: Miriam Nogueira Lima
CONTATO: 21 99616 8311
● ESTUDO DO SEMINÁRIO 24 DE LACAN – “L’INSU QUE SAIT DE L’UNE-BÉVUE S’AILE À
MOURRE
Leitura e discussão do seminário.
ENCONTROS: presencial e virtualmente.
LOCAL: a combinar
INÍCIO: março de 2020
PARTICIPANTES: Ione Silva, Ilka Moreno, Manoel Ferreira, Miriam Nogueira, Plínio Leite.
Grupo fechado
MAIS-UM: a circular no percurso.
CONTATO: Miriam Nogueira Lima - 21 99616 8311

● PSICANÁLISE, CLÍNICA E POLÍTICA
Discutir as articulações possíveis entre psicanálise e política, ambas práxis do impossível,
tomando como base os seguintes textos de Jacques Lacan: “Proposição de 9 de outubro
de 1967 sobre o psicanalista da Escola”, “Radiofonia” (1970) e “Televisão” (1974).
ENCONTROS: quinzenais, às terças-feiras, das 14h30 às 16h00 LOCAL:
Rua Muniz Barreto 682, Apto 102, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ
REINÍCIO: março de 2020.
PARTICIPANTES: Fátima Breda, Gabriela Rinaldi Meyer
Grupo aberto a novos participantes
COORDENAÇÃO: Dóris Rinaldi
CONTATO: 21 98812 3458
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“A Unheimlichkeit é aquilo que aparece no lugar em que deveria estar o
menos-phi. Aquilo de que tudo parte, com efeito,
é a castração imaginária, porque não existe, por bons motivos, imagem
da falta. Quando aparece algo ali, portanto, é porque, se assim posso
me expressar, a falta vem a faltar.
[...] Mas se, de repente, faltar toda e qualquer norma, isto é, tanto o
que constitui a anomalia quanto o que constitui a falta, se esta de
repente não faltar, é nesse momento que começará a angústia. Tentem
aplicar isso a uma porção de coisas.”
(Lacan, 1962, p.52)
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CARTEIS
● OS QUATRO CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA PSICANÁLISE
Cartel formado por cinco participantes de IPB, do Rio de Janeiro e de Recife, voltado ao
tema do próximo Simpósio de 2020, de mesmo título. A função do Mais-Um circulará
conforme funcionamento. A interlocução busca pensar a presença da psicanálise em
intenção e extensão à luz da atualidade; privilegiando o ambiente virtual, por meio de
lista de discussão própria para a comunicação entre os cartelizantes, o prazo inicial deste
cartel é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um.
INÍCIO: setembro de 2020
PARTICIPANTES: Anna Aline Coutinho (Recife), Elza Calôba (Rio de Janeiro), Jacques
Laberge (Recife), Luana Cavalcanti (Recife) e Rita Smolianinoff (Recife)
Grupo fechado
MAIS-UM: circulará no funcionamento
CONTATO: forum@hotlink.com.br

● CARTEL INTERINSTITUCIONAL: A PSICANÁLISE NO MUNDO
Participantes: Ana Lúcia Falcão (Intersecção Psicanalítica do Brasil), Débora Rocha (Corpo
Freudiano - João Pessoa), Eliane Bryon (ECOTEC - Sociedade para o Desenvolvimento
Socioambiental), Marcia Gaioso (Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife),
Rafaela Queiroz Cordeiro (Kids U - Canadá)
Mais Um - texto Mal-estar na Cultura de Sigmund Freud volume XXI das Obras Completas
.
● ESTUDO DO SEMINÁRIO 24 DE LACAN – “L’INSU QUE SAIT DE L’UNE-BÉVUE S’AILE À
MOURRE”
Leitura e discussão do seminário.
ENCONTROS: presencial e virtualmente
LOCAL: a combinar
INÍCIO: março de 2020
PARTICIPANTES: Ione Silva, Ilka Moreno, Manoel Ferreira, Miriam Nogueira, Plínio Leite.
GRUPO FECHADO.
MAIS-UM: a circular no percurso.
CONTATO: Miriam Nogueira Lima - 21 99616 8311
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● MELANCOLIA
Discussão de textos psicanalíticos sobre a melancolia com vistas a refletir sobre a clínica
da contemporaneidade. Partiu-se do texto “Luto e melancolia”, de Freud, para prosseguir
com textos de outros psicanalistas sobre o tema.
ENCONTROS: mensais, na 2ª terça-feira de cada mês, das 20h00 às 21h30
LOCAL: Av. Flor de Santana, 357/801 - Parnamirim – Recife-PE
INÍCIO: março de 2020
PARTICIPANTES: Bruno Santana, Fátima Oliveira e Francisca Guerra.
Grupo fechado
MAIS-UM: Bruno Santana
CONTATO: Bruno (81 99915-8525)

● RETORNO A LACAN A PARTIR DE BRASÍLIA
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 clínicas advêm 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.
ENCONTROS: mensais, na 4ª quarta-feira de cada mês, das 20h30 às 22h00
LOCAL: Edifício de Clínicas – SMHN Q. 2 Bloco A Sala 706 – Brasília-DF
INÍCIO: setembro de 2018
PARTICIPANTES: Arlete Mourão (IPB), Ione Silva (IPB), Marcelo Pio (ALB), Marcus
Seganfredo (ALB), Rodrigo Caldas (IPB) e Rosana Aguiar (IPB). Grupo fechado
MAIS-UM: dispositivo a ser definido no percurso
CONTATO: Ione (61 98185 6101) e Marcelo (61 99974 4669)

● CARTEL INTERINSTITUCIONAL: IMPLICAÇÕES ENTRE TOPOLOGIA E PSICANÁLISE
EMENTA: Pela provocação dos estudos da matemática e em específico da topologia
desenvolver suas implicações na teoria e clínica psicanalítica.
ENCONTROS: mensais, 1ª sexta-feira de cada mês, das18h30 às 21h00
LOCAL: Rua do Futuro, 168, Casa 37. Aflitos. Recife-PE
INÍCIO: agosto de 2018
PARTICIPANTES: Manoel Ferreira (IPB), Lúcia Queiroz (CEF), Luís Felipe (CEF), Gleci Lima
(CEF), Emília Lapa (CEF) e Ana Cecília.
Grupo fechado
MAIS UM: circulante entre os participantes
CONTATO: Manoel (81 98861 5502) e Lúcia (81 99748 6064 )
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GRUPO DE TRABALHO
GT de RESPONSABILIDADE SOCIAL
Ementa: Grupo de trabalho e estudo 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.
PERIODICIDADE: 1 encontro presencial por mês (sujeito à alteração).
DIA DA SEMANA: Sexta-feira.
HORÁRIO: 18 às 20h.
LOCAL: Sujeito à modificação a cada mês.
REINÍCIO/INÍCIO: fevereiro/2020.
PARTICIPANTES: Ana Lúcia Falcão albfpsic@gmail.com, Antonio Guinho
antonioguinho@gmail.com, Francisca Guerra franciscaguerra@uol.com.br, Jacques
Laberge jacqueslaberge1@gmail.com, Luiza Bradley Araujo lparaujo@elogica.com.br,
Maria Medeiros psicmedeiros@hotmail.com, Manoel Ferreira
manoelferreira@terra.com.br, Rachel Rangel rachelrangel@gmail.com, Rita Smolianinoff
rs@hotlink.com.br, Roberta Aymar robertaaymar@gmail.com Não-membros de IPB:
Cristina Laporte cristinalaporte@gmail.com, Gorete Vasconcelos
go_vasconcelos@yahoo.com.br,
Grupo aberto a novos participantes.
COORDENAÇÃO: Roberta Aymar
CONTATO: Roberta Aymar - e-mail: robertaaymar@gmail.com Fone: (81)999264750.
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“É em vão que tua imagem chega ao meu encontro.
E não me entra onde estou, que mostra-a apenas
Voltando-te para mim só poderias achar
Na parede do meu olhar tua sombra sonhada.
Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos
Que podem refletir mas que não podem ver
Como eles meu olho é vazio e como eles habitado Pela
ausência de ti que faz tua cegueira”.
(Poema do Fou d’elsa, de Aragon, intitulado Contracanto,
citado por Jacques Lacan, em 1964, Seminário 11, p.79)
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ATIVIDADES NACIONAIS
SIMPÓSIO DE BRASÍLIA – 2o2o
TEMA: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise na clínica hoje
EMENTA: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (Inconsciente,
Repetição, Transferência e Pulsão) são o fundamento do retorno empreendido
por Lacan à teoria freudiana. Com sua assertiva de que o inconsciente é
estruturado como uma linguagem, o aparelho psíquico, operando pela metáfora e
metonímia, sempre esbarra na impossibilidade (Real) ao recorrer sobre si mesmo.
Em seu movimento pulsional e, portanto, desejante, o sujeito busca respostas
para as suas angústias e institui estruturalmente a transferência endereçada ao
Sujeito Suposto Saber, ao Outro que sabe, até que possa se encontrar com seu
saber inconsciente.
DATA: 18 e 19 de setembro de 2020
LOCAL: Brasília-DF
ATIVIDADE ABERTA AO PÚBLICO
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Iara Beltrão – 61 981298008 - iarabgsouza@gmail.com
Maria Cláudia Morato – 61 98282 8000 – mclaudiamorato@gmail.com
Susan Izozaki – 61 991615890 - su.isozaki@gmail.com
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CONVERGENCIA - CER
15 e 16 de maio de 2020 em Recife - Reunião da Comissão de Enlace Regional de
CONVERGENCIA. Movimento Lacaniano para a Psicanálise Freudiana - Tema da parte
aberta da CER - Mal-estar na Cultura / Parte interna - Supervisão
ORGANIZADORA - Intersecção Psicanalítica do Brasil
LOCAL Recife/PE

JORNADA FREUD-LACANIANA
Jornada atemática convocada por várias instituições freud-lacanianas, onde se dá a
inscrição de trabalhos que são apresentados conforme dispositivos da Reunião
Lacanoamericana de Psicanálise, que colocam em evidência a produção teórica e clínica
de cada um, singularmente.
DATA: segundo semestre de cada ano
LOCAL: Recife-PE
PARTICIPANTES: aberta ao público
COMISSÃO ORGANIZADORA: composta por um ou dois membros de cada instituição
convocante, a ser definida a cada ano.
CONTATO: ipbbras@interseccaopsicanalitica.com.br

MOVIMENTO PSICANÁLISE, AUTISMO E SAÚDE PÚBLICA –
MPASP
VIII JORNADA ANUAL: Evento a ser definido no início de 2020.
Comissão de transição MPASP 2019-2020: Ana Lúcia Falcão, Bruna Vaz de Almeida, Bruno
Santana, Francisca Guerra, Letícia Rezende, Manoel Ferreira, Márcia Cristina S. de Souza,
Raquel Muniz dos Santos, Rita Smolianinoff e Valéria Aguiar
Contato: mpasp.2019.2020@gmail.com
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ATIVIDADES INTERNACIONAIS
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENLACE REGIONAL (CEG) DE CONVERGENCIA.
DATA: 15 a 18 de outubro de 2020
INSTITUÇÃO ORGANIZADORA: Après-Coup Psychoanalytic Asociation/ NY - USA

“A experiência psicanalítica descobriu no homem o imperativo
do verbo e a lei que o formou à sua imagem. Ela maneja a
função poética da linguagem para dar ao desejo dele sua
mediação simbólica. Que ela
os faça compreender, enfim, que é no dom da fala que
reside toda a realidade de seus efeitos; pois foi através
desse dom que toda realidade chegou ao homem, e é por seu ato
contínuo que ele a mantém.”
(Lacan, “Função e Campo da fala e da linguagem em
psicanálise”, 1953 p.323)
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SOBRE OS ENLACES DA IPB
CONVERGENCIA - MOVIMENTO LACANIANO PARA A PSICANÁLISE
FREUDIANA
http://www.convergenciafreudlacan.org/
“CONVERGENCIA, Movimento Lacaniano para a Psicanálise Freudiana foi fundada em
1998, em Barcelona, e pode ser considerado como o marco do qual a IPB é um dos seus
efeitos! Foi nesse momento de sua fundação que um grupo de psicanalistas brasileiros
formalizou a Intersecção Psicanalítica do Brasil – IPB. Desde então, a IPB participa
ativamente do Movimento de Convergência, tanto nas atividades propostas em nível
nacional, como nas internacionais.” 1

REUNIÃO LACANOAMERICANA DE PSICANÁLISE
www.efla.com.ar
“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 latinoamericanos, 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, minimizando 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

1

invenção. Brasília, 2018, p.117.
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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.” 2

JORNADA FREUD-LACANIANA
“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
atemática e inspirada nos dispositivos da Reunião Lacanoamericana de Psicanálise.
Convocada por diversas instituições de psicanálise e, ao mesmo tempo, aberta a inscrição
de trabalhos de psicanalistas, participantes oriundos de quaisquer campos e estudantes,
ela favorece a inscrição da singularidade da produção teórica e clínica e, ao mesmo
tempo, oferece iguais condições a todos. Cada um fala em nome próprio e apresenta
trabalho com horário estabelecido a partir de um sorteio. Não há, portanto, uma base
piramidal, nem hierarquia, horários especiais e 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 sexta edição, proporciona uma abertura que se repete a cada
ano.” 3

2

invenção. Brasília, 2018, p.137.

3

Idem, p.153
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REDE PRIMEIRA INFÂNCIA DE PERNAMBUCO – REPI-PE
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 Primeira 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.” 4

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 privada, em todo o país.
O Movimento começou sua articulação no final de 2012 como resposta 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 contribuições 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 político, tornando transmissíveis ao público os
efeitos da práxis psicanalítica e dando o testemunho do seu saber-fazer.
O desenvolvimento de políticas públicas que questionem a patologização da condição
humana e a medicalização do sofrimento psíquico, especialmente na infância. A partir
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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.

4

invenção. Brasília, 2018, p.171 5 Idem, p.175.

“Então, qual é a finalidade da análise, para além da
terapêutica? Impossível não distingui-la desta quando
se trata de produzir um analista.
Pois, como dissemos sem entrar na mola da
transferência, é o desejo do analista que, em última
instância, opera na psicanálise.”
(Lacan, 1998, p.868)
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MEMBROS
INTERSECCÃO PSICANALÍTICA DO BRASIL
MEMBROS BRASÍLIA – DDD 061
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

JULIANA MOREIRA REIS TAVARES

981319274 - 33260934

julianamrtavares@gmail.com

MARISA MARIA BRITO DA JUSTA NEVES

991671205 - 34685645

marisa.brito.neves@uol.com.br

MARY FRANCES BATISTA BALTHAZAR

984737535

maryfrancesbalthazar@yahoo.com.br

MIRYELLE VIANA DE SOUZA PEDROSA

984120374

mvspedrosa@gmail.com

ORESTES CORRÊA SALES

996429171

orestes@stj.jus.br

REJANE AUSTREGÉSILO FAÇANHA

999820731

rejanefacanha@gmail.com

RODRIGO JORGE CALDAS PEREIRA

995548466

caldas.rodrigo@gmail.com

ROSANA MÁRCIA ROLANDO AGUIAR

981189807

zanaguiar@gmail.com

SUSAN ISOZAKI

991615890

su.isozaki@gmail.com
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INTERSECCÃO PSICANALÍTICA DO BRASIL
MEMBROS RECIFE DDD 081
ANA LÚCIA BASTOS FALCÃO

999681403

albfpsic@gmail.com

ANNA ALINE SOARES CAVALCANTI COUTINHO

999296344

anna.alines@hotmail.com

ANTONIO GUINHO

999244365

antonioguinho@gmail.com

CARLOS EDUARDO CARVALHEIRA

996632500

abcc@uol.com.br

DANIELLA BEZERRA DE MENEZES PEREIRA

999716745

daniellabmpereira@hotmail.com

ERICA ANDRADE LIMA

987434418- 34266305

ericaandradelima@hotmail.com

FRANCISCA DE ASSIS GUERRA

999224050

franciscaguerra@uol.com.br

GRACE ARAÚJO DE NOVAES

999648940-3268223

gnovaes22@yahoo.com.br

ILKA MORENO

991136133

ilka.moreno@hotmail.com

IRENE PAIVA MELO

999895721- 3260489

irenepmelo@gmail.com

JACQUES LABERGE

999246130-2687008

jacqueslaberge1@gmail.com

LORENA ROCHA LEITE

988032404-0511391

lorenarlfono@gmail.com

LUANA CAVALCANTI SIQUEIRA

997540142-86167263

luanacrbs@gmail.com

LUIZA ELENA BRADLEY ALVES DE ARAÚJO

992422535

lbradleyaraujo@gmail.com

MANOEL FERREIRA BARROS NETO

988615502

manoelferreira@terra.com.br

MARIA ADRIANA CHAVES REMÍGIO

987288876-32220140

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

991724438-34664043

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
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INTERSECCÃO PSICANALÍTICA DO BRASIL
MEMBROS RIO DE JANEIRO DDD 021

DORIS RINALDI

988123458

doris_rinaldi@yahoo.com.br

ELZA MARQUES CALÔBA

991292283

elzacaloba@gmail.com

MIRIAM APARECIDA NOGUEIRA LIMA

996168311-22870729

manglima@gmail.com

INTERSECCÃO PSICANALÍTICA DO BRASIL
MEMBROS EMÉRITOS
JUCY PESSOA BARBOSA

Recife/PE

DULCE DE QUEIROZ CAMPOS

Recife/PE

SONIA MARIA DE MELO COELHO

Recife/PE
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