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DO ICP
A cada ano que se inicia, o Instituto de Clínica Psicanalítica do Rio de
Janeiro retoma os pontos fundamentais do seu funcionamento, tais como
suas rotinas, ao mesmo tempo em que renova sua fórmula, levando em conta
os atravessamentos aos quais a psicanálise e os psicanalistas do Campo
Freudiano estão sujeitos. Continuamos, firmes e fortes, na nossa posição
decidida de sustentar a transmissão da psicanálise a todos aqueles que
nos procuram. Recebemos pessoas de várias formações universitárias, com
percursos muito diversos, afirmando aquilo que é a nossa marca: através dos
conceitos fundamentais da clínica psicanalítica, transmitir o que a psicanálise
nos ensinou.
Através do estudo e da análise, são os membros da EBP e os associados do
ICP que sustentam o trabalho cotidiano no Instituto. Nossa política, em sintonia
com o trabalho realizado na AMP, na EBP e na Seção Rio, está apoiada em
repensar, a cada ano, o que será proposto nos cursos e núcleos, o que requer,
tanto dos professores quanto dos alunos, um dar de si que extrapola, mas leva
em conta o saber sabido. Como manejar a transmissão das ferramentas da
psicanálise para poder sustentá-la é nosso desafio constante. A clínica atual
exige, daqueles que se dispõem a sustentá-la, um modo de acolhimento que
suporte o rechaço ao inconsciente, tão presente nos sintomas contemporâneos,
para que o sujeito tenha a chance de fazer um sintoma.
O mundo, como antecipou Lacan, vive momentos em que os processos
segregativos se ampliam cada vez mais, tentando deixar toda particularidade
de fora. A insistência desconcertante do real da nossa época, a manifestação
de algo ali onde não é esperado, abriu uma via de orientação e renovou a
prática da psicanálise. Essa abertura clínica é o que nos faz poder enfrentar
os desafios, essa é nossa aposta, para poder responder à altura às novas
manifestações sintomáticas.
Em uma entrevista, Éric Laurent, ao falar sobre o lugar da psicanálise no
mundo atual assinalou: “A única dignidade da psicanálise é estar em crise
desde sempre. (…) crise no sentido de uma escolha constante que remete às
escolhas mais fundamentais de cada um. Não é um discurso de conformismo,
de conforto, de tranquilidade.” (Arquivos da Biblioteca 15, “Os efeitos da
psicanálise no tecido da civilização”).
De modo algum é uma orientação em direção ao fracasso, ou à falta. É, pelo
contrário, uma orientação fundamental da psicanálise, para poder compreender
as novidades, as mudanças que ocorrem na cultura e assim poder interpretálas. Ele termina a entrevista com uma fala otimista, que convoca os analistas:
“A civilização precisa da psicanálise”. Para os que estão chegando, recomendo
fortemente a leitura das agendas anteriores, onde se pode ter uma visão ampliada
do trabalho que foi realizado e qual foi o fio de nossa orientação.
Programa ICP - 2ª Semestre 2020
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Essa é nossa aposta e também o nosso convite: aos que chegam ao Instituto e
aos que se mantêm a ele ligados de alguma forma, que permaneçam entre nós,
contribuindo e participando desse movimento, que nos reúne em torno da causa
analítica. Sejam muito bem-vindos ao Instituto! Um ótimo ano de trabalho para
todos nós!
Paula Borsoi - Diretora Geral do ICP-RJ
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DA COMISSÃO DE ENSINO
Com a palavra, Vicente Machado Gaglianone (in memoriam):
“O Instituto tem sua história. Completa sua maioridade nesses vinte e um anos
de existência. Desde 1999, dedica-se a uma difícil tarefa, pois ela comporta um
impossível e, nesse sentido, caminha ainda com passos claudicantes, pois, a cada
lance do real, o novo e a surpresa nos obrigarão a nos virarmos com eles, sempre
de forma inédita.
Miller, em 1996, na conferência de abertura de Angers, lembra-nos da “Insistência
de Lacan”: levar a psicanálise para a universidade e criar a Seção Clínica, da qual o
Instituto deriva, e explica o motivo dessa iniciativa: “é porque o discurso analítico
tende indubitavelmente à sua própria destruição”. É necessário, então, um
lugar onde o saber exposto faça esse discurso encontrar uma ordenação, uma
pedagogia própria e uma durabilidade.
Se o discurso analítico propriamente dito é aquele que, através do passe na
Escola, dá testemunho das nomeações de um gozo singular e do real ex-sistente
do sintoma, se ele “tende a destruir-se a si mesmo” por não ser universalizável,
cabe ao Instituto promover a duração da transmissão, através do saber exposto
d´Isso que se abre num lapso de tempo para tornar a fechar. Transmitir o
intransmissível. Eis um nome para a tarefa do ensino no Instituto.
“Seria estúpido que um analista negligenciasse sistematicamente o que se
ensina nos institutos, mas é preciso que ele saiba que essa não é a dimensão em
que ele opera. Ele deve formar-se, tornar-se flexível num outro âmbito que não
aquele em que se sedimenta, em que se deposita aquilo que em sua experiência
vai se formando pouco a pouco de saber.” Foi com essas palavras que Miller, citando
Lacan, expressou o paradoxo estrutural naquilo que concerne à tarefa do ensino
nos Institutos, e acrescenta, ainda, que a única coisa que deveria ser ensinada ao
analista, seria L’esprit d´à propos, traduzido por “O espírito de oportunidade”, e
de Le tact de l`à propos, “O tato do oportuno”, que é justamente a posição esta já
decantada pela experiência e que o torna apto a acolher a surpresa que emerge
do real.
Sobre o real, afirma Lacan a certa altura de seu ensino: “Não há verdade no real,
mas há verdade sobre o real.” Este simbólico incluído no real é o que ele chamou
de estrutura e com ela estabeleceu diretrizes para a tarefa impossível do ensino
psicanalítico. Entre o necessário do automatôn, daquilo que vem sempre no
mesmo lugar, e o impossível de se inscrever, há algo que se pode transmitir. Que
esta “missão impossível” possa encontrar bastante alegria e satisfação, apoiados
na aposta renovada de nossa transferência de trabalho”.
Vicente generosamente incluiu em seu texto da agenda do primeiro semestre
recortes garimpados da escrita das coordenadoras que o precederam. Neste
semestre, então, decidimos homenageá-lo, inspiradas nele, através do vivo de
sua escrita. Vicente transmitiu com precisão, em seu texto, o desafio constante
Programa ICP - 2ª Semestre 2020
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e pulsante do ensino no Instituto. Sua presença e seu entusiasmo farão imensa
falta em nossa comunidade analítica, mas seguiremos o trabalho desta Comissão,
movidas pelo “convívio contagiante” que tivemos nesse tempo de trabalho juntos.
O desejo firme pelo trabalho de Escola segue sendo nossa força propulsora
para atravessar os desafios do ensino e transmissão da psicanálise, agora possível
apenas pelos meios virtuais, devido à pandemia. Neste “lance do real” dos tempos
atuais, desejo e inventividade se fazem ainda mais necessários. Agradecemos
especialmente aos professores que estiveram conosco no primeiro semestre,
bem como àqueles que aceitaram o convite para o trabalho que se inicia em
agosto. E ao Vicente, a falta que nos moverá em 2020.2.
Comissão de Ensino:
Dóris Rangel
Isabel do Rêgo Barros Duarte
Mariana Pucci
Thereza De Felice
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CICLO
FUNDAMENTAL

Turma 2018
A SIGNIFICAÇÃO DO FALO: LEITURA DO ESCRITO DE LACAN
Coordenação: Angela C. Bernardes
Início: 12 de agosto de 2020
O escrito “A significação do falo” de Jacques Lacan é um texto fundamental para
acompanharmos sua releitura das elaborações freudianas sobre a sexualidade
humana.
Em 1923, no adendo aos “Três ensaios...” de 1905, Freud descreve o que chamou
de “primado do falo”. Convém lembrar que a tese freudiana da primazia do falo na
diferenciação sexual inconsciente foi contestada por pós-freudianos como Ernest
Jones, pelos movimentos feministas e mais recentemente, pelos partidários da
multiplicidade de gêneros. Essa crítica iguala o falo ao órgão masculino, quando
o emprego do termo “falo” no lugar de pênis já aponta justamente para sua
função de símbolo. O essencial parece ser seu papel no que Freud nomeia como
“complexo de castração”.
Destacar a perspectiva significante do falo, como faz Lacan naquela ocasião,
tem consequências na abordagem dos efeitos subjetivos da diferença sexual.
Essa leitura nos permitirá abordar o tema do XXIII Encontro Brasileiro do Campo
Freudiano intitulado “O feminino infamiliar”. Pois, como assinala Lacan nesse
escrito, a interpretação da diferença sexual pela castração “é especialmente
espinhosa na mulher e em relação à mulher” (p. 693).
Bibliografia básica:
LACAN, J. (1958) “A significação do falo”. Em: Escritos, Jorge Zahar Editor, 1998.
FREUD, S. (1923) “A organização genital infantil”. Em: Obras completas de Sigmund Freud (Edição
Standard Brasileira), v. XIX, Rio de Janeiro, Imago, 1972.
Bibliografia complementar:
BERNARDES, A. C. “A significação do falo: leitura em curso”, Latusa, Rio de Janeiro, EBP Seção Rio,
no 16, out, 2011. pp147-154.
LACAN, J. (1957-58) O Seminário, livro 5: as formações do inconsciente. Rio de Janeiro, JZE, 2005.
FREUD, S. (1933) “A feminilidade”. Em: Obras completas de Sigmund Freud (Edição Standard
Brasileira), v. XXII, Rio de Janeiro, Imago, 1972.
RABINOVICH, D. A significação do falo: uma leitura. Rio de Janeiro, Companhia de Freud, 2005.
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SEXUAÇÃO
Coordenação: Marcia Zucchi
Início: 19 de agosto de 2020
Faço desse curso uma homenagem a nosso querido colega Vicente Machado
Gaglianone.
O que pretende tratar o neologismo criado por Lacan, “sexuação”?
Partindo da diferença sexual em suas várias acepções em Freud, buscaremos
trabalhar o tratamento que deu Lacan a essa diferença ao propor que “a relação
sexual não existe”, sem negá-la, mas situando-a como uma diferença relativa ao
modo de gozo.
Ao estabelecer no Seminário 20 a chamada “tábua da sexuação” Lacan,
servindo-se da lógica proposicional, propõe dois modos de distribuição dos
falantes quanto ao gozo. Partilha sexual que se constrói em relação ao falo, mas
não-toda.
A questão da sexualidade feminina que tanto embaraçara Freud, ganha um
tratamento lógico em Lacan, a partir de sua impossível inscrição no inconsciente.
Até o Seminário 20, a questão da distribuição masculino/feminino é
eminentemente tratada pela via de uma falta simbólica. A partir dali, ao propor
o Um do gozo, Lacan produzirá ainda uma torsão em sua teorização sobre a
distribuição sexual. Esta passará a ser tratada como relativa a um furo no real. O
gozo que se inscreve no corpo não seria nem masculino nem feminino, mas um
gozo (a)-sexuado, diferença absoluta.
Bibliografia:
LACAN, J. (1972-73) O seminário livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: JZE, 1985. (Especialmente
capítulos 6 e 7).
JIMENEZ, S. e colaboradores. No Cinema com Lacan. O que os filmes nos ensinam sobre os
conceitos e a topologia lacaniana. Rio de Janeiro: Ponteio, 2014. (Especialmente a Parte II,
capítulos relativos ao “Drama da sexuação humana”).
Bibliografia complementar:
FAPOL, Lacan XXI, Revista Fapol online, Vol 6, out. 2018.
BASSOLS, M. “O objeto (a)ssexuado”. Opção lacaniana online n21.nov.2016. Disponível em: http://
www.opcaolacaniana.com.br/nranterior/numero21/texto3.html
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Turma 2019
A DIREÇÃO DO TRATAMENTO E OS PRINCÍPIOS DE SEU PODER
Coordenação: Glória Maron
Início: 12 de agosto de 2020
Nesse escrito, que conserva a sua importância e atualidade para a orientação da
prática do analista, Lacan retorna a Freud para abordar o fundamento da palavra
na experiência analítica. Longe de reduzir a prática do analista a um aparato
técnico, Lacan sustenta a ideia de certa liberdade do praticante nos cuidados a
absorver sem transformá-la numa prática padronizada e ritualizada. Para isso, o
praticante deve se orientar pelos princípios que orientam sua prática.
Nesse escrito, a prática analítica se encontra distribuída em três níveis: política
(articulada ao final da análise), estratégia (articulada à transferência) e tática
(articulada à interpretação). Ao conceber a prática assim distribuída, Lacan busca
demonstrar o que difere a prática analítica de outras práticas psicoterápicas que
operam pela palavra, questão sempre atual, principalmente, quando se coloca em
jogo, neste momento, os atendimentos online. Desse modo, o convite é retomar
os conceitos de transferência, interpretação, desejo do analista e a incidência da
experiência analisante para a formação e prática da psicanálise.
Bibliografia:
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LACAN, J. “A direção do tratamento e os princípios do seu poder”. Em: Escritos, JZE: Rio de Janeiro,
1998.
MILLER, J-A. “Ler um sintoma”. Em: Opção Lacaniana 70, Eolia: São Paulo, junho de 2015.
Bibliografia complementar:
MARON, G. “Explorar o mal-entendido”. Em: Opção Lacaniana 72, Eolia: São Paulo, março 2006,
p. 44.
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O HOMEM DOS LOBOS: HISTÓRIA DE UMA NEUROSE INFANTIL
Coordenação: Mirta Zbrun
Início: 19 de agosto de 2020
O curso pretende abordar as questões teóricas e clínicas levantada por Freud
em “O Homem dos lobos”, em que trata de uma neurose obsessiva, quando
sua investigação concede significativa importância ao conceito de ‘compulsão
à repetição’ e ao conceito de ‘pulsão de morte’ na neurose obsessiva. Abordarse-á a questão do diagnóstico de psicose ordinária possível de ser estudada no
caso freudiano a partir dos desenvolvimentos de Jacques - Alain Miller que se
mencionam a seguir.
Bibliografia:
Freud, S. (1917) “O homem dos lobos: história de uma neurose infantil.” Em: Obras completas, Vol.
XVII. Companhia das letras, 2016.
Miller, J-A. (1997-1988) “O homem dos lobos”. Revista Opção Lacaniana, 57/58, julho 2009.
____. “Efeito do retorno à psicose ordinária”.
Opção Lacaniana online. Nova série. Ano I. Número 3. Novembro 2010.
Zbrun, M. “A clínica diferencial das psicoses e as psicoses ordinárias”. Opção Lacaniana online.
Nova série. Ano I. Número 3. Novembro 2010.
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Turma 2020
UMA LEITURA SOBRE O SINTOMA: INTRODUÇÃO DO TEMA EM
FREUD E LACAN
Coordenação: Angela Batista
Início: 12 de agosto de 2020
O sintoma é um conceito que remete o psicanalista para as questões cruciais
da clínica. Freud define o sintoma e os caminhos de sua formação. Em suas
conferências, apresenta a argumentação em dois tempos: os sintomas têm um
sentido que pertence à mesma ordem das formações do inconsciente e, por
outro lado, o sentido está orientado, pode-se dizer, para o Real, para o incurável
da pulsão.
As contribuições de Lacan em relação ao conceito de sintoma se vinculam aos
dois momentos diferenciados de seu ensino. A clínica estrutural, que caracteriza
o sintoma como metáfora, referido ao campo das identificações e do sentido, e a
clínica borromeana descrita como prática da letra, onde o sinthoma é gozo.
Com Freud afirmamos que: “eliminar os sintomas, não equivale a curar a doença”
(Conferência XXIII). Com Lacan vamos seguir uma perspectiva do Incurável do
sintoma e do seu manejo.
O curso pretender fazer uma leitura introdutória do conceito de Sintoma
percorrendo textos que fundamentam e que orientam a pesquisa na clínica da
neurose.
Bibliografia:
FREUD, S. (1916/17) “O Sentido do Sintoma”. Em: Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro:
Imago, 1996, p. 265, vol. XVI.
______. (1916/17) “O Caminho das Formações do sintoma”. Em: Obras Psicológicas Completas. Rio
de Janeiro: Imago, 1996. p. 361, vol. XVI.
MILLER, J-A. “Seminário sobre o caminho da formação dos sintomas”. Em: Opção Lacaniana
online, n. 60. Rio de Janeiro, Imago, 1996. p. 11.
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O CASO HANS
Coordenação: Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros
Início: 19 de agosto de 2020
O que o pequeno Hans nos ensina sobre a angústia, a construção da fantasia
e a formação do sintoma? Essas perguntas vão nos orientar na leitura do caso
Hans, que se encontra no volume X das Obras completas de Freud. A leitura do
Seminário de Lacan “A relação de objeto” nos levará a trabalhar o conceito de falo
e a forma como ele se insere nas operações de frustração, privação e castração
propostas nos primeiros capítulos. Seguiremos assim as elaborações que levaram
Lacan a uma releitura do Complexo de Édipo a partir do conceito de Nome-doPai e da disjunção entre complexo de Édipo e complexo de castração, que abre
para pensar a diversidade de soluções sintomáticas inventadas pelas crianças em
nosso tempo de declínio do Nome-do-Pai.
Bibliografia:
FREUD, S. “Análise de uma fobia em um menino de cinco anos”. Em: Obras Psicológicas Completas.
Rio de Janeiro: Imago, vol. X, p. 15.
LACAN, J. O Seminário livro IV: “A relação de objeto”, JZE: Rio de Janeiro, 1995.
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PRIMEIRAS LIÇÕES DE PSICANÁLISE
CLICHÊS DA PSICANÁLISE
Coordenação: Cristina Duba
Horário: 20h
Datas: 02/07, 27/08, 24/09 e 22/10
O propósito principal do curso é retirar dos clichês seu fundo de aforismo,
o grão em que a doutrina psicanalítica se condensa, se adensa, se concentra,
e demonstrar sua razão oculta, que se dispersa quando se tornam clichês. É
também diferenciar o aforismo do clichê, resgatar sua função, porque ele tem
uma função.

Programa:
1º ENCONTRO: FREUD EXPLICA? - 02/07/20
Aforismos e clichês
Coordenação: Cristina Duba
Apresentação: Paulo Vidal
Debatedora: Marícia Ciscato
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2º ENCONTRO: A MULHER E O FEMININO - 27/08/20
“A mulher não existe”
Coordenação: Cristina Duba
Apresentação: Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros
Debatedora: Maria Silvia Hanna

3º ENCONTRO: TEMPO LÓGICO - 24/09/20
A posteriori, sessões curtas
Coordenação: Cristina Duba
Apresentação: Romildo do Rêgo Barros
Debatedora: Andréa Vilanova

4º ENCONTRO: DINHEIRO - 22/10/20
“Ricos não se analisam”
“Pobres não se analisam”
Coordenação: Cristina Duba
Apresentação: Marcelo Veras
Debatedora: Maria Inês Lamy

Programa ICP - 2ª Semestre 2020

NÚCLEOS E
UNIDADES DE
PESQUISA DO ICP-RJ

A participação nos Núcleos e Unidades de pesquisa do ICP é feita a partir de
contato prévio com os coordenadores. A mensalidade para participar de até dois
Núcleos/Unidades de pesquisa é de R$100,00 e, para mais de três, é de R$130,00.
A mensalidade do Ciclo Fundamental já inclui a participação nos Núcleos. Para
maiores informações escreva para o seguinte endereço de e-mail: tatianegrova@
gmail.com.
Tatiane Grova
Coordenação de Núcleos e Unidades de pesquisa

A CRIANÇA NO DISCURSO ANALÍTICO – CURUMIM
Coordenação: Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros e Maria Inês Lamy
Periodicidade e horário: segundas e quartas terças-feiras do mês, às 20h30
Início: 11 de agosto
Ao escolher como tema “A diferença sexual”, a NRCereda marca a posição da
psicanálise nos debates contemporâneos. A discussão sobre a diversidade de
gêneros convoca a localizar o que faz a diferença. É preciso tirar consequências
do irredutível implicado no posicionamento de cada um quanto à escolha sexual.
Tendo como ponto de partida os artigos de Daniel Roy1 e de Marie-Hélène
Brousse2, o Curumim propõe retornar aos textos de Freud e Lacan para colocar à
prova os conceitos fundamentais da psicanálise à luz das injunções dos dias de
hoje.
Desdobraremos a discussão em quatro pontos de pesquisa:
• Pulsão e objeto: como situar na escolha sexual os dois aspectos da
identificação e do modo de gozo?
• Falo e castração: qual a função da castração na diferença sexual?
• Significação fálica e função fálica: o que muda em relação ao uso do
pai como operador na significação fálica e na função fálica?
• Sexuação precoce: o que está em jogo no processo de sexuação,
desde muito cedo, quando a criança está às voltas com a fantasia e o
sintoma da mãe?
Teremos como ponto de orientação a escuta clínica pois, como bem diz J. A.
Miller3, será fundamental nos deixarmos conduzir pelo saber da criança.

1 ROY, D. “Quatro perspectivas sobre a diferença sexual”. Cien Digital n. 23, 2019.
2 BROUSSE, M. H. “O buraco negro da diferença sexual”, Cien Digital n. 23, 2019.
3 MILLER, J. A. “A criança e o saber”, Cien Digital 11, janeiro de 2012.
Programa ICP - 2ª Semestre 2020
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CLÍNICA E POLÍTICA DO ATO
Coordenação: Ondina Machado
Coordenação adjunta: Leonardo Miranda
Periodicidade e horário: segundas e quartas sextas-feiras do mês, às 14h00
Início: 14 de agosto
No segundo semestre de 2020 prosseguiremos com a nossa pesquisa guiada
pelo tema do Encontro Brasileiro de 2020 - “O Feminino infamiliar: dizer o indizível”.
Até aqui, nos debruçamos sobre textos e casos apresentados pelos participantes
da Unidade de Pesquisa que nos proporcionaram um aprofundamento sobre o
gozo feminino como paradigma do gozo independente do discurso sob o qual o
sujeito se inscreva. Investigamos a coincidência do não-todo nas mulheres e suas
consequências por vezes devastadoras, assim como a experiência do não-todo para
alguém que se nomeia homem. Em ambos, tentamos captar o que foi possível dizer
dessas experiências e o que resta opaco e indizível. Nosso método de pesquisa e
estudo será o mesmo, no qual intercalamos fragmentos clínicos com a leitura de
textos. Nos guiaremos pelas surpresas que o dizer nos apresenta, trabalhando com
os seus efeitos para a montagem da bibliografia no decorrer de nossos encontros.

PRÁTICAS DA LETRA
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Coordenação: Ana Lucia Lutterbach
Coordenação adjunta: Bruna Guaraná
Periodicidade e horário: sextas-feiras, quinzenalmente, às 10h30
Início: 07 de agosto
Exílio, formas de escrita
Na lição IV do Seminário 23, ao se aproximar de Os exilados, de James Joyce,
Jacques Lacan nos diz “Exílio, não poderia haver termo melhor para exprimir a nãorelação [...]” (p. 68). O Núcleo Práticas da Letra recolherá esse significante – exílio – para
nortear suas leituras no ano de 2020, tomando-o tanto em sua dimensão estrutural,
isto é, como efeito de se estar na linguagem, de ser habitado pelo inconsciente,
como contingencial, levando em conta a História e o nosso momento histórico.
Pesquisaremos as diversas formas que a escrita doa às vidas exiladas: banimento,
migração, deslocamento, isolamento, silenciamento, invenção.
Referências bibliográficas
LACAN, Jacques. (1975) O Seminário, livro 23: o sinthoma. Texto estabelecido por Jacques-Alain
Miller. Tradução: Sergio Laia. Revisão: André Telles. Rio de Janeiro, Zahar, 2007.
MACÉ, Marielle. Sidérer, considérer : migrants en France, 2017. Paris: Éditions Verdier, 2017.
___. Siderar, considerar: migrantes, formas de vida. Tradução e prólogo: Marcelo Jacques de
Moraes. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2018.
Revista Mental, no. 38. Étranger(s). EFP.
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PSICANÁLISE E DIREITO
Coordenação: Cristina Duba
Periodicidade e horário: segundas e quartas sextas-feiras do mês, às 16h00
Início: 14 de agosto
O eixo do trabalho permanece em torno da leitura de “Psicologia das Massas e
Análise do Eu”, de S. Freud, a partir do qual derivamos para textos afins, de acordo
com a orientação lacaniana, com o objetivo de investigar a especificidade dos
efeitos dos mecanismos de formação das massas nos sujeitos contemporâneos.

PSICANÁLISE E MEDICINA
O Núcleo de Psicanálise e Medicina está suspenso nesse momento. Daremos
continuidade ao trabalho de retomada do Núcleo sob nova coordenação no
próximo ano. Caso tenha interesse em acompanhar esse trabalho, mande um
e-mail para a coordenadora dos Núcleos e Unidades de Pesquisa, Tatiane Grova:
tatianegrova@gmail.com.

PSICOSE E SAÚDE MENTAL
Coordenação Cartel: Paula Borsoi, José Marcos de Moura, Francisca Menta e
Maria Antunes Tavares.
Periodicidade e horário: segundas e quartas terças-feiras do mês, às 19h30
Início: 25 de agosto
• Qual o estatuto do corpo na psicose?
• Quais as consequências da descrença (Unglauben) do ter um corpo?
• Qual o estatuto do corpo hoje?
• Qual a importância da extração do objeto a para o ter um corpo?
• Quais as consequências da ordem do ter um corpo, de estarmos
frente uma ordem simbólica debilitada?
Convidamos os interessados nas perguntas acima a participarem do Núcleo
de pesquisa de Psicose e saúde mental, onde procuraremos desenvolver um
percurso que nos possibilite trabalhar essas questões iniciais e muitas outras a
elas correlatas.
Iniciaremos pela escrita de Gabriela Basz, na fascinante obra Cuerpo e
psicoses en la época: aportes desde el teatro pós-dramático, resultante de
sua tese de doutorado, publicada em 2018, pela Grama Ediciones. Guiados
pela escrita de Gabriela, temos um encontro marcado com outros escritos,
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entre eles, os de Sarah Kane, a sempre jovem dramaturga inglesa e suas
extraordinárias peças do teatro pós-dramático.
Como escreve Gabriela “o psicanalista não deve esquecer que os artistas
o precedem, abrem uma nova perspectiva”, ao mesmo tempo em que
nos adverte que “não se trata de tomar uma obra artística como um caso
clínico, mas como um texto passível de ser analisado desde uma perspectiva
psicanalítica, sem que isso implique um reducionismo diagnóstico”.
O contato com a obra de arte é capaz de nos proporcionar a surpresa, o
inusitado de uma situação, a vivência do acontecimento, que nem sempre
conseguimos transmitir com o nosso estudo teórico e a narrativa de nossa
experiência da clínica. Mesmo quando o fazemos, algo parece borrar a
reprodução discursiva, escapar da narrativa.
O recurso à obra de arte – como, por exemplo, “4:48 Psicose” – e o encontro
da obra com o singular de cada um de nós, como que nos causa a vivência
do acontecimento, mobilizando nossos afetos, interrogando nosso desejo,
posicionando nossas angústias.
Referências bibliográficas
BAZS, G. Cuerpo e psicoses en la época: aportes desde el teatro pós-dramático. Buenos Aires:
Grama.
https://www.gramaediciones.com.ar/br/produtos/cuerpo-y-psicosis-en-la-epoca-aportes-desdeel-teatro-posdramatico-gabriela-basz/

TOPOLOGIA
Coordenação: Stella Jimenez e Angélica Bastos
Periodicidade e horário: sextas-feiras, quinzenalmente, às 10h30
Início: 14 de agosto
No segundo semestre de 2020 daremos continuidade ao tema tratado no
primeiro, a saber, “Corpos em fuga”.
Partindo da discussão realizada acerca do corpo no autismo e da função
da máquina de influenciar na esquizofrenia, passaremos ao estudo de uma
apresentação de doentes conduzida por Lacan. Em seguida, trabalharemos
casos trazidos ao Núcleo e casos já publicados para investigarmos as soluções
encontradas para lidar com a fuga do corpo nas psicoses e neuroses
Serão investigados os aspectos topológicos e os enodamentos envolvidos no
Habeas corpus que o falasser pode alcançar.
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TOXICOMANIAS E ALCOOLISMO
Coordenação: Sarita Gelbert
Coordenação adjunta: Rodrigo Abecassis
Periodicidade e horário: primeiras e terceiras terças-feiras do mês, às 20h00
Início: 04 de agosto
A proposta de pesquisa do Núcleo, para o próximo semestre, continuará
dirigida à investigação das relações entre o conceito de superego e o paradigma
da redução de danos. Vamos dar sequência à leitura da bibliografia proposta,
articulada às discussões dos casos clínicos apresentados.
Vemos na clínica com as toxicomanias a radicalidade das compulsões, num
movimento pulsional mortífero, com raras modulações que permitem ao clínico
intervenções pontuais. Notamos também, a partir dos relatos daqueles que
trabalham na rede de saúde mental com usuários de drogas, que o paradigma
da redução de danos se mostra necessário para fazer frente à demissão do sujeito
gerada pelas propostas de abstinência total.
Se num primeiro momento, o superego se apresenta como um conceito
fundamental na obra freudiana, para compreender o funcionamento da
economia psíquica e o laço social, tanto na constituição do sujeito quanto de
seu destino, com Lacan pretendemos avançar sobre a noção de imperativo de
gozo, que se inicia a partir de Freud, ao associar a instância superegoica a um
imperativo categórico. Cabe lembrar, que Freud já nos mostra a posição paradoxal
do superego. Uma via associada a constituição do sujeito como herdeiro do
complexo de édipo e a outra, onde o superego se mostra como exigência de gozo.
Nesse sentido, pretendemos verificar nas toxicomanias e no alcoolismo como se
apresenta a instância superegoica, principalmente ao evidenciarmos as rupturas
com o simbólico na contemporaneidade.
Segundo Laurent: “E, ao mesmo tempo, todo o mundo vê que a legalização
sem freio daria também um “empuxo à morte” tão grande quanto à proibição.
São as duas faces do supereu. Tanto o gozar sem entrave quanto a tolerância
zero produzem as duas faces de um mesmo apelo à morte. Esse empuxo à morte
verifica-se, encarna-se especialmente bem com a droga, que vai junto com o
tráfico de armas, que vai junto com a morte.”4
Logo, o estudo sobre o conceito de superego será fundamental como
ferramenta, para pensar tanto o campo clínico e epistêmico quanto o campo
político da psicanálise.

Referências bibliográficas
BARROS, R. R. “Três conferências sobre o supereu”. ICP-RJ, 2004.
BERNARDES, A. C. “O eu e o supereu”. Em: Bernardes, A. C. (org.) 10 x Freud. Rio de Janeiro,
Azougue, 2005.
4 LAURENT, E. 2011/12, p. 25.
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FARIA, M. W. de S. “É a lei do supereu que o toxicômano conhece”. Em:
http://www.ebp.org.br/textos-online/e-a-lei-do-supereu-que-o-toxico%CC%82mano-conhece/
FREUD, S. “O ego e o id” (1923a). Em: ESB, vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
LACAN, J. Kant com Sade (1962). Em: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.
LAURENT, E. “O tratamento das escolhas forçadas da pulsão” - Entrevista com Éric Laurent
em: Responsabilidades: revista interdisciplinar do Programa de Atenção Integral ao Paciente
Judiciário - PAI-PJ. Belo Horizonte: TJ Minas Gerais, 2011/12
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O CIEN-RJ

O Cien (Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Criança) é uma instância do
Campo Freudiano que visa acolher profissionais interessados na pesquisa e no
trabalho interdisciplinar voltado para crianças e adolescentes.
O Rio de Janeiro conta atualmente com seis Laboratórios em funcionamento.
Todos os meses temos um encontro aberto aos participantes dos laboratórios
e a todos aqueles interessados no trabalho do Cien. No primeiro semestre de
2020, fizemos um encontro presencial e, após breve intervalo devido ao início
da pandemia, retomamos os encontros à distância. É a partir dessa viva troca
de experiências que podemos localizar o trabalho do Cien, interdisciplinar e
institucional, seus impasses e possibilidades de abertura. Seguimos nosso
trabalho orientados pelo tema da Diferença Sexual, proposto para as Redes da
Infância do Campo Freudiano para os próximos dois anos, e convidamos a todos
a lerem o Cien Digital #23, que pode ser encontrado em www.ciendigital.com.br.
Convidamos a todos aqueles que têm interesse em pensar e trazer questões
sobre a prática interdisciplinar voltada a crianças e adolescentes a participarem
de nossos encontros mensais.
Os encontros acontecem sempre na primeira terça-feira do mês, às 20h30,
pelo Zoom. No segundo semestre deste ano os encontros acontecerão nos dias:
04/08, 01/09, 06/10, 03/11 e 01/12. Quem tiver interesse em participar, por favor,
escreva para a coordenação.
Coordenação Cien-Rio
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Anna Luiza de Almeida e Silva - annaluizaas@gmail.com
Franciele Gisi - francielegisi@gmail.com
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DIRETORIA
DIRETORA GERAL
Paula Borsoi

DIRETORA DE TESOURARIA E INFRAESTRUTURA
Ruth Cohen

COMISSÃO DE ENSINO

Doris Diogo Rangel, Isabel do Rego Barros Duarte, Mariana Pucci e Thereza de Felice.

COMISSÃO DE NÚCLEOS E UNIDADES DE PESQUISA
Coordenação: Tatiane Grova
Comissão: Bruna Guaraná, Lourenço Astúa e Paula Legey.

COMISSÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO:

Coordenação: Maria Antunes Tavares
Comissão: Ana Luisa Rajo, Francisca Menta, Gustavo Corinto da Silva, Larissa Pinto
Martha, Luiza Sarrat Rangel, Leonardo Lopes Miranda, Renata Gérard Bondim.

CONSELHO DELIBERATIVO
Andréa Reis dos Santos, Ana Beatriz Freire, Cristina Duba, Maria Inês Lamy,
Romildo do Rêgo Barros, Sarita Gelbert, Stella Maris Jimenez, Maria Inês Lamy
(Secretária)

INSTITUTO DE CLÍNICA PSICANALÍTICA DO RIO DE JANEIRO – ICP-RJ
Rua Capistrano de Abreu, n. 14, Botafogo - Rio de Janeiro / RJ – CEP:
Tel.: 2286 7993 Email: icprio@icprio.com.br
Horário:
• Segunda-feira a quinta-feira - 13h00 às 21h00
• Sexta-feira - 10h00 às 17h00
Secretária: Rosane da Matta

Participe e se informe nas páginas de divulgação e conteúdo do ICP:
Site: http://www.icprj.com.br/
Blog dos Núcleos e Unidade de pesquisa: https://icprj.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj
Instagram: https://instagram.com/icprio_ebp
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