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EDITORIAL



 Temos a alegria e a satisfação de informar que após cerca

de três anos trilhando um trabalho decidido que visava a

reestruturação do Campo Lacaniano no Rio de Janeiro, se

deu o momento de concluir. Hoje, o Estatuto e o

Regulamento do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de

Janeiro (FCL-RJ), votados e aprovados em Assembleia Geral

Extraordinária (AGE), realizada no dia 23 de fevereiro de

2022, oficializam a reestruturação.

 Em Assembleia constituímos, através do voto, o Conselho

de Orientação e Ensino e a Diretoria do Fórum Rio. Desde

então, o Conselho de Orientação e Ensino, a Diretoria e o

Colegiado de Delegados (já constituído em Assembleia da

IF) têm trabalhado de forma articulada para oferecer uma

formação suficiente orientada pela Escola de Lacan para

aqueles que se tornam psicanalistas. Isso implica não

apenas colocar a Escola no centro de nossas atividades

assim como envolver os Membros de Escola e Membros de

Fórum tanto no nível administrativo quanto no nível

epistêmico.

 Os Fóruns do Campo Lacaniano não são Escola, mas eles

participam da manutenção dos objetivos da Escola, eles são

orientados à Escola que se dedica a cultivar o discurso

analítico, através das análises, das supervisões, do trabalho

pessoal sobre os textos, da elaboração nos cartéis, da

transferência de trabalho, da experiência de transmissão do

passe.

 



 O Fórum Rio se articula a  nível Nacional e Internacional. No

primeiro, compõe a Federação dos Fóruns do Campo

Lacaniano – Brasil (FFCL-Brasil) que sustenta

institucionalmente a Escola de Psicanálise dos Fóruns do

Campo Lacaniano-Brasil (EPFCL-Brasil).

 No nível Internacional, integra a Internacional dos Fóruns

(IF) se orientando pela Escola de Psicanálise dos Fóruns do

Campo Lacaniano (EPFCL) com suas instâncias de garantia

internacionais.

 O Fórum Rio se propõe a contribuir para os desafios do

discurso analítico nas conjunturas do século, assegurando as

conexões do discurso analítico com as práticas sociais e

políticas que se confrontam com os sintomas de nossa

época e os laços com outras práxis teóricas. As atividades

propostas pelo Fórum Rio ilustram a nossa prática.

 No Prelúdio das Atividades do FCL-RJ – lançado em 21 de

fevereiro de 2022, o nomeamos assim, justamente porque

ele foi um ato preliminar, que antecedeu o Caderno de

Atividades – fizemos um histórico sobre o processo

dereestruturação e divulgamos as atividades que iniciaram

no dia 26 de março de 2022: Seminários, Rede de Pesquisa

e o Curso de Extensão.



Hoje, no Caderno de Atividades do Fórum do Campo

Lacaniano do Rio de Janeiro de 2022 temos a satisfação 

 de lançar os Seminários; as novas Redes de Pesquisa; os

Módulos Temáticos e o Curso de Extensão de Formações

Clínicas e as Atividades Abertas ao público: Atividade da

Biblioteca, Questões Clínicas em debate, Cartéis,

Psicanálise e Conexões, Pesquisa em andamento.

 Neste Caderno vocês encontrarão também um

Organograma que demonstra o modo de funcionamento do

Fórum Rio, a articulação existente entre o Conselho de

Orientação de Ensino, a Diretoria, o Colegiado de

Delegados, as Formações Clínicas, a ReUrge, o Laboratório

de Orientação Política, o Cartel, a Comissão de

Acolhimento e a Biblioteca e Publicações.

 Acompanhem as nossas atividades, as formas de ingresso

no Fórum Rio e as Políticas Afirmativas – que destinam-se a

profissionais de baixa renda, prioritariamente

afrodescendentes e povos indígenas – através de nosso 

Caderno de Atividades, do Site:

www.campolacanianorj.com.br;doInstagram:https://instagr

am.com/fcl.rj?utm_medium=copy_link e do

Facebook:hhtps://m.facebook.com/Campo.Lacaniano.RJ/

https://instagram.com/fcl.rj?utm_medium=copy_link


 Convidamos todos vocês a contribuírem para a presença e

a manutenção dos desafios do discurso analítico nas

conjunturas do nosso século. Sigamos em frente com base

nos três eixos que norteiam o objetivo principal dos Fóruns:

a crítica, a articulação com os outros discursos e a

polarização em direção a uma Escola de psicanálise.

 Um ótimo trabalho para todos.

 

Cordialmente,

Antonio Quinet

Rosane Melo

Maria Helena Martinho



https://www.youtube.com/channel/UCr_LRH5Uy9Ds4WCX7-63Grw


PARTE I - SEMINÁRIOS



   A participação nos Seminários é restrita aos Membros

e Participantes do FCL-RJ e aos Visitantes (Membros

dos Fóruns do Campo Lacaniano do Brasil e do

Exterior).

     Serão admitidos os Ouvintes, ou seja, pessoas fora

do Estado do Rio de Janeiro que queiram participar

durante um ano de uma atividade restrita do Fórum do

Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. 

AS INSCRIÇÕES PARA OS SEMINÁRIOS ESTÃO ABERTAS

ATRAVÉS DO E-MAIL: 

 Clique no botão interativo e faça sua inscrição 

  secretariaforum@campolacanianorj.com.br

mailto:secretariaforum@campolacanianorj.com.br
mailto:secretariaf%C3%B3rum@campolacanianorj.com.br


A TEORIA E A CLÍNICA DOS NÓS: 
O SINTHOMA

COORDENAÇÃO: SONIA BORGES

DATAS: 14/03, 21/03, 28/03, 04/4, 11/04, 18/04, 25/04,
02/05, 09/05,16/05, 23/05, 30/05, 06/06, 13/06, 20/06.

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 99113-9400 / sxborges@uol.com.br

Neste semestre iniciaremos nossos estudos pela distinção
entre as duas versões fundamentais do conceito de
sintoma, desenvolvidas por Lacan ao longo de sua obra: o
sintoma-metáfora e o sintoma-letra. Em seguida
trabalharemos a concepção de sinthoma, por ele
particularmente desenvolvida no Seminário 23, Joyce, o
Sinthoma, de 1973. Tomaremos como referências, além
deste Seminário, textos de Rithée Cevasco e Fabian
Schejtman, autores que vêm se aprofundando sobre esta
temática.

SEGUNDAS-FEIRAS,
19h30



OS QUATRO CONCEITOS FUNDAMENTAIS
DA PSICANÁLISE QUARTAS-FEIRAS,

09h30

COORDENAÇÃO: MARIA LUISA RODRIGUEZ 
                                VERA POLLO

Datas: 16/03, 30/03, 13/04, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06, 22/06.

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp.
Informações: (21) 967251835 / mlrmarialuisarodrigues@gmail.com 
                        (21) 992747037 /  v.pollo8@gmail.com

Neste semestre daremos continuidade à leitura
comentada do Seminário 11, em que Lacan retoma os
quatro conceitos da psicanálise, tal como Freud os
propôs. Percebemos que o objeto a é o elemento
algébrico que faltava para sua revisão da relação entre a
psicanálise e a ciência, para a distinção entre a
repetição e a transferência, e para sua retomada da
pulsão com a topologia das superfícies. Outros conceitos
aparecerão no final do Seminário, em particular, os
conceitos de alienação, separação e do desejo do
analista. Consideramos, portanto, que a conceitualização
do objeto a foi o passo necessário para sua elaboração,
no ano seguinte, dos problemas cruciais da psicanálise,
bem como a construção da sua teoria dos discursos
alguns anos depois. Para melhor acompanhar a leitura,
procuramos sempre recorrer aos autores de referência de
Lacan, conforme ele os cita gradativamente, e apostamos
no debate animado que tem tido a contribuição de
muitos participantes.

mailto:mlrmarialuisarodrigues@gmail.com
mailto:v.pollo8@gmail.com


LEITURA COMENTADA DE:
 O SEMINÁRIO, LIVRO 20 ENCORE 
(1972-1973)

QUARTAS-FEIRAS,
08h15

COORDENAÇÃO: ELISABETH DA ROCHA MIRANDA

COORDENAÇÃO ADJUNTA: MÔNICA BERNARDO

DATAS: 23/3, 6/4, 4/5, 18/5, 1/6, 29/6

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha
a serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 2495-7369 / bethrm@uol.com.br

Seguiremos com a leitura comentada do Seminário 20,
Mais ainda… Encore, onde Lacan propõe as fórmulas da
sexuação que já vinha construindo em Seminários
anteriores. A lógica da sexuação apresenta uma
proposta pioneira que delineia contornos de uma teoria
não imaginária, não naturalizada da diferença sexual,
uma vez que a construção é sempre efeito da
linguagem. Esperamos vocês para ler esse Seminário
que também nos ensina sobre o amor.

mailto:bethrm@uol.com.br


ATELIER DE TOPOLOGIA E CLÍNICA
BORROMEANA

QUARTAS-FEIRAS,
11h    

COORDENAÇÃO: ANTONIO QUINET 
COM COLABORAÇÃO DE: LEONARDO PIMENTEL

DATAS: 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 22/6

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e
Senha a serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 98463-4883 | quinet@openlink.com.br

No ano passado, 2021, demos início ao nosso
Atelier dos nós borromeanos trabalhando a
topologia para pensar a clínica. Começamos a
manipular os nós com suas amarrações distintas
seguindo passo a passo as indicações de Lacan
no Seminário R.S.I. Neste semestre seguiremos
esse estudo e a prática de manuseio dos nós
dando continuidade ao trabalho com esse
seminário e ao terminar passaremos seguindo a
mesma metodologia com O Seminário, Livro 23,
Joyce, o sinthoma. 

mailto:quinet@openlink.com.br


Indicamos como leitura complementar os livros: Lacan, el

borromeo de Michel Bousseyroux (Pliegues, Ediciones de

FFCLE), Sinthome, ensayos de Clínica psicoanalítica

nodal de Fabián Schejtman (Grama Ediciones, Buenos

Aires) e Paso a Paso 1, 2 e 3 Hacia una clínica

borromeana de Rithée Cevasco com a colaboração de

Jorge Chapui (documento interno do Centro de

Investigacion Psicoanálisis y Sociedad, Barcelona).

Recomendamos em especial em português os textos de

Richée Cevasco que estão na coletânea Bloomsday in

Rio (Atos e Divãs Edições) os quais discutiremos em nosso

Atelier. 



OFICINA CLÍNICA 
DA CLÍNICA DE PSICANÁLISE: 
A CONSTRUÇÃO DO CASO CLÍNICO

QUARTAS-FEIRAS,
11h    

COORDENAÇÃO: VERA POLLO E MARIA LUISA RODRIGUEZ

DATAS: 23/03, 06/04, 20/04, 04/05, 18/05, 01/06, 15/06, 29/06.

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp 
Informações:   (21) 992747037 / v.pollo8@gmail.com    
                        (21) 967251835 / mlrmarialuisarodrigues@gmail.com 

 Esta oficina é dedicada à articulação entre a prática

psicanalítica e sua teoria. Não é uma supervisão de grupo,

tampouco a discussão da direção do tratamento ou do ato

analítico. A visada da elaboração coletiva é a construção

de um saber sobre a singularidade subjetiva, tal como ela é

trazida pelo relato de um psicanalista em formação. As

questões sobre a direção do tratamento suscitadas pelo

caso concernem apenas ao analista e devem ser tratadas

em sua supervisão e não na Oficina Clínica.

 

mailto:v.pollo8@gmail.com
mailto:mlrmarialuisarodrigues@gmail.com


Diferentemente de uma supervisão (que trabalha

individualmente os obstáculos do ato analítico e os impasses

sobre o lugar do analista na transferência), a Oficina Clínica

visa à construção do caso. Trata -se do trabalho coletivo de

promover a passagem do relato do paciente ao status de

caso, a partir da elaboração teórica. Esta atividade é

obrigatória para os membros do Fórum Rio que atendem na

Clínica de Psicanálise como exigência de sua formação, e

aqueles que deixarem de frequentar esta Oficina, não terão

mais pacientes encaminhados pela Clínica. A Oficina está

aberta a todos os Membros do Fórum Rio e Membros

Visitantes que desejam participar de uma elaboração

coletiva de caso clínico.



O MISTÉRIO DO CORPO FALANTE 
QUARTAS-FEIRAS,   
19h30

COORDENAÇÃO: MARIA HELENA MARTINHO

DATAS: 16/03, 30/03, 13/04, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06,
22/06.

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha
a serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 99925-3636 | mhmartinho@yahoo.com.br

Em 2019, iniciamos uma pesquisa sobre o corpo em Freud
e Lacan. Investigamos o corpo nos três registros – real,
simbólico e imaginário – e destacamos, através do estudo
de casos clínicos clássicos da psicanálise, como o corpo
fala na histeria, na neurose obsessiva, na perversão
sádica, masoquista, voyeurista, exibicionista, na
esquizofrenia e na paranoia. Em 2022, daremos
continuidade a nossa pesquisa sobre “o mistério do corpo
falante” nas estruturas clínicas, na visada de evidenciar
como o inconsciente pulsional se atrela ao corpo, como a
língua materna se deposita no corpo, fazendo dele um
corpo falante na melancolia e no autismo. Veremos que
o discurso analítico possibilita ao sujeito lidar com o
corpo falante pelo verbo, destacando o elemento mais-
de-gozar, que está presente em tudo que o sujeito diz e
faz, na tentativa de separar o sujeito do seu gozo para
destacar a causa de seu desejo.

mailto:mhmartinho@yahoo.com.br


O QUE LACAN DIZIA DAS MULHERES
QUARTAS-FEIRAS,  
19h30

COORDENAÇÃO: GEORGINA CERQUISE

DATAS: 23/03, 6/04, 04/05, 18/05, 01/06, 29/06.

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 99572-7228 | georginacerquise@terra.com.br

Daremos continuidade ao tema de nosso Seminário com a
pesquisa sobre a clínica psicanalítica com mulheres, dando
seguimento a leitura comentada do livro de Colette Soler O
que Lacan dizia das mulheres. Avançaremos a partir da
formulação da autora que traz a citação de Jacques Lacan
sobre o desejo feminino em seu texto de 1958, O Aturdito,
quando responde a interrogação de Freud “O que quer
uma mulher?”. A resposta em resumo poderia ser: ela quer
gozar. Não apenas isso goza mais – mensagem de Tirésias
–, mas isso quer gozar. E o sujeito histérico, cabe aqui
interrogar: o que ele quer? Dessa forma, partiremos dessa
provocação teórica para avançarmos no tema de nossa
pesquisa.

mailto:georginacerquise@terra.com.br


O SEMINÁRIO, LIVRO X, A ANGÚSTIA: UMA
PASSAGEM NECESSÁRIA À PLURALIZAÇÃO
DOS NOMES-DO-PAI QUARTAS-FEIRAS,    

21h

COORDENAÇÃO: GLORIA SADALA

COORDENAÇÃO ADJUNTA: JOSÉ MAURÍCIO LOURES

DATAS: 16/03, 30/03, 13/04, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06,
22/06.

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: Gloria Sadala (21) 99974-1655 |
                     gloriasadala@gmail.com
                     José Maurício Loures: (21) 99969-9288 |
                     mauricio.mauricio@gmail.com 

Em nosso percurso de estudo e pesquisa acerca da função
paterna em Lacan, nos deparamos com a pluralização dos
Nomes-do-Pai, apresentada brevemente na Lição única do
Seminário inexistente. Nessa passagem do singular ao
plural em relação ao Nome-do-Pai, ocupam um papel
crucial as elaborações lacanianas referentes ao objeto a
encontradas no Seminário, livro X, a angústia, no qual
Lacan conceituou o objeto a, concebendo-o,
paradoxalmente, como objeto causa de desejo e objeto da
angústia.

mailto:gloriasadala@gmail.com
mailto:mauricio.mauricio@gmail.com
mailto:mauricio.mauricio@gmail.com


 Lacan reconhece no conceito de objeto a, sua

contribuição mais original à psicanálise. Abordou ao

longo deste seminário: a estrutura da angústia; o

status do objeto; a angústia entre gozo e desejo; e as

cinco formas de incidência do objeto a. Neste

semestre, focalizaremos, de modo especial, o

Seminário, livro X, a angústia, acompanhando, passo a

passo, as elaborações de Lacan que lhe permitiram

avançar em seu ensino, inclusive em sua concepção a

respeito da função paterna. Para isso, contaremos

com a colaboração de colegas que vêm participando

deste nosso longo percurso referente ao tema do Pai

na psicanálise. Tomaremos também como referência o

livro de Colette Soler Seminário de leitura de texto,

ano 2006-2007 – Seminário A angústia, de Jacques

Lacan.

Convidados: Ana Augusta Brito; Bela Malvina;

Christiane Couri; Cláudio Reis; Eliane de Augustinis;

Elismara Marques; Flávia Cantisano; Flávia Teixeira;

Lusanir Carvalho, Maria Paula Teperino, Nádia Martins;

Paula Lacerda; Raquel Piloto; Roseli Moreno; Tatiana

Dalpasquale 



O GOZO: DE LACAN A FREUD
QUARTAS-FEIRAS,       
21h

COORDENAÇÃO: ELISABETH DA ROCHA MIRANDA
COORDENAÇÃO ADJUNTA: ADRIANA BASTOS

DATAS: 23/3, 6/4, 4/5, 18/5, 1/6, 29/6

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 993247515 / adrianadab@gmail.com/
bethrm@uol.com.br

Daremos continuidade a nossa leitura do O Seminário, livro

11, os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (Lacan,
1964). Este seminário é uma retomada de Lacan aos
conceitos freudianos, mas também introduz o Lacan
desenvolverá posteriormente, a saber o campo do gozo.

mailto:993247515%20/%20adrianadab@gmail.com
mailto:bethrm@uol.com.br


DA FANTASIA À LÓGICA
QUINTAS-FEIRAS,   
20h15

COORDENAÇÃO: SONIA ALBERTI

DATAS: 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 07/4, 28/4, 05/5, 12/5, 19/5,
26/5, 02/6, 09/6, 23/6.

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 2527-3154 | sonialberti@gmail.com

Iniciaremos a retomada do Seminário XIV, A lógica da
fantasia, de Jacques Lacan, a partir da lição de 10 de maio
de 1967 em que declara: “O inconsciente é a política”. O
faz em articulação com a posição do sujeito que se quer
rejeitado “por não querer ser admitido aos benefícios do
capitalismo” (sic). Para ser rejeitado é preciso, antes de
mais nada, oferecer-se, como faz o neurótico em sua
fantasia. É aí que pode intervir o ato analítico. Para
elaborá-lo logicamente, Lacan retoma o esquema que
construiu nas lições anteriores, o Um, o Outro e o pequeno
a e que o levou à conclusão lógica: a relação sexual não
existe.

mailto:sonialberti@gmail.com


PARTE II - REDE DE PESQUISAS: 
Rede de Pesquisa de Psicanálise com
Crianças; Rede de Pesquisa de Psicose;
Rede de Pesquisa de Psicanálise e Direito



A participação nas Redes de Pesquisa é restrita aos

Membros e Participantes do FCL-RJ e aos Visitantes

(Membros dos Fóruns do Campo Lacaniano do Brasil e

do Exterior).

 Serão admitidos os Ouvintes, ou seja, pessoas fora do

Estado do Rio de Janeiro que queiram participar

durante um ano de uma atividade restrita do Fórum do

Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. 

AS INSCRIÇÕES PARA AS REDES DE PESQUISA ESTÃO

ABERTAS ATRAVÉS DO E-MAIL: 

 Clique no botão interativo e faça sua inscrição 

 secretariaforum@campolacanianorj.com.br

mailto:secretariaforum@campolacanianorj.com.br
mailto:secretariaf%C3%B3rum@campolacanianorj.com.br


REDE DE PESQUISA DE PSICANÁLISE COM
CRIANÇAS

QUARTAS-FEIRAS,  
18h

COORDENAÇÃO: CONSUELO PEREIRA DE ALMEIDA E
GLÓRIA JUSTO

A Rede de Pesquisa de Psicanálise com Crianças é um
espaço de trabalho que no seu conjunto é composto por:
Seminário de Leitura, Seminário de Pesquisa, e
Apresentação de casos concernentes à clínica com
crianças e adolescentes. A Rede busca desenvolver
pesquisas no âmbito da psicanálise lacaniana envolvendo a
investigação teórico-clínica e o estudo da inserção da
psicanálise com crianças no socius e no momento atual do
Brasil e do mundo. 



SEMINÁRIO  DE LEITURA
DETERMINAÇÃO SUBJETIVA:
A POSIÇÃO DO SUJEITO FRENTE AO DESEJO

QUARTAS-FEIRAS,  
18h

COORDENAÇÃO: CONSUELO PEREIRA DE ALMEIDA E GLÓRIA
JUSTO

DATAS:  16/3, 23/3, 30/3, 06/4, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05,
11/05, 18/05, 25/05, 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 29/06.

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: Consuelo Pereira de Almeida (21) 99982-0020  |
                      consueloalmeidacpa@gmail.com
                      Glória Justo (21) 99624-6065 |
                      gloriajustopsic@gmail.com

Estamos fazendo a leitura comentada do Seminário 5, As
formações do inconsciente, de Jacques Lacan, de 1957-58.
É um seminário onde ele vai trabalhar a função do
significante no inconsciente. Algo que ele já vem de certa
forma elaborando desde os outros seminários. Este ano
daremos continuidade a leitura comentada deste seminário
a partir do capítulo XXII, O desejo do Outro que se
encontra dentro da parte que trata da dialética do desejo
e da demanda na clínica e no tratamento das neuroses. Na
segunda quarta-feira do mês, teremos a apresentação de
casos pertinentes à clínica com crianças e adolescentes. 

mailto:consueloalmeidacpa@gmail.com
mailto:gloriajustopsic@gmail.com


SEMINÁRIO DE PESQUISA
DA INFÂNCIA AO INFANTIL: 
AS RELAÇÕES DE OBJETO QUARTAS-FEIRAS,

09h30

COORDENAÇÃO: ROSANE MELO

DATAS: 23/03, 06/04, 20/04, 04/05, 18/05, 01/06, 15/06,
29/06.

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 994477464 / rosanebm@yahoo.com.br

O que seria um trabalho de leitura do O Seminário, Livro

4, as relações de objeto nos conduziu a uma pesquisa
sobre a fobia e sua incidência na infância. A pesquisa
iniciada no primeiro semestre de 2018 nos permitiu extrair
algumas "Lições da Fobia". Realizamos uma leitura linha
a linha do Caso Hans em Freud, e terminamos essa leitura
com indagações que nos conduziram à leitura da
Conferência XXXII, Angústia e vida pulsional, no segundo
semestre de 2018. Nesse caminho, nos deparamos com as
relações estabelecidas por Freud entre fobia, trauma,
angústia e desejo, bem como nos perguntamos sobre o
tempo da angústia e do recalque e os efeitos da
repetição. No primeiro semestre de 2019, nossas leituras
nos conduziram aos desdobramentos dos conceitos até
aqui pesquisados em Freud e Lacan. 

mailto:rosanebm@yahoo.com.br


No segundo semestre de 2019, demos continuidade às

proposições de Freud sobre o objeto perdido e as

escolhas de objeto. Lacan assinala no O Seminário, livro

4 que somente pela via da experiência poderemos

ressituar o termo "relação de objeto" para restituir-lhe

seu verdadeiro valor, e faz uma crítica à abordagem

imaginária do objeto exaltada pelos psicanalistas pós-

freudianos. No primeiro semestre de 2022 a pesquisa se

articula com a Rede de pesquisa de psicanálise com

crianças para dar continuidade à pesquisa a partir do

capítulo X, do O Seminário, livro 4. A tese colocada

desde o início é a de que as questões trazidas pela

psicanálise com crianças nos permitem acompanhar os

desdobramentos lacanianos do conceito de objeto a

indexador das relações de objeto, na medida em que

confere interesse a todos os objetos do mundo mundano.



REDE DE PESQUISA DE PSICOSE
SEGUNDAS-FEIRAS, 
20h30

COORDENAÇÃO: ANTONIO QUINET

SEMINÁRIO DE LEITURA
COORDENAÇÃO: SANDRA CHIABI

DATAS: 25/04; 09/05; 23/05; 06/06; 20/06

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações:  (21) 986394503 / sandrachiabi@gmail.com 

Neste semestre, faremos a leitura comentada do
Seminário livro 3: as psicoses (1955-1956), visando buscar
um espaço para pensar a articulação entre a clínica da
psicose e sua teoria. Lacan afirma que a psicose se situa
no nível das relações do sujeito com o significante, pois a
psicose aparece como um problema de linguagem, uma
estrutura que falta um elemento. 

mailto:sandrachiabi@gmail.com


REDE DE PESQUISA DE PSICANÁLISE E
DIREITO

COORDENAÇÃO: EDUARDO BRANDÃO E ANTONIO QUINET

A rede de pesquisa "Interseções entre Psicanálise e
Direito" visa abordar a interlocução entre os dois campos,
acreditando na subversão ética que o pensamento de
Freud e Lacan possa exercer sobre as práticas e as
formas jurídicas. A interrogação de leis e doutrinas
jurídicas à luz do sujeito poderá descortinar como cada
qual, em sua singularidade, encontra formas de gozar e
de operar o desejo em face do real das leis que regem a
pólis. Pretende-se realizar o debate com pesquisadores
que se debruçam sobre a interface entre esses dois
campos, nacionais e internacionais, através de palestras,
seminários, leituras, etc. A rede tem o objetivo de
promover, assim, um amplo campo de discussão e de
pesquisa que tenha repercussão tanto na psicanálise em
intensão, haja vista a frequência com que questões de
ordem jurídica atravessam a experiência clínica em
particular, quanto em extensão, haja vista a presença de
psicanálises em diversas instituições que assessoram o
poder judiciário.  

QUINTAS-FEIRAS,  
18h30 às 20h



SEMINÁRIO: "PSICANÁLISE, DIREITO E
FAMÍLIA"

COORDENAÇÃO: EDUARDO BRANDÃO 

DATAS: 28/04; 26/05; 23/06

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 996076029 / eduardobrandao@gmail.com

Neste semestre, pretendemos refletir sobre a interface
entre Psicanálise e Direito, com ênfase na matéria de
família. A tutela judicial e estatal se impõe sobre sujeitos,
coletividades e grupos humanos frequentemente de
forma arbitrária e violenta sem, contudo, alterar a
relação do sujeito com seu desejo e gozo. Abordar a
articulação entre Psicanálise e Direito visa à promoção
de giros discursivos que destaquem o sujeito em sua
singularidade radical em vez do Um universal. Que
incidência as leis jurídicas têm sobre a forma como o
sujeito goza do seu inconsciente? Nos litígios familiares,
as decisões judiciais são capazes de ressignificar o lugar
ocupado pela criança na trama entre desejo e gozo que
a constitui?

28/04:  Revisão crítica dos conceitos de alienação
parental e guarda compartilhada.
26/05:  O casal familiar e as leis jurídicas
23/06: Família e Mal-Estar

mailto:eduardobrandao@gmail.com


PARTE III - FORMAÇÕES CLÍNICAS:
Módulos Temáticos e Curso de Extensão



FORMAÇÕES CLÍNICAS: 
Módulos Temáticos e Curso de Extensão

COORDENAÇÃO: ADRIANA BASTOS E CONSUELO PEREIRA DE
ALMEIDA

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 993247515 / adrianadab@gmail.com
                     (21) 999820020 / consueloalmeidacpa@gmail.com

Formações Clínicas na nova reestruturação do Fórum Rio
de Janeiro é um setor no qual são oferecidos Módulos
Temáticos (Fundamentos, Leitura, Escola e Clínico) e
Cursos de Extensão em psicanálise. Seguindo sempre na
orientação de Lacan, o ensino da psicanálise tem como
implicação colocar a formação do inconsciente como
fundamental na formação do psicanalista. Daí a
impossibilidade do ensino como transmissão de um saber
total. O ensino, assim como o inconsciente, comporta
também um impossível. Ao mesmo tempo, sempre se
renova ao confrontar-se justamente com ele. 

mailto:adrianadab@gmail.com
mailto:consueloalmeidacpa@gmail.com


Módulo de Fundamentos

Módulo de Leitura

Módulo de Escola 

Módulo Clínico

A participação nos Módulos Temáticos é restrita aos

Membros e Participantes do FCL-RJ e aos Visitantes

(Membros dos Fóruns do Campo Lacaniano do Brasil e do

Exterior).

AS INSCRIÇÕES PARA OS MÓDULOS TEMÁTICOS ESTÃO

ABERTAS ATRAVÉS DO E-MAIL:

secretariafórum@campolacanianorj.com.br

MÓDULOS TEMÁTICOS

mailto:secretariaf%C3%B3rum@campolacanianorj.com.br


MÓDULO DE FUNDAMENTOS
Estruturas Clínicas QUINTAS-FEIRAS,  

15h às 16h30

COORDENAÇÃO: BÁRBARA ZENICOLA E JOSÉ MAURÍCIO
LOURES

DATAS: 14/04; 28/04; 05/05; 12/05; 19/05; 26/05; 02/06;
09/06; 23/06; 30/06

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 996192192 / barbarazenicola@hotmail.com
                    (21) 999699288 / mauricio.mauriciotl@gmail.com 

O conceito das estruturas clínicas foi proposto por Lacan,
em seu ensino, sob forte influência do estruturalismo. Por
mais que Freud não tenha utilizado diretamente o termo
“estruturas clínicas”, tal ideia está implícita em toda a
sua obra, ressaltando a importância do diagnóstico
diferencial para a condução da análise.
Neste módulo, faremos um percurso, de Freud a Lacan,
abordando as diversas formas de o sujeito se posicionar
diante dos principais impasses da vida, dependendo da
estrutura de linguagem na qual ele opere. 
Os tópicos propostos são:
As neuropsicoses de defesa e o conceito de estrutura 
O recalque e os seus destinos, na histeria e na neurose
obsessiva
O complexo de Édipo e a metáfora paterna
A foraclusão e seus retornos
O desmentido da perversão

mailto:barbarazenicola@hotmail.com
mailto:mauricio.mauriciotl@gmail.com


MÓDULO DE LEITURA
As pulsões e seus destinos 

COORDENAÇÃO: NILDA SIRELLI E PAULA LACERDA

DATAS: 13/04; 27/04; 11/05; 25/05; 01/06; 15/06

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 98189 6741 / nildasirelli@yahoo.com.br
                    (21) 98830-4728 / pglacerda77@gmail.com

A pulsão é um dos conceitos fundamentais da
psicanálise, isso porque ela é o cerne do inconsciente e
da direção do tratamento na clínica psicanalítica, já que
o inconsciente é mais que um saber, é aquele que
estabelece as coordenadas de satisfação. Coordenadas
essas que Freud pontua serem guiadas pelo princípio do
prazer, e, no depois, por um além dele.
Nesse semestre realizaremos a leitura discutida e
comentada do texto "A pulsão e seus destinos",
perpassando o primeiro dualismo pulsional, pulsão sexual
e sexualidade, as características e destinos da pulsão,
abrindo vias para um além do princípio do prazer, com o
segundo dualismo pulsional e a compulsão a repetição.

QUARTAS-FEIRAS,  
16h às 17h30

mailto:nildasirelli@yahoo.com.br
mailto:pglacerda77@gmail.com


MÓDULO DE ESCOLA
História do Movimento Psicanalítico em Lacan:
a formação do analista

COORDENAÇÃO: GLÓRIA JUSTO E MARIA VITÓRIA
BITTENCOURT

DATAS: 11/04; 25/04; 09/05; 23/05; 06/06; 20/06.

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações:  (21) 99624-6065 / gloriajustopsic@gmail.com
                     (21)98285-1770 / mariavitoriabittencourt@gmail.com

Daremos continuidade ao estudo da história do
movimento psicanalítico tendo como referência a origem
da Escola de Lacan. Com Freud vimos como o Instituto de
Berlim estabeleceu normas de autorização do analista.
Agora veremos como o movimento lacaniano representa
uma ruptura, quanto à forma de organização promovida
pela IPA e suas consequências, quanto à formação do
analista. 

SEGUNDAS-FEIRAS,  
20h 

mailto:gloriajustopsic@gmail.com
mailto:mariavitoriabittencourt@gmail.com


MÓDULO CLÍNICO
O caso Schreber: “Notas psicanalíticas sobre
um relato autobiográfico de um caso de
Dementia Paranoides” (1911)

COORDENAÇÃO: GEORGINA CERQUISE E MARIA PAULA
TEPERINO

DATAS: 11/04; 25/04; 09/05; 23/05; 06/06; 20/06

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações:| (21) 99572-7228 /georginacerquise@terra.com.br              
                      (21) 99965 5926 / paulateperino@hotmail.com

Vamos iniciar o estudo teórico e clínico do caso
apresentado por Freud em suas Obras Completas,
divulgado como Caso Schreber. Seguiremos a proposta
freudiana de trabalhar a história clínica do caso, a
interpretação, a teorização dos fenômenos e mecanismos
da paranoia.

SEGUNDAS-FEIRAS,  
11h às 12h30

mailto:georginacerquise@terra.com.br
mailto:paulateperino@hotmail.com


CURSO DE EXTENSÃO

TEMA: FUNDAMENTOS E ATUALIDADES DA CLÍNICA PSICANALÍTICA

CLÍNICA E TEORIA REVISITADOS A PARTIR DE CASOS CLÁSSICOS

COORDENAÇÃO 

TERÇAS-FEIRAS,  
19h às 21h

Adriana Dias
Bastos

DE MARÇO A JUNHO 2022
ON-LINE PLATAFORMA ZOOM

Geísa Freitas Luciana
Marques

Rosana
Maldonado

COMISSÃO CIENTÍFICA E SUPERVISÃO

Glória Sadala Maria Anita
Carneiro Ribeiro 

Sonia Alberti 

VAGAS ESGOTADAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE

O PRÓXIMO MÓDULO SERÁ DIVULGADO NO CADERNO DE
ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022



RESPONSÁVEIS PELAS AULAS

08/03:  Os quatro conceitos fundamentais 
            Glória Sadala
 
15/03:A Interpretação dos sonhos
           Sonia Alberti

 22/03: Caso Emma: o trauma
             Elisabeth da Rocha Miranda 
  
 29/03: Elizabeth Von R: o sintoma na histeria
            Renata Salles 
  
 05/04: Caso Dora: transferência e identificação
            Claudia Carrera

  12/04: O Homem dos Ratos: o sintoma na N.O
             Nilda Sirelli
  
19/04: O Sentido do Sintoma: os rituais na N.O
              Geísa Freitas                                            
 
 26/04: Caso Hans: fobia
              Rosane Melo  
  
 03/05: A jovem Homossexual: ato
            Vera Pollo 

10/05: O homem dos miolos frescos: ato 
          José Maurício Loures 

17/05: Comunicação de um caso de paranoia que                        
           contradiz a teoria psicanalítica:  fantasia e delírio 
          Mônica Bernardo

24/05: Caso Schreber: a fenomenologia psicótica
           Georgina Cerquise

31/05: Caso Dick: autismo
           Luis Achilles Furtado

07/06: Caso Aimée: retenção significante
           Sheila Abramovich

14/06: Aula de encerramento



PARTE IV - ATIVIDADES ABERTAS
AO PÚBLICO: 
Atividades da Biblioteca; Questões
clínicas em debate; Cartéis; Psicanálise
e Conexões; Pesquisa em andamento

 



A participação nas ATIVIDADES ABERTAS

AO PÚBLICO é gratuita.

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS

ATRAVÉS DOS E-MAILS E TELEFONES DOS

COORDENADORES DE CADA ATIVIDADE

ABERTA



ATIVIDADES DA BIBLIOTECA 



ESCRITORES ENTRE NÓS

COORDENAÇÃO: BRUNA AMERICANO E RENATA SALES 

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Datas:27/05; 24/06.
Informações: (21) 99424-9444 / brunapa@hotmail.com 
                     (21) 99859-9984 /rsmartins.psi@gmail.com

Nossa proposta para a Atividade da Biblioteca consiste
em encontros mensais com convidados
escritores/pesquisadores, psicanalistas do Campo
Lacaniano, com o objetivo de trazer uma discussão a
partir de suas pesquisas – livros e outras publicações –
para possibilitarmos a apresentação e divulgação desses
trabalhos, mas também para debater a importância de
fazer pesquisa em psicanálise e suas contribuições para
a transmissão dessa e para a formação do analista.
 
Convidados:
 27/05: Sonia Alberti, autora de um dos textos do livro: O
ofício do psicanalista II: porque não regulamentar a
psicanálise.
24/06: Vera Pollo, Sheila Abramovich e Antonio Quinet,
organizadores do livro: Bloomsday in Rio: Joyce com
Lacan.

SEXTAS-FEIRAS,  
18h30 às 20h



QUESTÕES CLÍNICAS EM DEBATE



QUESTÕES CLÍNICAS EM DEBATE

O QUE SÃO AS ENTREVISTAS
PRELIMINARES EM PSICANÁLISE?

COORDENAÇÃO: ROSANA MALDONADO TORRES
 

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Datas: 27/04; 25/05; 22/06
Informações: (21) 99997-7953 /   
                      rosanamaldonadotorres@gmail.com

O diagnóstico em psicanálise se dá a partir da fala do
sujeito dirigida ao psicanalista. O analista, trabalhando
sob transferência, não opera como observador de
fenômenos, mas sim detectando a incidência do sujeito
do inconsciente na fala do analisante. Os encontros
iniciais com o paciente são cruciais para o
estabelecimento transferencial. Vamos trabalhar nesse
semestre os escritos técnicos freudianos sobre
importância das entrevistas preliminares para o
diagnóstico diferencial, para a direção do tratamento e
construção do caso clínico.

QUARTAS-FEIRAS,  
14h



QUESTÕES PERTINENTES A
PSICANÁLISE COM CRIANÇAS

COORDENAÇÃO: CONSUELO ALMEIDA E GLÓRIA JUSTO
 

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Datas: 27/04; 25/05; 29/06.
Informações: (21) 99982-0020 /
                      consueloalmeidacpa@gmail.com 
                      (21) 99624-6065 / gloriajustopsic@gmail.com

Esta é uma atividade ligada à Rede de Pesquisa de
Psicanálise com crianças que tem como objetivo a
discussão de diferentes questões que se impõem tanto na
clínica quanto na pólis em relação à psicanálise com
crianças.

QUARTAS-FEIRAS,  
18h às 19h30

mailto:consueloalmeidacpa@gmail.com
mailto:gloriajustopsic@gmail.com


DESEJO E APOSTA NA CONSTITUIÇÃO
DO SUJEITO

COORDENAÇÃO: VANILSA LOUREIRO

 

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Datas: 22/04; 06/05; 13/05; 20/05; 03/06; 10/06; 17/06
Informações: (21) 98346 9337 / vanilsa.loureiro@gmail.com

Nessa investigação sobre a constituição do sujeito,
utilizaremos o Seminário 6 de Jacques Lacan, O desejo e
sua interpretação. Teremos como referência a realidade
psíquica, o inconsciente e suas representações no corpo.
Freud chama nossa atenção para os processos
psicológicos da primeira infância na investigação da
libido narcisista. Em tal manobra narcísica se une o
Imaginário do espelho, o Simbólico que nomeia e dá
corpo ao Real indizível. Com o crescente aumento de
crianças medicalizadas e diagnosticadas com diversos
transtornos, incluindo o autismo, proponho, através
desses encontros, a interlocução com outros saberes,
oferecendo um espaço onde poderão trazer suas dúvidas
e impasses, sempre numa articulação com a clínica e a
teoria psicanalítica. 

SEXTAS-FEIRAS,  
18h



CARTÉIS



CARTÉIS

COORDENAÇÃO: LEONARDO PIMENTEL, ROSANA
MALDONADO

ESPAÇO ESCOLA CARTÉIS

LEONARDO PIMENTEL, ROSANA MALDONADO E CLÁUDIA
CARRERA 

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Datas: 26/04; 24/05; 21/06

Informações: (21) 986767891 / leonardoptl@gmail.com
                      (21) 999977953 / rosanamaldonadotorres@gmail.com
                     (21) 996484189 / claudia.carrera@globo.com

Em 1964, no Ato de fundação da Escola Freudiana de
Paris, Lacan propõe que a Escola seja um organismo de
trabalho, para que, por meio deste, a psicanálise pudesse
ser reconduzida à práxis original da qual se desviara, a
práxis freudiana. Para a execução desse trabalho, era
preciso seguir o princípio de uma elaboração apoiada
num pequeno grupo, sem líder, com as seguintes
características: quatro se escolhem para levar a cabo um
trabalho que deve ter seu produto. Um produto próprio a
cada um, e não coletivo. A conjunção dos quatro se faz
ao redor de um Mais-Um que, se é qualquer um, deve ser
alguém, e que será encarregado de velar pelos efeitos
internos do empreendimento e de provocar sua
elaboração (D’Écolage, 1980).

TERÇAS-FEIRAS,  
21h

mailto:leonardoptl@gmail.com
mailto:rosanamaldonadotorres@gmail.com
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PSICANÁLISE E CONEXÕES



O MAL-ESTAR DA CULTURA E
QUESTÕES DA CONTEMPORANEIDADE

COORDENAÇÃO: LUCIANA TORRES 

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Datas: 12/04; 26/04; 10/05; 24/05; 07/06; 21/06
Informações: (21) 98882-4666 / lmvtorres@gmail.com

Essa atividade destina-se a gerar um diálogo entre
psicanálise e cultura contemporânea a partir da leitura
do texto “O mal-estar na cultura” (Freud, 1930). Iremos
articular a teoria freudiana aos eventos sociais e políticos
da atualidade na intenção de compartilhar pontos de
vista, promovendo aos participantes um pensamento
crítico sobre os tempos modernos.

TERÇAS-FEIRAS,  
11h

mailto:lmvtorres@gmail.com


ARTE CONTEMPORÂNEA E
PSICANÁLISE

COORDENAÇÃO: SONIA BORGES 

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Datas: 26/04; 24/05; 21/06

Informações: (21) 91139400 / sxaborges@gmail.com

Nesta atividade pretende-se pensar a arte
contemporânea e a psicanálise a partir do que entre uma
e outra faz ponte: a perda da confiança no papel
soberano da razão, em nossos signos e representações, e
a consequente exigência de um novo modo de se pensar
as relações de objeto. Esta proposta será desenvolvida a
partir da apresentação de artistas contemporâneos e
suas obras, pinturas, esculturas, performances, dança e
demais modalidades.

TERÇAS-FEIRAS,  
20h30 às 21h30

mailto:sxaborges@gmail.com


O DESEJO PROJETADO: DO CINEMA À
PSICANÁLISE

COORDENAÇÃO: FELIPE GRILLO E JULIE TRAVASSOS 
 

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Datas: 29/04; 10/06
Informações: (21) 98258-7977 / felipegrillo@hotmail.com
                     (21) 99676-7967 / julie.travassos@gmail.com

"A tela do cinema é (...) o revelador mais sensível"
(LACAN, 1960-61, p. 21). Inspirados por esta declaração
de Lacan, daremos continuidade a esta atividade cujo
objetivo é proporcionar um espaço de diálogo aberto à
comunidade a partir da interconexão entre cinema e
psicanálise. Em função da pandemia, a atividade se
tornou on-line. Ambos os filmes estão disponíveis na
NETFLIX, então recomendamos que todos assistam para
que possam participar ativamente do debate.

29/04 – A filha perdida | Isloany Machado
10/06 – Era uma vez um sonho | Ercília Souza

SEXTAS-FEIRAS,  
18h30

mailto:felipegrillo@hotmail.com
mailto:julie.travassos@gmail.com


O DIZER FILOSÓFICO E O DIZER
PSICANALÍTICO

COORDENAÇÃO: SÉRGIO NEVES E VERA POLLO
 

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Datas: 06/05; 03/06
Informações: (21) 999885989 / serlunes@gmail.com
                     (21) 992747037 / v.pollo@terra.com.br

As conferências de Psicanálise e Filosofia buscam uma
interlocução entre os filósofos de diversas vertentes e os
psicanalistas. Inspiram-se no que Lacan realizou desde o
início de seu ensino. Ao longo de seus seminários, Lacan
aborda entre outros, a "Ética a Nicômaco", de Aristóteles
e a "Crítica da Razão Prática", de Kant, apenas para
citar os mais importantes. Sua concepção de existência,
assim como a de Freud, guarda profunda relação com a
tragédia grega. Assim, pensamos que seria de grande
interesse para os psicanalistas ouvir estudiosos da
filosofia discorrerem sobre alguns dos temas que o
discurso filosófico enuncia.

A atividade será mensal e contará com convidados que
farão uma breve exposição do tema, propondo um
debate com psicanalistas. 
06/05 - Paulo Pinheiro sobre "Aristóteles e a Poética".
Debatedor: Antonio Quinet
03/06 - Henrique Antoun sobre “Spinoza e o desejo”.
Debatedora: Tania Veiga

SEXTAS-FEIRAS,  
19h30 às 21h

mailto:serlunes@gmail.com
mailto:v.pollo@terra.com.br


PSICANÁLISE E MAL-ESTAR NA
CONTEMPORANEIDADE

COORDENAÇÃO: ELISA CUNHA E KÁTIA SENTO SÉ MELLO

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Datas: 30/04; 28/05; 18/06
Informações: (21) 99279-3009 / cunhaelisa@hotmail.com
                      (21) 99279-3009 / ksemello@gmail.com

Pretendemos fazer a leitura do livro Psicologia das
Massas e análise do Eu, publicado por Freud em 1921
para pensar a psicanálise na pólis. Nesta obra, Freud
demonstra que o sujeito individual é indissociável do
mundo social, ou seja, mesmo fora de um grupo, há
sempre a presença dos vários outros na constituição do
sujeito. O caráter universal de sua abordagem sobre o
humano permite analisarmos e compreendermos a
maneira como se constitui o ideal do eu e o narcisismo
das pequenas diferenças que estão na base da formação
da agressividade humana e do sentimento de ódio que
derivam desse processo. As teorizações de Freud em
Psicologia das Massas permitem, ainda, compreendermos
melhor como as massas, a partir das identificações e
alienações se constituem na pólis no mundo
contemporâneo.

SÁBADOS,
11h às 12h30

mailto:cunhaelisa@hotmail.com
mailto:ksemello@gmail.com


PESQUISA EM ANDAMENTO



METAPSICOLOGIA FREUDIANA

COORDENAÇÃO: GEÍSA FREITAS

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Datas: 14/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06,
09/06, 23/06, 30/06.
Informações: (21) 99996-9087 / geisafreitas.gf@gmail.com

O objetivo desta pesquisa é o estudo dos textos
metapsicológicos de Freud, a partir da leitura comentada
e discussão, visando buscar um espaço para uma
colaboração e engajamento ativos dos participantes.
A metapsicologia é composta de textos, nos quais Freud,
de tempos em tempos, parece concentrar esforços para
conceituar a psicanálise, até aquele momento de seu
desenvolvimento. Assim ao tratarmos em conjunto estes
textos, buscaremos entender o arcabouço teórico da
teoria freudiana.
Para o criador da psicanálise, podem ser considerados
metapsicológicos aqueles processos que forem descritos
em seus aspectos dinâmico, topográfico e econômico.
O termo metapsicologia remete à metafisica, para além
da física, a “ciência” do ser. A metapsicologia, portanto,
vai para além da psicologia da época, considera algo
novo, o inconsciente freudiano e, não o ser, mas o sujeito
do desejo, que é o sujeito do inconsciente.

QUINTAS-FEIRAS,  
11h

mailto:geisafreitas.gf@gmail.com


 
Serão objeto da pesquisa os cinco artigos de 1915
classificados como metapsicológicos, que são As pulsões
e seus destinos, O recalque, O inconsciente, Suplemento
metapsicológico à teoria dos sonhos e Luto e melancolia.
Além destes,será objeto do seminário outros textos, que
julgarmos como uma leitura complementar importante. 
No primeiro semestre de 2022, daremos início ao
trabalho com o texto “Introdução ao Narcisismo”. Na
sequência, trabalharemos outros textos fundamentais de
Freud, “Luto e melancolia”, “Neurose e psicose” e “A
perda da realidade na neurose e na psicose”.   
 



PARTE V - ORGANOGRAMA

Conselho de Orientação e Ensino
Diretoria
Colegiado de Delegados
Formações Clínicas
Clínica de Psicanálise
ReUrge
Laboratório de Orientação Política
Cartel
Comissão de Acolhimento
Biblioteca e Publicações

 





CONSELHO DE ORIENTAÇÃO E ENSINO

Rosane Melo

Antonio Quinet

Vera Pollo

Consuelo Pereira
de Almeida 

Coordenadora

Elisabeth da
Rocha

Miranda

Glória Sadala Maria Helena
Martinho

Sonia Borges

Maria Vitória
Bittencourt



DIRETORIA

Antonio Quinet
Diretor Presidente

Maria Helena Martinho
Vice-Diretora Presidente 

Geísa Freitas
Diretora Tesoureira

Rosana Maldonado
Diretora Secretária



COLEGIADO DE DELEGADOS

Consuelo Pereira
de Almeida

Glória Justo

Rosana MaldonadoLeonardo Pimentel

Sonia AlbertiSandra Chiabi



FORMAÇÕES CLÍNICAS: Módulos Temáticos
e Curso de Extensão

Consuelo Pereira de
Almeida

Coordenadora

Adriana Bastos
Coordenadora

Informações: (21) 993247515 / adrianadab@gmail.com
                      (21) 999820020 / consueloalmeidacpa@gmail.com

Formações Clínicas na nova reestruturação do Fórum Rio
de Janeiro é um setor no qual são oferecidos Módulos
Temáticos (Fundamentos, Leitura, Escola e Clínico) e
Cursos de Extensão em psicanálise. Seguindo sempre na
orientação de Lacan, o ensino da psicanálise tem como
implicação colocar a formação do inconsciente como
fundamental na formação do psicanalista. Daí a
impossibilidade do ensino como transmissão de um saber
total. O ensino, assim como o inconsciente, comporta
também um impossível. Ao mesmo tempo, sempre se
renova ao confrontar-se justamente com ele. 

mailto:adrianadab@gmail.com
mailto:consueloalmeidacpa@gmail.com


CLÍNICA DE PSICANÁLISE

Vera Pollo
Coordenadora

Maria Vitória Bittencourt
Coordenadora

Datas: 13/04; 27/04; 11/05; 25/05; 08/06; 22/06
Local: Atividade on-line pela plataforma Zoom.
Informações: (21) 982851770 / mariavitoriabittencourt@gmail.com 
                      (21) 992747037 / verapollo8@gmail.com

 A Clínica de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano
– Rio de Janeiro tem dois coordenadores que são
membros de Escola designados pelo Conselho. Os
coordenadores recebem as propostas dos membros do
Fórum que demandam sua participação como
psicanalistas em formação e os entrevistam. Depois das
entrevistas, caso o candidato seja aprovado pela
Coordenação da Clínica, começa a participar das
reuniões quinzenais da quarta-feira às 8h30 e a receber
pacientes que procuram a Clínica.
 

REUNIÃO
QUARTAS-FEIRAS,  
8h30

mailto:verapollo8@gmail.com


 

 
Aqueles que se inscrevem como psicanalistas na Clínica
de Psicanálise do Fórum Rio devem preencher os
seguintes requisitos:
1) ser membro do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de
Janeiro; 
2) estar em análise com um analista escolhido a seu
critério e em supervisão com um analista Membro de
Escola; 
3) estar inscrito em pelo menos dois Seminários do FCL-
Rio há pelo menos um ano, devendo continuar cursando
os seminários durante sua permanência na Clínica; 
4) frequentar obrigatoriamente a Oficina clínica e nela
apresentar pelo menos um caso em atendimento; 
5) frequentar assiduamente as reuniões quinzenais da
Clínica com o(s) Coordenador(es). Nessa reunião são
discutidas as questões da clínica e os textos de Freud e
Lacan orientadores dessa prática. 
 
O tempo de permanência como psicanalista da Clínica é
de quatro anos consecutivos.
 
 



ReUrge - REDE DE ATENDIMENTO
PSICANALÍTICO DE URGÊNCIA

Informações: (21) 999815133 / gmcinara@gmail.com
                      (21) 967251835 /   
                      mlrmarialuisarodriguez@gmail.com
                      (21) 996294131 / robertomay_56@hotmail.com

O projeto da Rede de Atendimento Psicanalítico de
Urgência do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de
Janeiro foi criado em junho de 2020 com dois objetivos:
oferecer atendimento psicanalítico de urgência online e
gratuito para as comunidades mais precarizadas em toda
a região metropolitana do Rio de Janeiro e constituir uma
rede depesquisa sobre os temas referentes à
especificidade desta clínica: a gratuidade, a urgência, o
atendimento online, seus impasses, dificuldades e
possibilidades.
O atendimento, é realizado por analistas membros de
nosso Fórum que fazem parte da rede e a proposta surgiu
em função do advento da pandemia, agravando a
precariedade produzida pelo avanço das políticas
neoliberais e afetando profundamente as condições nas
quais nos relacionamos e produzimos nossos meios de
sobrevivência.
 
Atendimento on-line e gratuito
INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO WHATSAPP (21) 999759472

Roberto Júlio May
Coordenador

Maria Luisa
Rodrigues

Coordenadora

Cinara Santos
Coordenadora

mailto:gmcinara@gmail.com
mailto:robertomay_56@hotmail.com


LABORATÓRIO DE ORIENTAÇÃO
POLÍTICA

Local: Seminários on-line pela Plataforma ZOOM, ID e Senha a
serem divulgados pelos grupos de WhatsApp
Informações: (21) 992793009 / cunhaelisa@hotmail.com
                     (21) 994477464 / rosanemelo@yahoo.com.br 
 

Propomos o Laboratório como um lugar de reflexão e
pesquisa sobre os fundamentos da psicanálise diante das
questões prementes da Pólis, a Cidade dos discursos,
para que o analista, como diz Lacan, esteja à altura da
subjetividade de sua época. Partimos do pressuposto de
que o Inconsciente é a política que se expressa nos laços
sociais,portanto a naturalização do racismo, do
machismo, da homofobia, do supremacismo, do
eurocentrismo e da diferença de classes compõem a
ideologia dominante transmitida inconscientemente
através das gerações.
Os trabalhos com estes temas serão desenvolvidos no
Laboratório (do FCL-Rio) e estarão articulados com o
Laboratório Internacional de Política da Psicanálise (da IF
e de sua Escola*) e com a Comissão urgência da época
(da EPFCL-Brasil**). O Laboratório realizará mesas-
redondas, com frequência mensal, datas e convidados
serão divulgados em breve.

TERCAS-FEIRAS,  
21h

Elisa Cunha
Coordenadora

Rosane Melo
Coordenadora

mailto:cunhaelisa@hotmail.com
mailto:rosanemelo@yahoo.com.br


 
 

*Em 2018, foi criado no Encontro da IF-EPFCL, em
Barcelona, o Laboratório Internacional de Política da
Psicanálise (LIPP) encarregado da reflexão e da pesquisa
sobre os objetivos e meios da nossa Escola frente às
urgências da época. Trata-se de um espaço criado para
se pensar a situação da Escola no mundo e em nossa
época e qual o papel do psicanalista e de uma Escola de
psicanálise na conjuntura onde ela se encontra. No Brasil,
Vera Pollo e Rodrigo Pacheco são nossos representantes
no LIPP.
 
**Em abril de 2020 foi criada a “Comissão urgências da
época” pela Comissão de Gestão da EPFCL-Brasil, com o
propósito de trabalhar respostas possíveis de nossa
Escola a respeito do que se passava na Pólis, dominada
pela pandemia do COVID-19: os efeitos do confinamento,
os embates políticos e econômicos, o agravamento dos
conflitos sociais, o ataque ao saber como estratégia
política.
Comissão de Urgências da Época: Ana Laura Prates
Pacheco, Antonio Quinet, Ida Freitas, Rodrigo Pacheco,
Rosane Melo e Vera Pollo



CARTEL 

 

Informações: (21) 986767891 / leonardoptl@gmail.com
           (21) 999977953 / rosanamaldonadotorres@gmail.com         

A Coordenação do Cartel fica a cargo de dois
delegados, escolhidos pelo Colegiado de Delegados de
FCL-RJ, e que podem convidar outros membros de Fórum
para este trabalho conjunto. Dentre suas funções, além
de coordenar as atividades de Cartéis, inscrever os
Cartéis na EPFCL-Brasil e animar o debate sobre o órgão
de base da Escola, a Comissão mantém atualizada a
listagem de cartéis em funcionamento e organiza o
“Encontre seu cartel” que consiste em reuniões
presenciais e/ou virtuais, nas quais os interessados em
iniciar uma experiência de Cartel podem propor temas e
vir a conhecer outras propostas.

ENCONTRE SEU CARTEL
Envie um e-mail para
cartelforum@campolacanianorj.com.br falando do seu
interesse em formar um cartel, quais os temas que
interessam, e pergunte quais os cartéis que estão em
constituição.

Leonardo Pimentel
Coordenador

Rosana Maldonado
Coordenadora

mailto:leonardoptl@gmail.com
mailto:rosanamaldonadotorres@gmail.com
mailto:cartelforum@campolacanianorj.com.br


COMISSÃO DE ACOLHIMENTO

A Comissão de Acolhimento do FCL-RJ é responsável
pela admissão e o acolhimento dos novos Membros,
Participantes e Ouvintes. Ela é coordenada por dois
membros do Colegiado de Delegados e composta pelos
Delegados do FCL-RJ na IF-EPFCL e alguns colegas
colaboradores. 
 
Os interessados em fazer parte do Fórum Rio de Janeiro,
seja como Membro, Participante ou Ouvinte devem enviar
um e-mail para:
secretariaforum@campolacanianorj.com.br
Todos os interessados passarão por entrevista.

Consuelo Pereira
de Almeida

Coordenadora

Glória Justo
Coordenadora

Rosana 
Maldonado

Leonardo Pimentel

Sandra Chiabi Sonia Alberti

mailto:secretariaforum@campolacanianorj.com.br


BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 

 
 Informações: (21) 996247563 / lettierifulco@hormail.com
           (21) 999699288 / mauricio.mauriciotl@gmail.com
           (21) 984638515 /  
           bibliotecaforum@campolacanianorj.com.br

A Coordenação da Biblioteca e Publicações fica a cargo
de dois Membros do FórumRio designados pela Diretoria
com a função de adquirir livros, revistas e todo o material
necessário para o bom funcionamento; manter um acervo
digitalizado; responsabilizar-se pelas publicações do
FCL-RJ, como por exemplo, as revistas Marraio e
Folhetim; organizar a divulgação, venda e distribuição
tanto das publicações, assim como a disponibilização do
acervo da Biblioteca aos usuários através de fotocópias,
digitalizações etc; receber doações que possam ampliar
e beneficiar o acervo da Biblioteca e adquirir assinaturas
com outras bibliotecas; organizar o acervo; contratar,
mediante a aprovação da Diretoria, os funcionários
necessários; determinar o funcionamento efetivo da
Biblioteca segundo seu regulamento interno, caso haja e
orientação das tarefas de nossa bibliotecária. A
Biblioteca também oferece atividades abertas ao
público, as quais os membros de nosso Fórum podem
propor a cada semestre.

Ana Paula
Lettieri Fulco

Coordenadora

José Maurício
Loures

Coordenador

Luciene Costa
Bibliotecária 

mailto:lettierifulco@hormail.com
mailto:mauricio.mauriciotl@gmail.com
mailto:bibliotecaforum@campolacanianorj.com.br


 
A Biblioteca do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de
Janeiro (FCL RJ) é pública, inscrita no Conselho Regional
de Biblioteconomia – 7a Região (CRB7), sob o Registro
1231, com o nome de Biblioteca do Campo Lacaniano do
Rio de Janeiro. O acervo conta com seleção de obras do
campo da psicanálise e áreas conexas. Disponibiliza
obras de Freud em português, espanhol e alemão, obras
de Lacan em português e francês, publicações de FCCL-
RJ e de FCL-RJ, livros, revistas nacionais e estrangeiras,
dissertações de mestrado e teses de doutorado na área,
além de apostilas de aulas ministradas em Seminários e
gravações de atividades.



REVISTA MARRAIO

N. 0 | A CRIANÇA E O LAÇO SOCIAL 
N. 1 | DA INFÂNCIA À DOLESCÊNCIA 
N. 2 | AUTISMO, O ÚLTIMO VÉU 
N. 3 | IMPASSES DO SABER 
N. 4 | FOBIA E PERVERSÃO NA INFÂNCIA 
N. 5 | LATÊNCIA 
N. 6 | FINS E TÉRMINOS I 
N. 7 | FINS E TÉRMINOS II 
N. 8 | DESENVOLVIMENTO, ESTRUTURA E GOZO I 
N. 9 | DESENVOLVIMENTO, ESTRUTURA E GOZO II
N. 10 | DESENVOLVIMENTO, ESTRUTURA E GOZO III
N. 11 | OS DESAFIOS DA CLÍNICA 
N. 12 | O MAL-ESTAR NA INFÂNCIA I 
N. 13 | O MAL-ESTAR NA INFÂNCIA II
N. 14 | O ÉDIPO REVISITADO 
N. 15 | A TEORIA E A CLÍNICA 
N. 16 | O PAI, A MÃE E A FAMÍLIA 
N. 17 | DE MULHERES E CRIANÇAS 
N. 18 | A CLÍNICA SOBERANA 
N. 19/20 | O AUTISMO REVISITADO
N. 21 | A CRIANÇA NO ADULTO 
N. 22 | PSICANÁLISE E LINGUAGEM 
N. 23 | O QUE RESPONDE O ANALISTA AO SUJEITO
CRIANÇA
N. 24 | A CLÍNICA NO LIMITE 
N. 25 | OS CLÁSSICOS SÃO PARA SEMPRE 
N. 26 | OS PARADOXOS DA TRANSFERÊNCIA 
N. 27 | CRIANÇA, INCONSCIENTE E DESEJO 
N. 28 | PSICANÁLISE E O LAÇO SOCIAL 
N. 29 | OS LAÇOS DISCURSIVOS E AS INTERLOCUÇÕES
DA PSICANÁLISE 
N. 30/31 | ESCREVER, A QUE SERÁ QUE SE DESTINA? 
N. 32/33 | NEUROSE E PSICOSE: SINTOMA, FANTASIA E
DESEJO 
N. 34/35 | INFÂNCIA E SEXUALIDADES
N. 36/37 | O SUJEITO EM SITUAÇÃO LIMITE



REVISTA FOLHETIM

N. 0       | Ano III
N. 1       | Ano III
N. 1       | Ano IV – A SUPERVISÃO
N. 2       | Ano V – FORMAÇÃO E GARANTIA, SESSÃO
CLÍNICA E CAMPO LACANIANO
N. 3       | Ano VI – FORMAÇÃO E GARANTIA, SESSÃO
CLÍNICA E CAMPO LACANIANO
N. 4       | Ano VII – CONCEITOS, CLÍNICA, ESCOLA E
CONEXÕES
N. 5       | Ano VIII – FREUD – 150 ANOS
N. 6       | Ano IX – “40 ANOS DA PROPOSIÇÃO SOBRE O
PSICANALISTA DA ESCOLA”
N. 7       | Ano X – 10 ANOS DO CAMPO LACANIANO
N. 8       | Ano XI – ESCOLA, PASSE, CARTEL, ARTE E
CLÍNICA
N. 9       | Ano XII – ESCOLA, PASSE, CARTEL, ARTE E
CLÍNICA
N. 10     | Ano XIII – ESCOLA, PASSE, CARTEL, ARTE E
CLÍNICA
N. 11      | Ano XIII – DESAFIOS DA ESCOLA E LAÇO
SOCIAL
N. 12     | Ano XIV – O AMOR, SIGNO DE QUE TROCAMOS
DE DISCURSO
N. 13     | Ano XIV – DA INFÂNCIA AO INFANTIL
N. 14     | Ano XV – SEXUALIDADE E SEXUAÇÃO
N. 15     | Ano XV – SEXUALIDADES CONTEMPORÂNEAS
N. 16     | Ano XVI – O REAL E O PSICANALISTA
N. 17/18 | Ano XVI/XVII – A POLÍTICA DA PSICANÁLISE E O
CORPO



Publicações do Fórum - Atos e Divãs Edições

Vera Pollo, Sheila
Abramovitch e Antonio Quinet

(Orgs.). Bloomsday in Rio:
Joyce com Lacan. Rio de

Janeiro, 2021.
 

Antonio Quinet e Sonia
Alberti (Orgs). Sexuação e

identidades. Rio de Janeiro,
2019.

MARRAIO – O sujeito
em situação limite,
Rio de Janeiro, n.

36/37, 2021.
 

FOLHETIM – A política
da psicanálise e o

corpo, Rio de Janeiro,
(ano XVI, n. 17, jun.

2018 / ano XVII, n.18,
dez. 2019), 2020.

 

FOLHETIM – Tesauro:
política, Max &

marxismo no ensino de
Lacan, Rio de Janeiro,
Edição especial, 2021. 

 



Articulação Psicanalítica

Sonia Alberti, Wilson

Amendoeira, Edson Lannes,

Anchyses Lopes e Eduardo

Rocha (Org.). Ofício do

Psicanalista. Formação vs.

Regulamentação. São Paulo:

Casa do Psicólogo, 2009.

Publicações - Atos e Divãs Edições 

Ana Maria Sigal, Bárbara

Conte e Samyra Assada

(Org.). Ofício do psicanalista

II: por que não regulamentar

a psicanálise. São Paulo:

Escuta, 2019.

Análise online: na

pandemia e depois.

 

A política do

psicanalista – do divã

para a pólis.

 

O Inconsciente teatral –

Psicanálise e teatro:

homologias

 

Esses e outros títulos disponíveis em:

https://www.atosedivas.com.br/

 



PARTE VI – CONDIÇÕES DE INGRESSO
E POLÍTICAS AFIRMATIVAS: 
Comissão de Acolhimento e Comissão de
Bolsas e Auxílio



Membros de Fórum

Participantes de Fórum

Visitantes (Membros dos Fóruns do Campo Lacaniano

do Brasil e do Exterior) 

As inscrições para participar das atividades do FCL-RJ

estão abertas através do email 

PODERÃO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES

-> Serão admitidos os Ouvintes, ou seja, pessoas fora do

Estado do Rio de Janeiro que queiram participar durante

um ano de uma atividade restrita do Fórum do Campo

Lacaniano do Rio de Janeiro. 

Os candidatos a Membros, a Participantes e a Ouvintes do

Fórum Rio de Janeiro deverão endereçar uma carta a

Comissão de Acolhimento do FCL-RJ através do e-mail

 secretariaforum@campolacanianorj.com.br

CONDIÇÕES DE INGRESSO 

 secretariaforum@campolacanianorj.com.br

mailto:secretariaf%C3%B3rum@campolacanianorj.com.br
mailto:secretariaf%C3%B3rum@campolacanianorj.com.br


A Comissão de bolsas e auxílios do Fórum do Campo

Lacaniano do Rio de Janeiro foi constituída em julho de

2021 em formato inspirado em Cartel e trabalha na

formulação de um Projeto de Políticas Afirmativas para

democratizar o acesso e a formação de novos analistas.

Destinam-se a profissionais de baixa renda,

prioritariamente afrodescendentes e povos indígenas. Os

critérios para a seleção serão objeto de regulamento

interno próprio e seguirão orientações específicas por meio

de edital, formulado por esta Comissão. O objetivo é

implementar uma política de ingresso à formação que

sustente a imprescindibilidade de proporcionalidade dos

membros e participantes do FCL-RJ com a composição

étnica da população brasileira.

POLÍTICAS AFIRMATIVAS 
COMISSÃO DE BOLSAS E AUXÍLIOS

Eduardo

Brandão
Cinara

Santos

Elisa

Cunha
Vaneza

Azevedo

Rosane Mello

(+1 do cartel)



PARTE VII - MÍDIA SOCIAL:
Site, Instagram, Facebook 

 



COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO SITE 

Claudia Carrera
 
 

Geísa Freitas
 
 

Luci Caminha
(Coordenadora)

 
 

Flavia Cantisano
 
 

Luciana Torres
 
 

Rosana Maldonado



RESPONSÁVEL PELO INSTAGRAM

RESPONSÁVEIS PELO FACEBOOK

RESPONSÁVEL PELO MAIL
MARKETING E VIDEOTECA

Elvina Maciel Jessica Moreira
 

Rosana Maldonado

Jessica Moreira

Shelen da Silva
Vale Gonçalves

 



PARTE VIII – FUNCIONÁRIAS DO FCL-RJ

Célia Silva
Secretária 

Lourdes Moreira
Secretária

 

Luciene Costa
Bibliotecária



PARTE IX – EVENTOS



JUNHO / JULHO DE 2022

XI ENCONTRO INTERNACIONAL DOS FÓRUNS DE

PSICANÁLISE DO CAMPO LACANIANO: “OS

TRATAMENTOS DO CORPO EM NOSSA ÉPOCA E NA

PSICANÁLISE”

VII ENCONTRO INTERNACIONAL DA ESCOLA DE

PSICANÁLISE DOS FÓRUNS DO CAMPO LACANIANO:

“ORTODOXIA E HERESIA – OS SABERES NA

PSICANÁLISE”

 

 

INFORMAÇÕES: 

https://11cita-if-epfcl-buenosaires.com.ar/home-pt/

https://11cita-if-epfcl-buenosaires.com.ar/


NOVEMBRO DE 2022

XXII ENCONTRO NACIONAL DA EPFCL-BRASIL: “A

PSICANÁLISE E AS PAIXÕES DO SER: AMOR, ÓDIO,

IGNORÂNIA”

Datas: O4, 05 e 06 de novembro de 2022. 

Local: CURITIBA

Informações: 

www.campolacaniano.com.br

Clique no botão interativo e

acesse o site

https://www.campolacaniano.com.br/
https://www.campolacaniano.com.br/A


DEZEMBRO DE 2022

JORNADAS DO FÓRUM DO CAMPO LACANIANO

RIO DE JANEIRO – FCL-RJ: “A PSICANÁLISE HOJE:

POLÍTICA E FORMAÇÃO”.

Datas: 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2022

Local: RIO DE JANEIRO

Coordenação: Rosane Melo

Informações: Site e Instagram do Fórum do

Campo Lacaniano



ACOMPANHEM NOSSAS
ATIVIDADES E NOTÍCIAS! 
Clique nos botões interativos

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521984634883
https://www.facebook.com/Campo.Lacaniano.RJ/
https://instagram.com/fcl.rj?utm_medium=copy_link
https://www.campolacanianorj.com.br/
mailto:secretariaforum@campolacanianorj.com.br

