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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 psicánalise 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 
insconsciente, 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 interpretá-
las. 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.

 Essa é nossa aposta e também o nosso convite: aos que chegam ao Instituto 
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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



PROGRAMAÇÃO DA 
COMISSÃO
DE ENSINO
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PROGRAMAÇÃO DA COMISSÃO
DE ENSINO

 
 O Instituto já tem sua história. Completa sua maioridade nesses vinte e um 

anos de existência. Desde 1999, dedica-se a uma difícil tarefa, pois nela 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. 

 Basta que sigamos os pronunciamentos contidos nas agendas dos anos 
que nos precedem, de nossos colegas que estiveram à frente do Instituto, para 
acompanharmos o esforço de estabelecer uma metodologia de ensino que 
fizesse caber este impossível que lhe é próprio. “Não se trata de manejar o saber 
psicanalítico como um saber acumulado e concluído”. Essas foram algumas 
palavras de Glória Maron, última coordenadora de ensino e que me passou 
o bastão, a quem sou muito grato pela doçura com que proporcionou essa 
transição. Ou nas palavras de Paula Borsoi, que antecedeu a gestão de Glória “O 
saber adquirido no Instituto não é cumulativo, não é adquirido pouco a pouco 
até um grande saber final”.  Ou ainda, nas palavras de Maria do Rosário Collier do 
Rêgo Barros, na ocasião de sua gestão como diretora do instituto “Estar atento 
à dimensão da singularidade requer uma prática sem standards, mas não sem 
princípios, não sem uma orientação, que é o que buscamos transmitir no ICP.” O 
que essas  frases indicam é que “Não há nenhum ponto técnico na psicanálise 
que não se vincule com a questão ética [...], por uma razão muito simples: porque 
nos dirigimos sempre ao sujeito”

 Dirigir-se ao sujeito quer dizer que o objeto de investigação da psicanálise 
não é universalizável, posto que é marcado pela contingência do encontro de um 
corpo com a linguagem, com o desejo enigmático do Outro, fazendo do parlêtre 
um corpo vivificado a partir de um indizível, por uma lalangue sempre fugidia ao 
sentido.

 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 
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ensina nos institutos, mas é preciso que ele saiba que esta 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 Le 
tact de l’à propos (o tato do oportuno), que é justamente a posição que vem em 
ajuda para abalar a noção de sucessão na formação do analista, posição esta já 
decantada pela experiência e que o torna apto a acolher a surpresa que emerge 
do real. Sobre o real, afirma Lacan à 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 autômaton, daquilo que vem sempre 
no mesmo lugar, e o impossível de se inscrever, há algo que se pode transmitir.

 Para terminar, gostaria de agradecer a todos os colegas que estiveram à 
frente dessa empreitada durante esses 21 anos, agradecer ao convívio contagiante 
com a comissão de ensino e, em especial à Paula Borsoi, atual diretora do Instituto, 
que confiou a mim este trabalho para os próximos dois anos.

 Que esta “missão impossível” possa encontrar bastante alegria e satisfação, 
apoiados na aposta renovada de nossa transferência de trabalho. 

 
Vicente Machado Gaglianone

Coordenador da Comissão de Ensino 

 

Comissão:

Dóris Rangel

Isabel do Rêgo Barros Duarte

Mariana Pucci

Thereza De Felice

 
 
 
 
 
 
 



Convidada:
Joana Collier

Cineasta
Data e horário:

12 de fevereiro, às 19h00

Rua Capistrano
de Abreu, 14-16 - Botafogo R

C

ABERTURA DO
SEMESTRE
DO ICP-RJ

O QUE SE
ENSINA?

Do impossível
à transmissão

Coordenação: Diretoria do ICP 
Paula Borsoi (Diretora)

Ruth Cohen (Tesouraria)
Vicente M. Gaglianone (Coord. Ensino)

Tatiane Grova Prado (Coord.Núcleos de Pesquisa)
Maria Antunes. T (Coord. Publicação)
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CICLO FUNDAMENTAL 
Turma 2018

UMA ATUALIZAÇÃO DA LEITURA FREUDIANA DAS MEMÓRIAS DE 
D.P. SCHREBER
Coordenação: Maria Silvia Garcia  Fernández Hanna
Horário: 19h
Início: 04/03

Propomos realizar uma leitura atualizada dos conceitos que constituem   a 
estrutura do texto freudiano sobre as Memorias de D. P. Schreber. Para tal fim, 
retomaremos as elaborações de J. Lacan presentes no Seminário livro 3: As 
psicoses.  

Destacamos alguns dos pontos que ordenarão a leitura:
• A estrutura da psicose: sua causa e  mecanismo.
• O desencadeamento.
• As alucinações e sua função.
• O delírio: tentativa de retorno da libido aos objetos.
• O lugar do objeto de do Outro no caso Schreber.
• A questão da transferência na psicose.

Bibliografia:
FREUD,  S. Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia (Dementia 
Paranoides), vol.XI. Em Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1969.
LACAN, J. Seminário, livro 3: As psicoses. (1955-56) Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1988.
MILLER,  J-A.   “Um suplemento topológico a uma questão preliminar”. Em Matemas I. Buenos 
Aires: Editora Manantial, 1987.
G. F. HANNA, M.S. A transferência  na psicose: uma questão. Rio de Janeiro: Subversos Ed. 2018.

DE UMA QUESTÃO PRELIMINAR A TODO O TRATAMENTO POSSÍVEL 
DA PSICOSE
Coordenação: Cristina Frederico
Horário: 19h
Início: 11/03

 Abordaremos a conceituação de Lacan acerca da psicose, sobretudo 
a relação que o psicótico estabelece com o significante e com o gozo. A partir 
do escrito “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”, 
analisaremos a função do pai e a foraclusão do significante Nome-do-Pai como 
mecanismo próprio da psicose, destacando a diferença entre o caráter da 
foraclusão e o desencadeamento propriamente dito. Faremos uma discussão dos 
fenômenos elementares, privilegiando o caráter enigmático e a resposta a este 
enigma como tendo um valor clínico. Investigaremos a constituição da realidade 
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na psicose, a conjuntura do desencadeamento e o modo de estabilização na 
psicose, denominado como compensação imaginária. Para tanto, utilizaremos 
também o Seminário, livro 3: as psicoses.

 Discutiremos casos da literatura psicanalítica para abordar os fenômenos 
da psicose, apreendidos em sua relação com a estrutura da linguagem que 
determina o sujeito psicótico.

 
Bibliografia:
LACAN, J. (1955-1956) O Seminário, livro 3: as psicoses. Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro, 1988.
________. (1957-1958) “De uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose”. Em: 
Escritos. Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro, 1998.
________. “Uma psicose lacaniana: entrevista conduzida por Jacques Lacan”. Em: Opção lacaniana, 
nº 26,27. Eólia: São Paulo, abril de 2000,  pp. 05-16.
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Turma 2019

NEUROSE OBSESSIVA
Coordenação: Vanda Assumpção Almeida
Horário: 19 horas
Início: 04/03

Nesse primeiro semestre de 2020, pretendemos dar continuidade ao curso 
oferecido em 2019 sobre a Neurose Obsessiva, em que percorremos os principais 
textos da clínica freudiana. Acompanhamos Freud em toda a sua investigação 
clínica e conceituação teórica sobre o tema. Destacamos a importância de sua 
pesquisa para a clínica psicanalítica e para a inovação nosográfica proposta 
por ele, tendo como efeito a reviravolta na clinica das Obsessões. Tal fato o 
levou a considerá-la a mais fecunda das descobertas da pesquisa psicanalítica. 
Do mesmo modo, posteriormente, Lacan atribuiu às suas descobertas o valor 
fundamental que tiveram tanto para a estrutura quanto para a dinâmica da 
Neurose Obsessiva.

Nesse semestre, pretendemos dar continuidade ao estudo das Compulsões 
e Obsessões, acompanhando Lacan nos diversos textos em que traz novas 
considerações acerca dessa clínica. Textos em que trata questões relativas 
à transferência, ao lugar do analista como função operatória na análise, à 
dúvida obsessiva e sua relação com a ambivalência amor-ódio, o obsessivo 
e seu desejo, a relação com a alteridade, e a relevante consideração sobre a 
Neurose Obsessiva como a Neurose Contemporânea por excelência. Teremos 
oportunidade de trabalhar mais uma vez o caso do Homem dos Ratos e, 
também, Hamlet, de modo a extrair tais observações. Vamos nos servir também 
dos comentários de Romildo do Rêgo Barros em seu livro sobre Compulsões 
e Obsessões.

Isso nos impõe ampliar nossa pesquisa, levando em conta, por exemplo, 
as mudanças operadas no tecido da cultura, como o declínio do pai e a 
conseqüente inconsistência do Outro e os efeitos na subjetividade humana. 
Questões que se fazem necessárias para responder sobre o lugar do analista 
hoje e a função do seu desejo nas análises, frente às exigências da clínica 
contemporânea.

 
Bibliografia:
FREUD, S. “Notas sobre um caso de neurose obsessiva” (O homem dos Ratos). Em: Edição Obras 
Completas, vol. X. Imago: Rio de Janeiro, 1977, p.163.
RÊGO BARROS, R do. Compulsões e Obsessões: uma neurose de futuro. Civilização Brasileira: Rio 
de Janeiro, 2012.
LACAN, J. (1958-1959) O Seminário, livro 6: o desejo e sua interpretação. JZE: Rio de Janeiro, 2016.
____. (1960-1961) O seminário: livro 8, a transferência. JZE: Rio de Janeiro, 1992.
____. (1964) O Seminário: livro 11, os quatro conceitos fundamentais. JZE: Rio de Janeiro.
____. O Mito Individual do Neurótico. Assirio & Alvim: Lisboa, 1980.
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SOBRE O CASO DO HOMEM DOS RATOS: INTRODUÇÃO À NEUROSE 
OBSESSIVA
Coordenação: Ana Beatriz Freire
Horário: 19h
Início: 11/03

  Nesse curso, trabalharemos um dos cinco grandes casos freudianos, o caso 
conhecido como “O Homem dos Ratos” (1909). Para isso, recorreremos, além 
deste caso, aos textos freudianos sobre o tema, assim como aos comentários 
sobre o obsessivo ao longo da obra de Lacan. Proporemos ainda uma comparação 
entre a neurose obsessiva e a histeria, articulando as duas estruturas a partir do 
personagem paradigmático de Shakespeare, Hamlet, seguindo os comentários 
de Lacan no Seminário, livro 6.

Bibliografia:
BARROS, R .  – Compulsões e obsessões: uma neurose do futuro, Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 2012.
FREUD, S.  “Obsessões e fobias” , (1895 [1894]), Em Obras Psicológicas de Freud, Rio de Janeiro, 
Imago, 1980, vol. III, p.85
–“Atos obsessivos e Práticas religiosas”,(1907), Em Obras Completas, idem, vol. IX, p.121
– “ Notas sobre um caso de neurose obsessiva” ( O Homem dos Ratos), (1909), Em Obras Psicológicas 
de Freud, idem, vol X, p.159.
LACAN,  J. O mito individual do neurótico, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2008.
_________ O Seminário livro 5: As formações do Inconsciente (1957/58), Zahar Ed., Rio de Janeiro,1999.
________ O seminário livro 6, o desejo e sua interpretação, (1958-1959) Jorge Zahar Editor, 2016.



R
C

Programa ICP - 1ª Semestre 2020

13

Turma 2020
 

O IMAGINÁRIO
Coordenação: Rodrigo Lyra
Horário: 19h
Início: 04/03

O início do ensino de Lacan foi por ele definido como um “retorno a Freud”. Era 
preciso resgatar “a coerência e a consistência” da obra freudiana, que se haviam 
fragilizado no movimento psicanalítico ao longo das décadas anteriores. Para 
tanto, Lacan não hesita em recorrer às ferramentas conceituais de sua época, 
nem em criar novas. Dentre essas, se destaca a tríade “simbólico, imaginário e 
real”, uma bússola permanente em seu ensino, com enorme valor de orientação 
clínica.

Nesse curso, tomaremos o fio da noção de “imaginário”, que permitiu 
esclarecimentos fundamentais sobre os modos de constituição da personalidade, 
sobre a posição clínica do psicanalista e sobre o funcionamento das instituições 
de psicanálise.

Buscaremos, por fim, recorrer à tríade lacaniana para refletir sobre os fenômenos 
clínicos que marcam nossa época, notadamente àqueles ligados à função das 
imagens nas novas tecnologias.

 
Bibliografia:
FREUD, Sigmund. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio 
de Janeiro: Imago, 1996.
________, “Sobre o narcisismo: uma introdução” (1914)
________, “O estranho” (1919)
 LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: JZE, 1998:
_______, “O estádio do espelho como formador da função do eu” (1949)
 _______, O seminário: Livro 2. O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Rio de Janeiro: 
JZE, 1985.
________, Livro 10. A Angústia. Rio de Janeiro: JZE, 2005.
MILLER, Jacques-Alain.  “Introdução à leitura do Seminário da Angústia de Jacques Lacan”,  in 
Opção lacaniana, n. 43. São Paulo: Eólia, maio de 2005.
 
Bibliografia complementar:
BARTHES, R. (2007). L’empire des signes. Paris: Seuil.
LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: JZE, 1998:
_______, “O seminário sobre ‘A carta roubada’” (1955)
_______, “A situação da psicanálise em 1956” in Escritos. Rio de Janeiro: JZE, p. 478.
_______, “Observação sobre o relatório de Daniel Lagache” (1960)
_______, Outros escritos. Rio de Janeiro: JZE, 2003:
_______, “A psiquiatria inglesa e a guerra” (1947)
_______, O seminário:Livro 8. A transferência. Rio de Janeiro: JZE, 1997.
  LYRA, R. “Os impasses digitais à divisão subjetiva”  in Revista Enlaces: psicoanálisis y cultura, 
Buenos Aires: EOL.
VIEIRA, M. A. (2003) “Sobre o Japão de Lacan” in Latusa, v. 8. Rio de Janeiro: Contracapa, p. 113-125.
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CASO DORA 
Coordenação: Maria Inês Lamy
Horário: 19h
Início: 11/03

 O estudo do Caso Dora nos permite acompanhar o caminho de formação 
do sintoma em suas vertentes de determinação significante e gozo, os impasses 
na transferência, além de questões relativas à histérica e à mulher. Paradigma da 
histeria, o Caso Dora foi trabalhado por Lacan em vários textos, dentre os quais 
escolhemos dois para iluminar nossa leitura.

Bibliografia:
FREUD, S. “Fragmento da análise de um caso de histeria” (1905[1901]). In: Obras Completas, vol. VII. 
Rio de Janeiro: Imago, 1980.
LACAN, J. “Intervenção sobre a transferência”. In: Escritos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1998.
LACAN, J.  “Dora e a jovem homossexual”, cap. VIII de O seminário livro 4: a relação de objeto. Rio 
de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1995.
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PONTO DE ENCONTRO
Coordenação: Maria Antunes e Mariana Pucci
Horário: 19h
Início: 12/03
Datas: quinzenalmente às quintas-feiras (*início)

 Em 2020, daremos continuidade ao trabalho de leitura iniciado nesse 
espaço de encontro e troca, criado no ano passado especialmente para os alunos 
das 3 turmas do ICP. Iniciamos com a leitura do conto de Edgar Allan Poe, A 
carta roubada e, em seguida, lemos juntos o texto de Lacan a seu respeito, que 
se encontra nos Escritos. O processo de leitura ponto a ponto abriu espaço para 
formular perguntas, extrair e articular conceitos teóricos presentes no texto.  
Finalizamos o ano com a leitura de Éric Laurent em A carta roubada e o voo sobre 
a letra, instigados por questões que surgiram a partir da leitura, principalmente 
sobre o feminino para Lacan. Pensamos no Ponto de Encontro como um espaço 
onde a transferência de trabalho, os recortes do texto e formulação de questões 
podem ser também motores para a formação de carteis. No primeiro semestre 
retomaremos o texto de Éric Laurent e seguiremos algumas indicações de leitura 
do texto de Lacan em torno do conceito de letra.
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PRIMEIRAS LIÇÕES DE PSICANÁLISE
Clichês da psicanálise
Coordenação: Cristina Duba
Horário: 20h
Datas: 30/04, 21/05, 18/06 e 09/07
Valor: R$ 200,00

 Este curso visa abordar, de forma introdutória, alguns temas da psicanálise 
através de expressões e afirmações que se popularizaram e foram, muitas vezes, 
usadas maquinalmente, tais como: “Freud explica”, “A mulher não existe”, “Tempo 
lógico”, dentre outras, que acabam condensando de forma obscura conceitos 
e articulações teóricas importantes. Pretendemos assim retomar aforismos da 
psicanálise, que se tornaram chavões estéreis, e buscar extrair deles o fundamento 
do que nos podem ensinar.
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CURSOS SUPLEMENTARES
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LÓGICA DA VIDA AMOROSA
Coordenação: Angela C. Bernardes 
Horário: 17:30
Datas dos encontros: 06/05, 20/05, 03/06 e 17/06
Valor: R$ 200,00

A proposta é a de ler as observações freudianas sobre as condições e os 
impasses da vida amorosa à luz da lógica lacaniana da sexuação.

Os três escritos reunidos como “Contribuições para a psicologia da vida 
amorosa”, assim como os textos sobre a sexualidade feminina serão examinados 
nessa perspectiva.

Freud abre o primeiro escrito das “Contribuições...”* falando das “condições 
amorosas” (Liebesbedingung)  que determinariam as escolhas de objeto. J.-A. 
Miller sugere que “se trata de condições de gozo que determinam a escolha de 
objeto (...)”.** O amor seria o que vincula o gozo ao desejo.

Não há, entretanto, uma condição de escolha que faça a complementaridade 
entre os parceiros sexuais. Ao contrário, a lógica edipiana da vida amorosa descrita 
por Freud pode ser lida como uma abordagem do impossível da relação sexual, 
o gozo interdito estando no centro. A não-satisfação é inerente à civilização, 
Freud dixit.

 
Bibliografia:
  *Freud, S. (1910-1918) “Contribuições para a psicologia da vida amorosa”,   Amor, sexualidade, 
feminilidade, Obras incompletas de Sigmund Freud, vol. IX, Belo Horizonte, Autêntica Editora, 
2018, pp.117-178.
Freud, S. (1931) “Sobre a sexualidade feminina”, op. cit. , pp. 259-276.
Freud, S. (1933) “A feminilidade (conferência XXXIII)”, op. cit., pp. 313-348.
Lacan, J. O seminário, livro 20: mais ainda, Rio, JZE, 1985, aula VII, pp. 105-120.
 
Bibliografia complementar:
 Marret- Maleval, S. “Un impossible accord”, Ornicar? nº 52, Navarin Éditeur, 2018.
**Miller, Jacques-Alain. “Uma conversa sobre o amor”, Opção lacaniana online, ano I, nº2, 2010.

 
CRIAR E FRUIR DA ARTE – A OBRA ENTRE GOZO E DESEJO
Coordenação: Maria Lidia Arraes Alencar
Horário: 21h
Datas: 11/03; 18/03; 25/03; 01/04; 08/04 e 15/04  
Valor: R$300,00

A Psicanálise tem, na arte, uma das fontes de maior inspiração para cernir o 
que é propriamente humano, tendo, com ela, uma antiga interlocução. Se Freud 
abriu os trabalhos com o texto “Escritores criativos e devaneio” (1908), mantendo 
a conversa até o fim de sua obra, isso não se deu sem causar reações adversas e 
adesões equivocadas.

O enigma da criação e, ao mesmo tempo, a sua fruição pelos espectadores, 
sempre encantaram e desafiaram Freud, que os considerava um mistério.
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Foi preciso que Lacan retomasse o tema, a seu modo, durante os Seminários, 
para que vários problemas conceituais envolvidos nesse tema – como objeto, 
sublimação, desejo e gozo – pudessem ser atravessados e elucidados, em busca 
de dar à obra de arte seu estatuto legítimo, o de ensinar aos analistas sobre a 
matéria que é a sua.

Seguiremos com Lacan, acompanhando, nos Seminários 4, 7, 11, e nos Escritos 
sobre Gide, quatro momentos paradigmáticos no ensino de Lacan, a respeito do 
conceito de gozo, que, segundo Miller, distinguem-se como:

 - Do gozo narcísico – na obra de Leonardo da Vinci;
 - Da significantização do gozo – na escrita literária de Gide;
 - Do gozo na transgressão – na obra de Sade;
 - Do gozo normal – no quadro de Holbein como objeto a – olhar
 

Bibliografia:
ALENCAR, M. L. A. Criar e fruir da arte. Ed. Prismas: Curitiba, 2017.
FREUD, S. Obras completas. Imago: Rio de Janeiro, 1979.
LACAN, J. Escritos. Zahar Editor: Rio de Janeiro, 1998.
MILLER, J. A. “Os seis paradigmas do gozo”. Em: Latusa 26. Rio de Janeiro, 2000.

 
ENCONTRO COM A CLÍNICA DO AUTISMO 
Cartel de Coordenação
Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros, Paula Borsoi, Maria Antunes, Francisca 
Menta e Anna Luiza Almeida.
Horário: 18h
Datas: 18/03, 22/4, 20/05, 17/06
Valor: R$ 200,00

 No ano de 2019, o cartel que coordena a atividade “Encontro com a clínica 
do Autismo”, ministrou 4 aulas sobre os conceitos fundamentais da psicanálise 
de orientação lacaniana que norteiam a teoria e a prática nessa clínica, tendo 
como referência os textos de Rosine e Robert Lefort, Jacques Alain Miller e Éric 
Laurent. Trabalhamos: na primeira aula - o Trauma da Língua; na segunda - a 
defesa autística; na terceira - o circuito pulsional e na quarta - a possibilidade de 
uma invenção sinthomática. 

 No momento atual de mercantilização da saúde e de uma apresentação 
do autismo de modo generalizado, propomos seguir na nossa investigação 
retomando esses conceitos e seus desdobramentos a partir da dimensão ética, 
clínica e política do conceito de Sinthoma. Apoiados em vinhetas clínicas, iremos 
passo a passo, localizar os efeitos do acolhimento dos pequenos detalhes das 
invenções particulares e únicas, utilizadas por cada um para se virar com o que 
foi traumático na incidência da linguagem sobre o corpo, afirmando assim nossa 
aposta no sinthoma. 
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CLÍNICA DO ICP 
Coordenação: 
Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros
Diretoria do ICP: Paula Borsoi, Ruth Cohen, Maria Antunes, Tatiane Grova,   
Vicente Machado Gaglianone
Andréa Reis dos Santos
Glória Maron

O ICP terá sua clínica em breve. A proposta de nossa clínica está apoiada na 
vocação de pesquisa do ICP e pretende entrelaçar no seu funcionamento a 
dimensão clínica, epistêmica e política da oferta da psicanálise. 

A clínica do ICP visa oferecer atendimento psicanalítico àqueles que sofrem 
psiquicamente sem saber, muitas vezes, como e para onde direcionar seu 
sofrimento e seu mal-estar. Esses sujeitos se encontram hoje capturados por um 
sistema de avaliação e à deriva de classificações diagnósticas que os afastam 
do que lhes é mais singular. A diversidade de síndromes que surgem cada vez 
mais no mercado da saúde mental, não favorece o acolhimento da angústia, 
para poder extrair dela uma orientação sobre o desejo e, assim, poder verificar a 
função do sintoma. 

Nossa clínica vai nos permitir estabelecer laços com as instituições de saúde, 
de educação e do âmbito jurídico para, deste modo, poder tecer redes de 
acolhimento sem o aprisionamento nas classificações e nos protocolos. 

Nesse momento, estamos trabalhando os traços iniciais da pesquisa que guiará 
nossa proposta de atendimento. Juntamente com os atendimentos, iniciaremos 
um estudo sobre as primeiras entrevistas, o que escutar, o que ler das marcas 
trazidas pelos sintomas e pela angústia, pelas passagens ao ato e pela errância 
nesses primeiros atendimentos. 

Estamos na busca de encontrar um fórum para transmitir esse trabalho inicial.



NÚCLEOS E 
UNIDADES DE 

PESQUISA DO ICP-RJ
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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 Prado
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 21h00
Início: 10 de março

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 Roy e de Marie Hélène Brousse, 
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. 
Miller, será fundamental nos deixarmos conduzir pelo saber da criança.

Bibliografia:
Roy, D. “Quatro perspectivas sobre a diferença sexual”. Cien Digital n. 23, 2019.
Brousse, M. H. “O buraco negro da diferença sexual”, Cien Digital n. 23, 2019.
Miller, J. A. “A criança e o saber”, Cien Digital 11, janeiro de 2012.

mailto:tatianegrova@gmail.com
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CLÍNICA E POLÍTICA DO ATO
Coordenação: Ondina Machado
Coordenação adjunta: Leonardo Lopes Miranda
Periodicidade e horário: segundas e quartas sextas-feiras do mês, às 14h30
Início: 13 de março

 O tema do Encontro Brasileiro de 2020 “O Feminino infamiliar: dizer o 
indizível” nos permitirá prosseguir com alguns estudos que viemos realizando 
em nossa Unidade de Pesquisa. Até aqui, nos debruçamos sobre temas que ainda 
reverberam em nossos debates, como a violência contra a mulher, segregação, 
racismo e a tentativa de apagar a diferença através da comunhão do modo de gozar. 
Recolhendo os efeitos destas pesquisas, pretendemos pensar a subjetividade de 
nossa época a partir do que nos se apresenta como a “feminilização do mundo”, isto 
é, um gozo não-todo do qual a virilidade sucumbe.  Propomos interrogar a 
clínica a partir da incidência de um gozo fora da norma fálica, produtora de mal-
estar numa época do não-todo, de um gozo opaco impossível de dizer.

 Intercalando 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. Iniciaremos os 
trabalhos com a leitura de dois textos que nos convocam a pensar os temas que 
estamos propondo.

 
Bibliografia:
BRISSET, F. O. “O mestre, não todo”. Em: Curinga. Belo Horizonte: EBP-Minas, n. 47, 2019.
CALDAS. H. “Para a reunião do Observatório no IX ENAPOL”. Em: Observatório
“A violência e as mulheres na América Latina”,  http://observatorioviolencia.com.br/2019/11/04/
para-a-reuniao-do-observatorio-no-ix-enapol/. Acesso em 17/01/2020.

 
PRÁTICAS DA LETRA
Coordenação: Ana Lucia Lutterbach
Coordenação adjunta: Flavia Trocoli
Periodicidade e horário: sextas-feiras, quinzenalmente às 10h30
Início: 20 de março

A escrita do impossível
Dando continuidade ao programa do ano passado, em março e abril, 

revisitaremos a escrita dos sonhos de Freud como a presença do inconsciente a 
trabalho e a relação entre esta escrita e a de Joyce, ou seja, a escrita do impossível.

 
Bibliografia:
Freud, S. (1900) A Interpretação dos sonhos. ESB. Rio de Janeiro: Imago, 1972.
- Freud, S. (1905) Os chistes e suas relações com o inconsciente. ESB. Rio de Janeiro: Imago, 2006.
- Lacan, J. “Anotações de C. Millot sobre a resposta dada por Lacan à pergunta: ‘o desejo de morte 
está situado do lado do desejo de dormir ou do desejo de despertar?’”. Em: L’Âne, n. 3. Paris, 1981.

 
 

http://observatorioviolencia.com.br/2019/11/04/para-a-reuniao-do-observatorio-no-ix-enapol/
http://observatorioviolencia.com.br/2019/11/04/para-a-reuniao-do-observatorio-no-ix-enapol/
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PSICANÁLISE E DIREITO
Coordenação: Cristina Duba
Periodicidade e horário: segundas e quartas sextas-feiras de cada mês, às 16h00
Início: 14 de março

 Continuaremos, num primeiro momento, a estudar “Psicologia das 
Massas e Análise do Eu”, de S. Freud, bem como 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
Nesse primeiro semestre a coordenação de Núcleos fará um trabalho com os 

participantes e demais interessados para a retomada do Núcleo de Psicanálise e 
Medicina sob nova coordenação no segundo semestre. 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: Vicente Machado Gaglianone
Coordenação Adjunta: Paula Borsoi
Periodicidade e horário: segundas e quartas terças-feiras do mês, às 19h30
Início: 10 de março

A pesquisa do núcleo terminou o ano de 2019 deixando em aberto alguns objetivos 
que haviam sido programados. Portanto, iniciaremos o ano retomando uma leitura 
possível da famosa obra do cinema “Entre elas”, baseada em fatos reais, sobre o 
terrível e enigmático assassinato cometido pelas irmãs Papin e que mereceu um 
importante trabalho de Lacan.

No ano passado, nos interessou nos apoiarmos em obras conhecidas do campo 
da cultura, em especial o cinema, que pudessem nos auxiliar na compreensão do 
recurso homicida e das passagens ao ato em geral, por onde muitas vezes os sujeitos 
psicóticos encontram a única saída possível para responder ao imperativo da pulsão 
de morte do gozo desrregulado que lhes acossa.

Em seguida, após o congresso da AMP em Buenos Aires, que acontecerá em 
abril próximo, que tratará do tema dos sonhos, iniciaremos uma pesquisa que, 
por um lado dará continuidade ao intenso trabalho feito por nossa comunidade 
carioca na direção de nossas Jornadas “A vida (não) é um sonho”, acontecida em 
novembro último, e por outro lado, tentaremos traçar um caminho que vise extrair 
as consequências daquilo que nos afetará do imenso esforço de elaboração coletiva 
que é a marca de nosso Encontro mundial.

Se o sonho é uma das formações do inconsciente, que por sua vez é decorrência 
do fato do recalque, poderíamos perguntar: o psicótico sonha? E se sonha, sob quais 
coordenadas? Qual o uso que um analista pode fazer com os sonhos na psicose? 
Serão estas as perguntas fundamentais que orientarão nossa pesquisa em 2020.
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 Bibliografia para os três primeiros encontros:
Costa Lopes, A. M. “As irmãs Papin, por Lacan”. Em: Opção Lacaniana, n. 48. São Paulo: Eólia, 2007.
Os textos para a sequência da pesquisa serão informados após o Congresso em Buenos Aires. 

TOPOLOGIA
Coordenação: Stella Jimenez e Angélica Bastos
Periodicidade e horário: sextas-feiras, quinzenalmente, às 10h30
Início: 13 de março

No primeiro semestre de 2020, o tema do Núcleo de Topologia será “corpos em 
fuga”. Começaremos com a discussão do texto de Vicktor Tausk, “Sobre a genesis 
do aparelho de influir na esquizofrenia”, seguido do caso Éric, extraído do livro 
Quando o corpo se desfaz, de Hervé Castanet.

Com o intuito de ressaltar os aspectos topológicos do corpo em fuga, bem 
como os enodamentos obtidos, em seguida trabalharemos casos clínicos de 
neuroses, psicoses e autismo, tanto apresentados pelos participantes do Núcleo 
quanto publicados.

 
 TOXICOMANIAS E ALCOOLISMO
Coordenação: Sarita Gelbert
Coordenação adjunta: Rodrigo Abecassis
Periodicidade e horário: primeiras e terceiras terças-feiras do mês, às 20h00
Início: 03 de março

A proposta de pesquisa do Núcleo para o próximo semestre será dirigida à 
investigação das relações entre o conceito de superego e o paradigma da redução 
de danos.

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 à 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 
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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.”1

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.

 
Bibliografia:
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.
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/
Barros, R. R. “Três conferências sobre o supereu”. ICP-RJ, 2004.
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.
Bernardes, A. C. “O eu e o supereu”. Em: Bernardes, A. C. (org.) 10 x Freud. Rio de Janeiro, Azougue, 
2005.

1 Laurent, E. 2011/12, p. 25.



O CIEN-RJ
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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. 
Durante o ano de 2019, seus participantes trouxeram questões importantes 
sobre o trabalho interdisciplinar e institucional, seus impasses e possibilidades 
de abertura. É a partir dessa viva troca de experiências que, a cada vez, podemos 
localizar pontos que orientam nosso trabalho. Seguiremos 2020 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 20:30, 
na sede da Seção Rio (Rua Capistrano de Abreu 14/16). No primeiro semestre 
deste ano os encontros acontecerão nos dias: 03/03, 07/04, 05/05, 02/06, 07/07.
 
Coordenação Cien-Rio

Anna Luiza de Almeida e Silva - annaluizaas@gmail.com

Franciele Gisi - francielegisi@gmail.com

http://www.ciendigital.com.br/
mailto:annaluizaas@gmail.com
mailto:francielegisi@gmail.com


PUBLICAÇÕES
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PUBLICAÇÕES DO ICP
 

A Comissão de Publicação do ICP-RJ se compromete em assegurar a difusão das 
informações e da produção do Instituto, tendo por objetivo cuidar da divulgação 
de suas atividades, da publicação dos trabalhos aí desenvolvidos e da circulação 
da produção que resulta dos seus Cursos, Unidades e Núcleos de pesquisa. Um 
de seus projetos prioritários é dar continuidade à série Andamento, que conta 
com seis títulos publicados desde o seu lançamento. 

Livros já publicados:
Andamento do ICP
AO PÉ DA 
LETRA: LEITURA 
E ESCRITURA 
NA CLÍNICA 
PSICANALÍTICA

Ana Lucia L. Holck 
e Tatiane Grova 
(Orgs.)
Subversos, 2014

Andamento do ICP
ÓDIO, 
SEGREGAÇÃO E 
GOZO

Marcus André 
Vieira e Romildo 
do Rêgo Barros 
(Orgs.)
Subversos, 2012

Andamento do ICP 
URGÊNCIA SEM 
EMERGÊNCIA?

Vários
Subversos, 2012 (2ª 
edição)

Andamento do ICP
CAMINHOS DA 
ESTABILIZAÇÃO NA 
PSICOSE

Gloria Maron, Marcus 
André Vieira, Nuria 
Malajovich
Muñoz e Paula Borsoi 
(Orgs.)
ICP, 2011

Andamento do ICP
ACOLHER A 
DEMANDA, PRODUZIR 
A TRANSFERÊNCIA

Maria Cristina Bezerril 
Fernandes e Maria do 
Rosário 
Collier do Rêgo Barros 
(Orgs.)
ICP, 2006

Andamento do ICP
SEGREGAÇÃO EM 
TEMPOS DE GUERRA: 
PSICANÁLISE NA 
CIDADE

Cristina Duba e Tatiane 
Grova (Orgs.)
Subversos, 2018



DIRETORIA, 
CONSELHO E

COMISSÕES



R
C

Programa ICP - 1ª Semestre 2020

31

DIRETORIA
DIRETORA GERAL

Paula Borsoi
DIRETORA DE TESOURARIA E INFRAESTRUTURA

Ruth Cohen
COORDENADOR DE ENSINO

Vicente Machado Gaglianone
Comissão: Doris Diogo Rangel, Isabel do Rego Barros Duarte, Mariana Pucci e 

Thereza de Felice.
 COORDENADORA DE NÚCLEOS DE PESQUISA

Tatiane Grova
Comissão: Bruna Guaraná , Lourenço Astúa e Paula Legey.

COORDENADORA DA COMISSÃO DE PUBLICAÇÃO:
Maria Antunes
Comissão: Ana Luisa Rajo, Francisca Menta, Gustavo Corinto da Silva, Larissa 

Pinto Martha, Luiza Sarrat Rangel, Leonardo Lopes Miranda, Renata Gérard 
Bondim. 

CONSELHO DELIBERATIVO 
• Andrea Reis dos Santos
• Ana Beatriz Freire
• Cristina Duba
• Maria Inês Lamy
• Romildo do Rêgo Barros
• Sarita Gelbert
• Stella Maris Jimenez
• Vicente Machado Gaglianone (Secretário)

  
https://icprj.wordpress.com/
https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj
https://instagram.com/icprio_ebp

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

https://icprj.wordpress.com/
https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj
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