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DO ICP
A cada ano que reiniciamos o trabalho no Instituto, elaborando o programa de 

cursos que serão oferecidos, retomamos a discussão sobre o ensino da psicanálise. 
Lacan, no seu texto “A psicanálise e seu ensino”, deixa uma ambiguidade, 

que é muito profícua e que nos orienta: a psicanálise ensina ou é ensinada? No 
Instituto essa pergunta nos faz trabalhar ao modo de uma báscula. Ela ensina, 
porque é como analisante que os analistas da Escola assumem seus cursos, e 
é ensinada na medida em que cada um que recebe os conceitos ensinados só 
poderá apreendê-los se der algo de si. Nessa formulação há um desordenamento 
no modo tradicional de ensino, separando-o da pedagogia. 

Jacques-Alain Miller, em seu curso Sutilezas analíticas, diz que o analista 
não deve encontrar na dimensão terapêutica uma justificativa para o exercício 
profissional. Se isso é visado, o impasse logo aparece. Para a psicanálise de 
orientação lacaniana nunca estamos em harmonia com nossa natureza – nesse 
sentido, não há cura. Essa falha, esse tropeço da estrutura, será a resposta de 
cada um com o sintoma. Estamos sempre isolados daquilo que consideramos 
nosso complemento. Essa experiência é o percurso de uma análise, mas, de certa 
maneira, está presente no ensino e na transmissão. Como vai se dar, para cada 
um, o retorno desse desajuste sobre o saber? Não temos um consenso, uma 
visada final, a questão é como cada um irá recolher a defasagem entre o conforto 
da compreensão, que desfaz a harmonia e como poderá retomar esse efeito 
em outro momento. Portanto, quem ensina é efeito do ensino, e quem aprende 
também. 

O desejo de saber é singular, não tem um padrão standard que possa servir 
de medida. Um ensino vivo, em que esses aspetos estão enodados como motor 
do trabalho, é nossa aposta, sempre renovada no Instituto. Os analistas da Escola 
sustentam essa experiência de transmissão no Instituto, dando provas de como 
cada um se arranjou com esse ponto sintomático, irredutível ao universal. Que o 
Instituto seja um lugar onde cada um possa extrair as melhores consequências 
em relação ao ensino de Freud e de Lacan, que sirva como referência operatória 
na clínica que cada um sustenta, é o nosso desejo. 

O ano passado foi agudamente difícil para todos em virtude das contingências 
por que passamos, e, apesar de ainda estarmos online, vamos fazer todo o 
possível para que este ano seja mais leve. Digo isso porque adquirimos algum 
savoir-faire e, mesmo sabendo que nada pode substituir a presença dos corpos 
na convivência amistosa, estamos mais seguros em relação ao que é possível. 
Seguimos, sem desanimar, aceitando as restrições deste momento, apesar da 
grave crise que atravessamos em nosso país.

Faço votos aos que chegam agora, e aos que já estão engajados, que a escolha 
pelo Instituto tenha sido a melhor e que produza muitos bons frutos na vida e na 
análise de cada um.
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Espero vocês na aula inaugural deste semestre, no dia 24 de fevereiro.

Sejam muito bem-vindos!   

Paula Borsoi 

Diretora Geral do ICP-RJ
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DA COMISSÃO DE ENSINO
O ensino no Instituto de Clínica Psicanalítica (ICP-RJ) se articula em três dimensões: 

clínica, epistêmica e política, as quais, a meu ver, enodam-se por meio do quarto elo, 
o nome próprio “ICP-RJ”, que o distingue de outros institutos. Esse ensino convida 
cada um dos participantes a um modo singular de enlaçamento, de acordo com 
sua potência desejante e com os recursos disponibilizados pelo ICP (cursos, núcleos 
de pesquisa, Jornadas) e pela EBP (cartéis, seminários, encontros e congressos), 
e possibilita uma transferência de trabalho entre os participantes. Esse modo 
de enlaçamento pode se presentificar na transferência de trabalho endereçada 
a   analistas membros da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP), professores dos 
cursos, coordenadores dos núcleos de pesquisa e demais participantes. 

Ensino e transmissão, embora ligados, não se recobrem. O ensino é proposto nos 
encontros e atividades do ICP, para alunos, professores e demais participantes, ao 
passo que a transmissão requer um trabalho por parte de cada um com isso que 
é ensinado, como revela o testemunho de Freud (1914/1980), a propósito dos ditos 
de seus mestres: “eles me transmitiram um conhecimento que, rigorosamente 
falando, eles próprios não possuíam” – paradoxo ao qual respondeu inventando 
a psicanálise.

Lacan (1972/2001) escreve em “O aturdito”: “Que se diga fica esquecido por trás 
do que se diz em o que se escuta”, o que re-vela as hiâncias entre o dito/dizer e o 
que se escuta. Enfatiza que esse “que se diga” é necessário, pois, para poder haver 
um dito, é necessário que esse dito se diga. Stella Jimenez, em Os dois dizeres do 
Aturdito (não publicado) lê esse “que se diga” na experiência de análise: “Seria o 
dizer do analisante que permite os ditos da associação livre, que ex-siste a esses 
ditos e os possibilita”. 

Como favorecer que o dizer do ensinante, aluno ou professor, possa se re-velar 
na experiência de ensino e transmissão da psicanálise no ICP? 

 Neste semestre, a articulação amor de transferência e interpretação é o fio 
que enlaça   nossas atividades. Esses temas foram escolhidos por constituírem 
estratégia e tática que só se efetivam com a política na direção do tratamento, 
como nos transmite Lacan (1958/1998), bem como por possibilitarem interrogar 
o fazer do analista à luz do real de cada ser falante. A clínica de nossa época 
convoca o analista a lidar com discursos que circulam na pólis e que apontam 
para pertencimento a coletivos e para formas de parcerias amorosas que podem 
revelar modalidades de gozo que o arranjo sintomático que enoda o corpo pode 
ou não suportar. 

Que possibilidades para a transferência quando há uma negação do 
inconsciente promovida pelo discurso da ciência atrelado ao do capitalismo? 
Como manejar a transferência, sobretudo a negativa, nos atendimentos online, 
durante a pandemia? Como manejar a transferência quando a presença do 
analista não inclui seu corpo, como ocorre na sessão online?
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A cada ano, o ICP-RJ acolhe demandas de profissionais com trajetórias 
diversas de formação e de experiência, que buscam conhecer e articular noções 
de psicanálise de orientação lacaniana. Como resposta, o ICP seleciona, dentre os 
inscritos, alunos para o Ciclo Fundamental que, durante três anos, entrarão em 
contato com o legado epistêmico de Freud e Lacan, em abordagem não linear, 
mediada pela orientação de Miller, Laurent e outros analistas do Campo Freudiano, 
em uma perspectiva de formação singular e permanente. Outra possibilidade se 
realiza no curso “Lições Introdutórias em Psicanálise”, em oito aulas, com tópicos 
fundamentais. Em ambos, a proposta é realizar uma articulação que ultrapasse 
a cronologia dos textos e possibilite extrair o novo, em conjunção ou disjunção 
com outros textos. Como, por exemplo, fazer conversar um artigo de Freud sobre 
a transferência com um artigo de Miller (1999/2018, p. 221), no qual afirma que a 
noção de “inconsciente é fundamentalmente e sempre a advir”?  

Um bom encontro ocorreu entre a escolha da articulação entre amor de 
transferência e interpretação, que enlaça nossas atividades, e o tema do X 
ENAPOL: o novo no amor, cujos argumentos preciosos reverberam a proposta do 
ICP neste semestre. 

Desejo um excelente trabalho a cada um dos participantes, alunos, professores, 
coordenadores de núcleos de pesquisa, secretaria. Que cada um de nós possa 
recolher algo inédito nesta experiência de ensino e transmissão no ICP, uma 
aposta que se relança a cada vez!

Doris Rangel Diogo

Coordenação da Comissão de Ensino 

Bibliografia:
FREUD, S.  (1914/1980) “A história do movimento psicanalítico”. Em: Obras completas de Sigmund 
Freud (Edição Standard Brasileira), v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1980. 
JIMENEZ, S. Os dois dizeres do Aturdito, em fase de pré-publicação.
LACAN, J.  (1972/2001) O aturdito. Em: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
MILLER, J-A. (1999/2018) “O inconsciente a advir”. Em: Opção lacaniana, n 36. Julho. São Paulo. 
Edições Eolia, 2018, p. 11-22. 



CICLO 
FUNDAMENTAL
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Turma 2021
R, S, I, UMA INTRODUÇÃO À TRÍADE LACANIANA
Coordenação: Ana Tereza Groisman
Início: 3 de março

Nesse semestre, dedicaremos nosso estudo ao conceito de imaginário em 
Lacan, começaremos pela base de seu ensino, uma conferência de 1953, intitulada: 
“O simbólico, o imaginário e o real”. Miller apresenta essa conferência como “a 
apresentação temática inaugural da famosa tríade que sustentará de ponta a 
ponta a elaboração de Lacan ao longo das três décadas seguintes, até se tornar 
seu objeto essencial não apenas conceitual, mas matemático, sob a forma do nó 
borromeano e seus derivados”. 

A leitura dessa conferência nos introduz no estudo dos três registros lacanianos, 
além de nos oferecer uma interessante articulação entre eles ao longo de uma 
análise, um importante instrumento clínico e conceitual.

Além dessa conferência que orientará nosso estudo, contaremos com a leitura 
suplementar do capítulo IX do Seminário 2 de Lacan e com o Escrito: “O estádio 
do espelho como formador da função do Eu”, no intuito de explorar um pouco 
mais a função imaginária do Eu.

Bibliografia:
LACAN, J. (1953) “O simbólico, o imaginário e o real”. Em: Nomes-do-Pai. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar Editor, 2005.
LACAN, J. (1954-1955) O seminário, livro 2: O Eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Rio 
de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1987.
LACAN, J. (1949) “O estádio do espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelada 

na experiência psicanalítica”. Em: Escritos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1998.



ICP 2021.1

10

CASO DORA
Coordenação: Andrea Reis Santos
Início: 10 de março

A proposta do curso é   acompanhar, em 8 aulas, a leitura do artigo de 
Freud “Fragmento da análise de um caso de histeria” (1905[1901]), privilegiando 
o tema da transferência tal como é abordado por Lacan no texto dos Escritos de 
1951: “Intervenção sobre a Transferência”. Ao longo do curso outros textos serão 
sugeridos para orientar a pergunta: o que o caso Dora pode nos ensinar sobre o 
papel da interpretação e da transferência na clínica contemporânea?

Bibliografia:
FREUD, S. (1901) “Fragmento da análise de um caso de histeria”. Obras completas de Sigmund 
Freud (Edição Standard Brasileira), v. III, Rio de Janeiro, Imago.
LACAN, J. (1951) “Intervenção sobre a Transferência”. Escritos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1998.
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Turma 2020
Lembrete: A aula do dia 3 de março será com Angela Batista para finalização 

de seu curso sobre o sintoma, iniciado em 2020.2.

A NEUROSE OBSESSIVA
Coordenação: Ana Martha Maia
Início: 10 de março

Em um artigo escrito originalmente em francês, Sigmund Freud apresentou 
um termo cunhado por ele, para situar a Zwangsneurose junto à histeria na 
etiologia das neuroses. Foi assim - e no feminino - que circunscreveu a “névrose 
obsessionnelle” como um novo tipo clínico, retirando-a do campo das psicoses 
em que se encontrava, na perspectiva da psiquiatria clássica.  

A leitura freudiana da neurose obsessiva como um dialeto da histeria e a 
afirmação de Lacan, nos anos 70, sobre a existência da neurose obsessiva, embora 
interrogasse se a histeria ainda existia, abrem questões cruciais para a clínica nos 
dias atuais, com relação ao Outro e ao gozo. 

Considerando as particularidades do sintoma e da fantasia no sujeito obsessivo, 
o desejo como impossível, como se apresenta a relação da neurose obsessiva 
com o gozo feminino hoje? A neurose obsessiva na mulher será a via privilegiada 
em nosso percurso na leitura de casos clínicos.

Bibliografia:
ALVARENGA, E. A neurose obsessiva no feminino. Belo Horizonte, Relicário, 2019.
FREUD, S. (1907) “Acciones obsesivas e prácticas religiosas”. Obras completas, vol. IX, Buenos 
Airesm, Amorrortu, 1996.
FREUD, S. (1913) “La predisposición a la neurose obsessiva”. Obras completas, vol. XII. Buenos Aires, 
Amorrortu, 1996.
LACAN, J. O Seminário, livro 6: o desejo e sua interpretação. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2016.
LACAN, J. (1991) O Seminário, livro 8: a transferência. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2016.
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O HOMEM DOS RATOS
Coordenação: Ondina Machado
Início: 17 de março

Vamos partir do clássico caso de Freud conhecido como “O homem dos ratos” 
para levantar questões que possam iluminar a neurose obsessiva hoje. O estudo 
detalhado das descobertas freudianas sobre esse tipo particular de neurose nos 
fornece uma certa cartografia dos seus principais aspectos clínicos. Eles podem 
orientar o diagnóstico diferencial, os modos e manejos da transferência, o uso 
do corte e da interpretação tendo em vista desde o mais típico ao mais singular 
desse caso paradigmático. É uma neurose que nos ensina muito sobre a neurose 
infantil e as manifestações precoces da sexualidade, assim como sobre a função 
do pensamento e do sentimento de culpa. Poderemos perceber a roupagem que 
a neurose obsessiva dá ao desejo, à demanda e a importância da dívida e da 
obsessão como afetos deslocados. Quem sabe também possamos passear um 
pouco sobre como a neurose obsessiva lida com o amor e o ideal. Peço que já para 
a primeira aula os alunos tenham feito uma leitura descompromissada do caso. 
Depois, conforme nosso estudo for avançando, voltaremos a ele para destacar os 
pontos sobre os quais tentaremos extrair nossas próprias considerações.

Bibliografia:
FREUD, S. (1909) “Notas sobre um caso de neurose obsessiva”. Obras completas de Sigmund 
Freud (Edição Standard Brasileira), v. X, Rio de Janeiro, Imago, 1996.
LACAN, J. “O obsessivo e seu desejo”. O Seminário, livro 5: as formações do inconsciente. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar, 1999.
MILLER, J.-A. “O mandamento, a culpa e o supereu” e “O circuito infernal do desejo obsessivo”. 
Perspectivas do Seminário 5 de Lacan. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1999
SUAREZ-SOLANO, E. “O homem dos ratos”. Opção Lacaniana online, ano 2, n.5, julho 2001. Acesso 
em: http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_5/O_homem_dos_ratos.pdf

    
Filmografia:
Monk (2002) - série de TV 
Melhor impossível (1997) – filme com Jack Nicholson e Helen Hunt
Breaking Bad (2008) – série de TV



ICP 2021.1

13

Turma 2019
INTRODUÇÃO À CLÍNICA DAS PSICOSES
Coordenação: Andrea Vilanova
Início: 3 de março

Da leitura de Freud do relato autobiográfico “Memórias de um doente 
dos nervos”, o caso Schreber, ao escrito “De uma questão preliminar a todo 
tratamento possível da psicose”, de Lacan, podemos traçar uma trajetória que 
nos oferece fundamentos para a clínica das psicoses. Neste intervalo que vai de 
Freud – primeira tópica – a Lacan – primeiro ensino –, abordaremos alguns passos 
freudianos fundamentais para a leitura de Lacan que escreve as coordenadas 
que orientam o fazer do psicanalista, e permitem não recuar diante das psicoses.  

 
Bibliografia:
FREUD, S. (1911) “Notas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia”. Em: Obras 
completas de Sigmund Freud (Edição Standard Brasileira), v. XII. Rio de Janeiro, Imago, 1996.
LACAN, J. (1957-58) “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”. Em: 
Escritos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1998.
 
Referências Suplementares:
FREUD, S. (1914) “Sobre o narcisismo: uma introdução”. Em: Obras completas de Sigmund Freud 
(Edição Standard Brasileira), v. XIX, Rio de Janeiro, Imago, 1996.
FREUD, S. (1915) “As pulsões e suas vicissitudes”. Em: Obras completas de Sigmund Freud (Edição 
Standard Brasileira), v. XIV, Rio de Janeiro, Imago, 1996.
FREUD, S. (1924) “A perda da realidade na neurose e na psicose”. Em: Obras completas de Sigmund 
Freud (Edição Standard Brasileira), v. XIX, Rio de Janeiro, Imago, 1996.
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PSICOSE ORDINÁRIA
Coordenação: Paula Borsoi e José Marcos de Moura
Início: 10 de março

Este curso pretende aprofundar o termo “psicose ordinária”, naquilo em que 
este termo comum não é um conceito, mas se tornou um operador clínico 
fundamental, dentro do trabalho analítico com as psicoses. Esse termo, cada vez 
mais constante em nossa clínica, mantém-se em um debate vivo, pois não se 
trata de um novo diagnóstico, mas um modo de tratar as psicoses, quando elas 
não se apresentam do modo clássico. Quais são as sutilezas clínicas que devemos 
observar? Como se dá a amarração entre os três registros, destacando a topologia 
presente em cada caso? Vamos utilizar o caso clínico de uma dramaturga inglesa, 
Sarah Kane, uma escritora teatral, cujo despedaçamento do corpo e da linguagem 
levaram à sua morte precoce.  

Bibliografia:
MILLER, J-A. “Abertura: A convenção”. Em: BATISTA, M.C.D e LAIA, S. A psicose ordinária. Belo 
Horizonte, Scriptum Livros, 2012, pp. 235-248.
MILLER, J-A. “Efeito de retorno à psicose ordinária”. Em: BATISTA, M.C.D e LAIA, S. A psicose 
ordinária. Belo Horizonte, Scriptum Livros, 2012, pp. 399-427
MILLER, J-A. “Habeas Corpus”. Em: Opção Lacaniana, número 73, Eolia, São Paulo, 2016.

 



PRIMEIRAS LIÇÕES DE 
PSICANÁLISE
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Freud e Lacan, a partir dos conceitos de inconsciente, significante, transferência 
e interpretação
Horário: Quintas-feiras de 18h30 às 20h
Datas: 8/04, 15/04, 29/04, 6/05, 13/05, 20/05, 27/05 e 3/06.  

 
Cada tópico será trabalhado em duas aulas, pelo cartel formado por Ana Beatriz 

Freire, Doris Rangel Diogo, Jeanne Marie Costa Ribeiro, Sarita Gelbert e Gloria 
Maron, na função de mais-um. 

 
1. Formações do inconsciente 
Sarita Gelbert

Em 1900, Freud, através do Sonho da injeção de Irma, se surpreende com 
um achado que denominou “Umbigo do Sonho”, o ponto mais enigmático, 
perturbador, sem palavras, sem sentido, sempre presente no sonho e na  vida 
desperta. Sempre presente no sintoma. O sonho revela e encobre esse umbigo. 
Todas as formações do inconsciente teriam a mesma função? Propomos 
um pequeno caminho que vai do sonho da injeção de Irma às formações do 
inconsciente.

 
Bibliografia:
Freud, S. (1900) Obras completas de Sigmund Freud (Edição Standard Brasileira), v. IV, Rio de 
Janeiro, Imago
Freud, S. (1901) Obras completas de Sigmund Freud (Edição Standard Brasileira), v. IV, Rio de 
Janeiro, Imago. 

 
2. O amor de transferência e a interpretação  
Doris Rangel Diogo         

Motor e obstáculo da análise, a transferência pode se manifestar como atuação 
(acting-out), (FREUD, 1915 [1914] /1980]), em vez de o analisante por em palavras 
o que o acossa, favorecendo a resistência, um modo de não querer saber nada 
sobre a satisfação que daí extrai. Nesse impasse, o manejo da transferência e a 
interpretação são recursos que o analista dispõe   para mobilizar fixações libidinais 
e possibilitar algo novo no arranjo sintomático.

Nas aulas, abordaremos os artigos de Freud sobre a transferência e o lugar da 
equivocação e sua relação com a verdade, em Lacan, buscando conversar com a 
noção de inconsciente que,” é, fundamentalmente e sempre a advir”, conforme 
Miller (1999/2018, p.22) destaca.

 
Bibliografia:
FREUD, S.  (1912/1980) “A dinâmica da transferência”.  Obras completas de Sigmund Freud (Edição 
Standard Brasileira), v. XII, Rio de Janeiro, Imago, pp 131-146.
FREUD, S.   (1915 [1914] /1980) “Observações sobre o amor transferencial. (Novas recomendações 
sobre a técnica da psicanálise III”. Obras completas de Sigmund Freud (Edição Standard Brasileira), 
v. XII, Rio de Janeiro, Imago, pp 207-221.
LACAN, J.  (1953-1954/1986) O Seminário, livro 1:  Os escritos técnicos de Freud. Rio de Janeiro, Jorge 



ICP 2021.1

17

Zahar Editor, pp. 269-310. 
MILLER, J-A. (1999/2018) “O inconsciente a advir”, Em: Opção Lacaniana, número 36, Eolia, São 
Paulo, 2018, pp. 11-22. 

 
3. A instância da Letra 
Ana Beatriz Freire

Propomos trabalhar o texto “A instância da letra no inconsciente ou a razão 
desde Freud” a partir da teoria do significante proposto por Lacan no seu retomo 
a Freud (das formações do inconsciente, dos atos falhos e sonhos) associado às 
lições de Saussure. Segundo Lacan, deve-se apreender o trauma a partir do enigma 
e não da história. Trata o enigma como acúmulo do sentido onde esse se anula. O 
trauma longe do “vivido como”, é agora apreendido como um significante que se 
abre à interpretação. Pensaremos como o significante se articula à interpretação 
do não sentido e, consequentemente, a transferência.

 
Bibliografia:
LACAN, J. (1957) “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud”. Em: Escritos. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1998.
NANCY, J-L; LACOUE-LABARTHE, P. O Título da Letra - Uma leitura de Lacan. São Paulo, Editora 
Escuta, 1991. 

 
4. O estádio do espelho
Jeanne Marie Costa Ribeiro

 
O curso se propõe a acompanhar o trajeto de Lacan desde o “Estádio do 

espelho” à apresentação do esquema ótico até as novas formulações trazidas no 
seminário 10. Trabalharemos o imaginário em sua articulação com simbólico e o 
real e os impasses na construção da imagem do corpo.

 
Bibliografia:
FREUD, S. (1914) “Sobre o narcisismo: uma introdução”. Em: Obras completas de Sigmund Freud 
(Edição Standard Brasileira), v. XIX, Rio de Janeiro, Imago, 1996.
LACAN, J. (1949) “O estádio do espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelada 
na experiência psicanalítica”. Em: Escritos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1998.
LACAN, J.  (1953-1954) O Seminário, livro 1:   Os escritos técnicos de Freud. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar Editor, 1986.
LACAN, J.  (1962-1963) O Seminário, livro 10: a angústia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor. 



CURSO LIVRE
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A CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO LACANIANA
Coordenação: Marcus André Vieira
Horário: Sextas, de 13h às 14h30
Datas: 19 de março 

A expressão “orientação lacaniana”, criada por J. A. Miller, constitui-se como 
um laço indissociável entre clínica, política e saber. Desdobraremos a vertente 
clínica dessa orientação, não sem as duas outras, sempre partindo de um caso 
clínico. Passaremos pelos seguintes conceitos: Outro, Sujeito, Objeto, Fantasia, 
Interpretação, Construção, Esquizofrenia, Nó, Ressonância, Sinthoma.



NÚCLEOS E 
UNIDADES DE 

PESQUISA
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No ano passado, na adversidade que continua nos atravessando, 
experimentamos a força da pesquisa em psicanálise que se desenvolve no ICP. Os 
desafios foram muitos. E apreendemos, com eles, que as hipóteses e as perguntas 
iniciais dos coordenadores ganham o estatuto de uma verdadeira pesquisa 
quando cada participante, do ponto de sua formação, pode agregar algo de seu 
no que foi lançado (como Paula Borsoi nos lembra, no texto que abre esta edição 
da agenda). Sem aglomeração de corpos, mas aglomerando a leitura e a escrita 
que cada um pode fazer, do seu lugar, temos as surpresas da consolidação de 
percursos de pesquisa. Sabemos de onde partimos, mas, os pontos de chegada 
são imprevistos. Há que ser assim.      

A pesquisa em psicanálise não se faz sem o corpo. Nosso local de encontro 
presencial continua nos aguardando para, quando for possível e seguro para 
todos, nos encontrarmos no corpo a corpo e nos burburinhos entusiasmados 
de nossa convivência pelos corredores e salas da sede do ICP e da Seção Rio da 
EBP. Por enquanto, seguiremos pela plataforma online, com cada um de nós 
experimentando os efeitos de poder contribuir, nesse longe/perto, com pontos 
que continuam nos atiçando o corpo, nos ajudando a situar qual a perda em jogo 
quando há presença só na tela. Afinal, o que dessa perda pode se extrair para 
chegarmos a ter uma experiência de transmissão, mesmo que online? 

Nossas portas seguem abertas para que cada um que se sinta convidado a 
trazer suas questões para um dos Núcleos e para a Unidade de pesquisa possa 
entrar. A inscrição de novos participantes é confirmada após conversa com 
o coordenador do Núcleo/Unidade no qual há interesse. Cabe lembrar que a 
participação inclui uma mensalidade – que não é cobrada no caso dos alunos 
do Ciclo fundamental. Para informações, mande e-mail para a coordenação dos 
Núcleos: tatianegrova@gmail.com. 

A comissão está trabalhando junto aos coordenadores de cada Núcleo e da 
Unidade de pesquisa na proposta da Conversação Clínica dos Núcleos e Unidades 
de pesquisa. Será uma ocasião em que contaremos com a animada discussão de 
um caso clínico de Freud a partir das questões trazidas por cada Núcleo/Unidade, 
contando, ainda, com a presença de um convidado. Mais informações serão 
dadas oportunamente pelos coordenadores e enviadas pela mala direta. Fiquem 
atentos. A Conversação será realizada em julho.                   

Desejo a cada um que, mesmo no distanciamento que nos concerne, se 
surpreenda com o frescor de poder (re)encontrar algo da causa que nos move. 

 
Tatiane Grova Prado

Coordenação de Núcleos e Unidades de Pesquisa   

mailto:tatianegrova@gmail.com
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A CRIANÇA NO DISCURSO ANALÍTICO – CURUMIM
Coordenação: Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros e Maria Antunes Tavares
Periodicidade e horário: segundas e quartas terças-feiras do mês, às 20h30
Início: 23 de março

 
No ano passado, o Curumim trabalhou o tema da diferença sexual, proposto 

pela NR CEREDA.
Vimos que a discussão sobre a diversidade de gênero nos convoca a localizar o 

que faz a diferença, e que 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 Marie-Hélène Brousse, 
o Curumim retornou aos textos de Freud e de Lacan para colocar à prova os 
conceitos fundamentais da psicanálise à luz das injunções dos dias de hoje.

Para este primeiro momento de 2021, propomos concluir o que dessa pesquisa 
será apresentado no VI Encontro dos Núcleos da NRCereda no Brasil: “Os impasses 
do sexual e os arranjos da sexuação”. A partir dessa elaboração iremos nos reunir 
e fazer uma proposta de pesquisa para este ano.

Até lá!

CLÍNICA E POLÍTICA DO ATO
Coordenação: Ondina Machado
Coordenação adjunta: Leonardo Miranda 
Periodicidade e horário: segundas e quartas sextas-feiras do mês, às 14h00
Início: 26 de fevereiro

A Unidade de pesquisa estará, em 2021, sob o signo do amor. Começaremos 
com o caso conhecido como da jovem homossexual e nos estenderemos ao que 
há de novo no amor. 

Pretendemos, assim, percorrer o arco que liga o agieren freudiano à 
transferência. O caso atendido por Freud nos dará ocasião de indagar sobre 
os conceitos de acting-out e passagem ao ato, centrais no episódio dramático 
quando a jovem se joga na linha férrea. Ele também nos dará motivo para 
pensar os modos pelos quais o amor em Freud está na vertente paterna, na 
degradação do objeto, e entender a proposta de um amor mais digno vindo 
do último Lacan. É o amor como laço, como mais digno, que nos permitirá pensar 
desde a sustentação do laço amoroso, do ato político ou mesmo de uma análise.    

Na psicanálise, como escreve Freud, falar em amor nos remete ao fenômeno da 
transferência que, atualmente, se dá além da exigência do saber. Este será nosso 
eixo de trabalho, nos guiando pelos desdobramentos da questão apresentada no 



ICP 2021.1

23

argumento de Ram Mandil: “O que seria o amor de transferência, por exemplo, 
como demanda de presença pura, quando os signos do amor parecem reduzidos 
ao mero batimento presença/ ausência?”.

Referências bibliográficas
FREUD, S. “Sobre psicogênese de um caso de homossexualidade feminina” (1920). Em: Obras 
incompletas de Sigmund Freud: Neurose, psicose e perversão. Belo Horizonte: Autêntica Ed., 2018. 
MILLER, J.-A. “O amor entre repetição e invenção”. Em: Opção Lacaniana online - nova série, n. 02, 
julho de 2010. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_2/O_amor_entre_
repeticao_e_invencao.pdf
ARGUMENTOS. Site do X ENAPOL. Disponível em: http://x-enapol.org/pt/argumentos/
TROBAS, G. “Tres respuestas del sujeto ante la angustia: Inhibición, pasaje al acto y acting out”. 
Em: Logos, n. 1. 

PRÁTICAS DA LETRA
Coordenação: Tatiane Grova Prado
Coordenação Adjunta: Bruna Guanará
Colaboração: Ana Lucia Lutterbach
Periodicidade e horário: sextas-feiras, quinzenalmente, às 10h30
Início: 5 de março 

 
Tratamentos do gozo pela escrita
 
Em alguns contos da obra de Clarice Lispector*, na continuidade da rotina, situa-

se o aparecimento de uma fratura. Dessa forma, um acontecimento vertiginoso 
se introduz, o que delimita um antes e depois. 

Partindo de como Lacan concebe o amor no Seminário 20, abordaremos a 
escrita de Clarice no primeiro tempo de nossa pesquisa nesse semestre. Dado que 
Lacan indica que “o que vem em suplência à relação sexual [enquanto inexistente], 
é precisamente o amor” (Lacan, 1972-73, p. 51), e que “fazer o amor, como o nome 
o indica, é poesia” (Ibid., p. 78), nossa aposta inicial é a de que justamente o amor 
é um dos modos de aparecimento do gozo não todo na obra de Clarice. Por meio 
dele, esse efeito de fratura na continuidade da rotina aparece1. 

Seu fazer com o que não se encaixa ou, pelo menos, não se sacia com a 
organização fálica nos interessa por poder demonstrar um modo de tratamento 
do real pela escrita. Partiremos da hipótese de que esse tratamento do real em 
Clarice tenha um paralelo com a escrita que pode ser dar em uma análise.  

 *Um exemplo é o conto “Amor” (Lispector, 2016). 

 
Referências bibliográficas
FREUD, S. “Escritores criativos e devaneio” (1908). ESB. Vol. IX. Rio de Janeiro: Imago, 1990.
LACAN, J. “Homenagem a Marguerite Duras pelo arrebatamento de Lol. V. Stein” (1965). Em: 
Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
____. Seminário 20: mais, ainda (1972-73). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
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LISPECTOR, C. Crônicas para jovens: de escrita e vida. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. 
____. Todos os contos. Rio de Janeiro: Rocco, 2016.  

PSICANÁLISE E DIREITO
Coordenação: Cristina Duba
Periodicidade e horário: segundas e quartas sextas-feiras do mês, às 16h30
Início: 26 de março

 
Continuamos nosso percurso em torno do tema da identificação. A partir das 

questões surgidas do estudo de “Psicologia das Massas”, tomaremos como foco 
a questão da política, considerando as elaborações feitas em torno das noções de 
poder, violência e das identificações. 

PSICANÁLISE E MEDICINA 
O Núcleo de Psicanálise e Medicina está no trabalho de retomada para a 

formulação do programa que guiará o retorno de seus encontros regulares, no 2º 
semestre. Esse trabalho e a continuidade do Núcleo se dará sob a coordenação 
de Andréa Vilanova. Caso tenha interesse em participar, mande um e-mail para 
anvnova@gmail.com.  

PSICOSE E SAÚDE MENTAL 
Coordenação: Francisca Menta, José Marcos de Moura, Maria Antunes Tavares 
e Paula Borsoi 
Periodicidade e horário: segundas e quartas terças-feiras do mês, às 19h30
Início: 9 de março

Nossa pesquisa do ano passado continua. Vamos desenvolver um percurso 
na constituição do parlêtre hoje, suas mudanças e, principalmente, seu corpo. 
O faremos acompanhando Gabriela Basz, na fascinante obra publicada em 2018, 
resultado de sua tese de doutorado: Cuerpo e psicoses en la época: aportes desde 
el teatro pós-dramático.

Nossas diretrizes permanecem: 
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• Qual o estatuto do corpo na psicose?
• Quais as consequências da descrença (Unglauben) do ter um corpo?
• Qual o estatuto do corpo hoje?
• Qual a importância da extração do objeto a para o ter um corpo?
• Quais as consequências de estarmos frente a uma ordem simbólica 
debilitada na ordem do ter um corpo?

 
Lembrando que “o psicanalista não deve esquecer que os artistas que o 

precedem abrem uma nova perspectiva” (Basz, 2018). Ao mesmo tempo, “não 
se trata de tomar uma obra artística como um caso clínico, mas como um texto 
passível de ser analisado desde uma perspectiva psicanalítica, sem que isso 
implique em um reducionismo diagnóstico” (ibid).

O contato com a obra de arte é capaz de nos proporcionar a surpresa, o inusitado 
de uma situação, a vivência do acontecimento que dificilmente conseguimos 
transmitir com o nosso estudo teórico e a narrativa de nossa experiência da 
clínica. Mesmo quando fazemos a construção do caso clínico através de uma 
narrativa, algo parece borrar a reprodução discursiva, algo escapa da narrativa. 
O recurso à obra de arte, e o encontro dela com o singular de cada um de nós, 
nos causa a vivência do acontecimento. Mobilizando nossos afetos, interrogando 
nosso desejo, posicionando nossas angústias.

Referências bibliográficas
BASZ, G. Cuerpo e psicoses en la época. Buenos Aires: Grama Ediciones, 2018.
LACAN, J. O Seminário, Livro 3: as psicoses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
____. O Seminário, Livro 23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

NÚCLEO DE TOPOLOGIA
Coordenação: Angélica Bastos, Ana Tereza Groisman, Doris Diogo e
Márcia Zucchi
Periodicidade e horário: sextas-feiras, quinzenalmente, às 10h30
Início: 26 de março.

A temática dos corpos em fuga levou-nos à investigação dos recursos colocados 
em ação para constituir o imaginário do corpo e reparar o nó entre os registros. 
Nesse semestre, concentraremos nosso interesse na incidência do amor sobre o 
enlaçamento entre real, simbólico e imaginário, em geral, e sobre o enodamento 
do corpo, em particular.

Estudaremos a função de enodamento assumida pelos diversos modos de 
amor na neurose e na psicose, tais como o amor ao pai, o amor de transferência, as 
parcerias amorosas, etc, contemplando, sempre que possível, suas consequências 
sobre o corpo. Para trabalharmos esses aspectos topológicos, recorreremos a 
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textos teóricos, casos trazidos pelos integrantes do Núcleo, casos da literatura 
psicanalítica, além de apresentações de doentes conduzidas por Lacan.

Os encontros serão on-line, via Zoom. O link para a reunião será divulgado cerca 
de 15 minutos antes entre os participantes inscritos.

 

TOXICOMANIAS E ALCOOLISMO
Coordenação: Sarita Gelbert
Coordenação adjunta: Rodrigo Abecassis
Periodicidade e horário: primeiras e terceiras terças-feiras do mês, às 20h00
Início: 2 de março

Neste primeiro semestre, vamos nos dedicar às articulações entre as 
toxicomanias e o amor.  Miller, em 1995, usa a expressão “anti-amor” para indicar 
que a toxicomania apresenta uma relação diferente com o Outro, ou seja, 
prescinde dele. O toxicômano elege o objeto/substância em detrimento de sua 
relação com o Outro, que aparece como obstáculo, entrave ao fugaz conforto 
da ilusão de completude. Por outro lado, nota-se que uma outra relação com a 
linguagem se estabelece, onde o corpo é tomado como Outro.

Nesse sentido, faz-se necessária uma leitura e percurso sobre a incidência 
do amor nas toxicomanias e seus tratamentos. Logo, coloca-se uma questão 
fundamental: Como lidar com o delicado desafio do manejo na transferência? E 
as outras compulsões? Como o amor de transferência incidiria? 

Apostar na psicanálise para esses sujeitos é tomar o amor de transferência 
como possibilidade de metaforização e parcialização do objeto que assume um 
status único de gozo, como também, estabelecer uma leitura que se dirija ao 
inconsciente real.

Propomos uma pesquisa para pensar se o manejo da transferência em algumas 
situações implica um trabalho sobre esse Outro construído pelo toxicômano. 
Vamos verificar.

Referências bibliográficas 
FREUD, S. “A dinâmica da transferência” (1912). In: Edição Standard Brasileira das obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1970, vol. 12.
____. “Sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor” (1912). In: ESB. Rio de Janeiro: 
Imago, 1970, vol. 11.
____. “Observações sobre o amor transferencial” (Novas recomendações sobre a técnica da 
psicanálise III) (1914). In: ESB. Rio de Janeiro: Imago, 1970, vol. 12.
____. “Sobre o narcisismo: uma introdução” (1914). In: ESB. Rio de Janeiro: Imago, 1970, vol. 14. 
LACAN, J. O Seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1982.
MILLER, J.-A. “A teoria do parceiro” (1997). In: Os circuitos do desejo na vida e na análise. Rio de 
Janeiro: Contra Capa e EBP, 2000.
____. “Revalorización del amor”. In: El partenaire-síntoma. Buenos Aires: Paidós, 2008.
____. “Do amor à morte”. In: Opção Lacaniana online nova série, Ano 1, Número 2, julho de 2010.
____. La pareja y el amor: conversaciones clínicas con Jacques-Alain Miller em Barcelona. Buenos 
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Aires: Paidós, 2003.
NAPARSTEK, F. “Da formação de ruptura ao parceiro-sintoma”. In: Quarto: Paradis toxiques, n. 79, 
junho de 2003, Trad: Arryson Zenith Junior, p. 44-45.



O CIEN-RJ
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O  Cien  é uma instância do Campo Freudiano que visa acolher profissionais 
interessados na pesquisa e no trabalho interdisciplinar voltado para crianças 
e adolescentes, apostando na conversação como dispositivo principal para 
o trabalho. Em 2021, seguiremos orientados pelo tema da Diferença Sexual, 
proposto para as Redes da Infância do Campo Freudiano, bem como pelos 
efeitos da VII Conversação do  CIEN-Brasil, “Zonas de fratura: diferença, corpos 
e saberes”, que acontecerá dia 11/03 (para inscrever-se, acesse:  https://www.
encontrobrasileiro2020.com.br/eventos-do-campo-freudiano/ ).

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, que acontecem sempre na primeira terça-feira 
do mês, às 20:30, via Zoom. O link é enviado por email aos participantes. Caso 
tenha interesse em participar, envie um email para annaluizaas@gmail.com e/
ou  francielegisi@gmail.com. O primeiro encontro de 2021 acontecerá no dia 
02/03.
Horário: 20h30
Datas: 02/03, 06/04, 04/05, 01/06, 06/07.

Esperamos por vocês!

Anna Luiza de Almeida e Silva

Franciele Gisi

Coordenação Cien-Rio

https://www.encontrobrasileiro2020.com.br/eventos-do-campo-freudiano/
https://www.encontrobrasileiro2020.com.br/eventos-do-campo-freudiano/
mailto:annaluizaas@gmail.com
mailto:francielegisi@gmail.com
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DIRETORIA 

DIRETORA GERAL 
Paula Borsoi 

DIRETOR DE TESOURARIA 
José Marcos de Moura 

COMISSÃO DE ENSINO 
Coordenação: Doris Diogo Rangel
Comissão: Anna Luiza de Almeida e Silva, Jeanne Marie Costa Ribeiro, Mariana 
Pucci e Thereza de Felice.  

COORDENAÇÃO DE NÚCLEOS E UNIDADES DE PESQUISA
Coordenação: Tatiane Grova 
Comissão: Lourenço Astúa e Paula Legey.

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Coordenação: Maria Antunes 
Comissão: Ana Luisa Rajo, Francisca Menta, Gustavo Corinto da Silva, Larissa 
Pinto Martha, Luiza Sarrat Rangel e Renata Gérard Bondim. 

CONSELHO DELIBERATIVO 
Ana Beatriz Freire, Andrea Reis dos Santos, Angela Negreiros, Cristina Duba, Dóris 
Diogo, Romildo do Rêgo Barros, Sarita Gelbert e Maria Inês Lamy (secretária).    

 
Instituto de Clínica Psicanalítica do Rio de Janeiro – ICP-RJ 
Rua Capistrano de Abreu, n. 14, Botafogo - Rio de Janeiro / RJ – CEP: 22.271-000
Tel.: 2286 7993 Email: icprio@icprio.com.br

Horário: 
Segunda-feira e quinta-feira – 13h às 21h
Sexta-feira – 10h às 13h
Secretária: Rosane da Matta

Atenção: Devido à pandemia de Covid-19, o atendimento da secretaria está ocorrendo apenas 
virtualmente. 
 
Participe e informe-se nas páginas de divulgação e conteúdo do ICP:
Site: https://www.icprj.com.br/ 
Blog dos Núcleos e Unidades de Pesquisa: https://icprj.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj 
Instagram: https://instagram.com/icprio_ebp 

 

mailto:icprio@icprio.com.br
https://icprj.wordpress.com/
https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj
https://instagram.com/icprio_ebp
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