um pequeno boletim que faça laço.
un petit bulletin qui fasse liaison.
LACAN, J. Le Malentendu
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A escrita do fantasma

“Nessa virada em que o sujeito vê fracassar
a segurança que ele extraía do fantasma,
onde se constitui, para cada um, sua janela
sobre o real, o que se percebe é que a
tomada do desejo não é nada senão aquela
de um des-ser. Nesse des-ser se desvela
o inessencial do sujeito suposto saber [...]”
LACAN, J. “Proposição sobre o psicanalista da Escola”

A escrita do fantasma implica a função do analista na direção da
cura.
Ao traçar o caminho da formação dos sintomas, Freud destaca as
cenas, sempre as mesmas, vistas e ouvidas pelo paciente, como matériaprima de seu trabalho associativo sob transferência. ‘Isto lhes permite
conceber o que é materializado na experiência’, nos diz Lacan.
Do ‘Homem dos Lobos’, em uma precisa articulação de ‘uma das
grandes análises de Freud’, tal como Lacan a ela se refere, destaca-se:
“tais cenas infantis não são reproduzidas na cura como lembranças – ao
menos, até onde alcança minha experiência – senão que são resultados
da construção”.
Partindo, então, de ‘o fato de que um fantasma é uma frase’, Lacan
o elabora em sua lógica, não sem articulá-la a ‘uma referência à escrita’.
Escrita que, sustentada pelo desejo do analista, ‘na posição do x
da enunciação, a cuja solução o analisante entrega seu ser’, avança na
direção de levar o a, ‘isso que não passa de uma letra’, ao lugar de causa
da divisão do sujeito, tal como o discurso analítico o escreve.
Atingido em seu ser e reduzido, na transferência, à condição de
um signiﬁcante qualquer, o analista, ao oferecer-se aí como semblante
de objeto, opera, para o analisante, ‘o resto que, como determinante de
sua divisão, o faz decair de seu fantasma e o destitui como sujeito’, ao
ﬁnal de uma análise.
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da Escola

“A Escola Letra Freudiana se constitui como laço social marcado
pela ética do discurso analítico em que se contam membros, participantes
e interessados pela psicanálise [...], onde cada um intervém com o desejo
que se diz no compromisso e na responsabilidade de ‘fazer escola’.
Não havendo ser do analista, só resta ao analista o ato de autorizarse por ele mesmo e por alguns outros.”1
A estrutura borromeana da Escola, sustentada “em três instâncias de
direção e em três dispositivos de trabalho”1, indica que o corte de qualquer
um desses implica em dispersão do nó, “o que faz necessário proceder a
um novo enodamento. Trata-se de uma consistência real [...]”.1

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014”. In: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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da Direção
“A Direção da Escola Letra Freudiana compõe-se por três instâncias
– Assembleia, Conselho e Colegiado”1 – que encaminham suas decisões
de acordo com a política de uma Escola para a psicanálise fundada na
ética do discurso analítico:

“Assembleia
É a reunião obrigatória dos membros, onde se elabora e se avalia
a política da Escola, com a qual a direção é consequente.

Conselho
O Conselho tem função consultiva e se constitui pontualmente,
sempre que necessário, por convocação do Colegiado ou da Assembleia,
e se dissolve com o término do trabalho.

Colegiado
A Escola ratiﬁca, em sua direção, a modalidade de um Colegiado
composto por cinco membros com, no mínimo, cinco anos de inscrição e
participação efetiva na Escola. Cada um será responsável por uma das
cinco funções do Colegiado, com exercício previsto de dois anos.”1

Funcionamento e Articulação: Célia Nudelman
Ensino e Transmissão: Nestor Lima Vaz
Dispositivos de Escola: Lícia Magno Lopes Pereira
Campo da Extensão: María José Estevez Acuña
Escrita e Publicação: Sergio Becker

Traçar e sustentar uma direção implica o compromisso dos
membros, um a um, com a Escola.

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014”. In: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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dos Membros

“A inscrição de um membro se efetiva quando, a partir do trabalho
com o ‘Cartel de Inscrição’, aquele que manifestou sua intenção decide
participar da comunidade de experiência que esta Escola propõe.
Estar inscrito nesta Escola implica que cada membro se coloque
como um dentre outros para sustentá-la”.1

do Cartel de Inscrição

“O Cartel de Inscrição, enlaçado ao Colegiado”1, trabalha a inscrição
de um membro da Escola.
“A inscrição e o desligamento de um membro retroagem sobre a
Escola, enlaçando, a cada vez, os elos da cadeia, ‘implicando o buraco
sem o qual não há nó’.”1

Anna Paola Steinhauser (+1)
Diana Lidia Mariscal
Miriam Chor Blanck
Rosa Maria Pinheiro Xavier

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014”. In: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Dispositivos de Escola
A Escola tem como base três dispositivos: Cartel, Reunião de
Trabalho Clínico e Passe que permitem fazer, no coletivo, a experiência
de um real inerente ao discurso analítico.
Cada um desses dispositivos, em sua especiﬁcidade, toca o real
que o dizer promove na contingência da experiência, enodando os três
termos de seu funcionamento: o número, a função e o tempo; o que indica
a radicalidade da diferença desses pequenos coletivos em relação a outros
tipos de agrupamento.
Essa proposta de funcionamento se renova a cada vez que
operamos com esses dispositivos e mantém nossa aposta em uma Escola
para a psicanálise.
Os dispositivos de Escola, dispositivos de transmissão, junto às
instâncias de direção, sustentam a estrutura borromeana da Escola.
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Cartel

“A Escola reaﬁrma sua constituição fundamentada na estrurura de
cartel.”1
O cartel “compõe-se de três a cinco participantes, mais-um (+1).
[...] Cada participante é responsável pelo andamento do trabalho e o
mais-um, se é qualquer um, deve ser alguém que, sustentando o trabalho,
abstenha-se da mestria.”1
“Um cartel inscreve-se na Escola a partir de um projeto de trabalho”1,
e sua dissolução é corte que aponta à função do tempo.
Espera-se que, ao ﬁnal do trabalho, retorne à Escola um escrito,
produto de cada um.

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Cartéis
Seminário 1 - Leitura na íntegra
Juliana Machado
Marcos Henrique
Maria Francisca de Miranda
Marina Garcez (+1)

A angústia – Freud / Lacan
Isis T. Uhr
Thereza Bousquet
Zulmira King
Maria Vilma Louro (+1)

A angústia - seminário 10
Ana Augusta W. R. Miranda
Cherlen Caldara Piana
Glenda Almeida Pratti
Meire Andersan Fiorot
Hosana Dias (+1)

A escrita de Joyce - Ulisses
Eleonora Altieri
Luar Violeta
Pedro Ivo Rossi
Alyne Camargo de Mattos (+1)

A angústia
Ana Lúcia Basílio F. Tageiro
Camila Butinholli Rangel
Glaucia Pinheiro
Silvia Helena Melo
Helen Cristinne A. Mareli (+1)
Seminário 10 - A angústia
Eliana Goulart Sampaio
Maria Cecília da Rocha Barbosa
Solange Ferreira de Azevedo
Marco Aurélio de A. Leite (+1)
Seminário Angústia
Alyne Camargo de Mattos
Angela Carpes
Bianca de Freitas
Doris Aronovich
Jane Bravo Gorne
Regina Fleiuss (+1)
Seminário da angústia
Liana Tanus
Magda Pires Barbosa
Márcia M. S. B. Magano
Maria Islai Lira de Gusmão
Marcia Emília Paiva Valente (+1)
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A identiﬁcação
Arnaldo Nudelman
Elisabete Esteves Magrani
Lorenna Souza
Simone Aziz (+1)
A identiﬁcação
Consuelo Barcelos Pareto
Marilia Toledo
Silvia de Lima
Sorelle Achkar
Bruno Netto dos Reys (+1)
A função da letra na escrita do
fantasma
Claudia Mayrink
Dalmara Marques Abla
Elza Gouvêa
Milvia Martins M. Barbosa
Vera Lage Borman (+1)
A lógica do fantasma
Alyne Mattos
Ana Lucia Ligiero
Maria Dorita de Almeida
Vera Roque
Angela Carpes (+1)

Cartéis
A lógica do fantasma
Rita Martins
Simone Marques Cunha
Zaira Rocha El Bizeri
Reginaldo Cavalcante Ferraz (+1)

Autismo e topologia
Cacilda Bruni
Licia Magno
Rossely Peres
Vera Vinheiro
Ilana Valente (+1)

A mulher e o feminino: laços e
incidências
Deborah Meniuk
Fernanda Noya Pinto
Mônica Nezan
Paula Belotti
Michele Roman Faria (+1)

Cartel de Inscrição
Diana Mariscal
Miriam Chor Blanck
Rosa Xavier
Anna Paola Steinhauser (+1)

As formações do inconsciente
Cacilda Maria V. Bruni
Tania Medeiros Silva
Valeria Campos
Helia Mascarenhas (+1)

Clínica do autismo
Caroline Perrota
Marco Aurélio Leite
Jane Bravo
Leticia M. Antonelli
Angela Carpes
Bianca Freitas (+1)

A topologia e o tempo
Anete Tizue T. Arita
Maria Cristina Vecino Vidal
Rossely S. Matheus Peres
Vania Otero
Soﬁa Sarué (+1)
Arte
Adriana Osterno Aguiar
Isabelle Montenegro
Leônia Cavalcante Teixeira
Roseane Nicolau
Olga Damasceno Nogueira (+1)
Aturdito
Claudia Rego
Marisa Guimarães
Silvia Disitzer
Tatiana Porto Campos (+1)

Devastação
Claudia Mayrink
Gilda Gomes Carneiro
Patricia Sá
Verônica Schwartz
Kátia Heloiza de Farias (+1)
Discurso capitalista
Andrea Pavão
Carolina Marcondes
Caroline Perrota
Regina Guariglia
Simone Costa
Julio Mafra (+1)
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Cartéis
Encore
Arlete Garcia
Clara de Góes
Diana Mariscal
Vera Vinheiro (+1)
“Encore”, mais ainda...
Carmen Rodrigues Tatsch
Diogo Castro
Hélia Mascarenhas
Tânia Dias Mendes
Sonia Haddad (+1)
Leitura do Seminário 20 / Encore
André Luiz
Jane Silveira
Pólita Gonçalves
Maria Luiza Zanotelli (+1)
Ensino e Transmissão
Glória Castilho
Leila Neme
Leticia Nobre
Sergio Becker
Vera Vinheiro
Cristina Ferraz (+1)
Funcionamento e Articulação
Ana Lucia Aguiar
Celia Nudelman
Milvia Martins Barbosa
Silvia Disitzer
Soﬁa Sarué
Cristiane Amaral (+1)
Lalangue, gozo e voz
Maria Beatriz C. Cunha
Maria Cristina Vidal
Rossely Peres
Vera Vinheiro
Deborah Tenenbaum (+1)
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L’insu
Carlos Fernando Motta
Ivanisa Teitelroit
Renato Carvalho
Rogerio Mäder
Mauro Rabacov (+1)
L’insu
Anete Tizue Tokashiki Arita
Maria das Graças Soares
Rosa Maria de Brito
Tânia Dias Mendes
Carmen Rodrigues Tatsch (+1)
L’insu
Arnaldo Nudelman
Glória Castilho
Leticia Nobre
Sergio Becker
Nestor Torralbas (+1)
L’insu qui sait de l’une bévue s’aile
a mourre
Adriana Toneli
Andréa Pavão
Daniela Menaged
Julio Mafra
Elisabeth Freitas (+1)
L’Étourdit
Arlete Garcia
Deborah Tenembaum
Rossely Peres
Vera Vinheiro
Bianca Freitas (+1)
Lugar
Alyne Camargo de Mattos
Deborah Tenenbaum
Mônica Coutinho Herszage
Sonia M. Carpes C. Haddad
Josely Brasil de Matos (+1)

Cartéis
O ato analítico
Adriana Osterno
Patricia Nunes
Roseane Nicolau
Susette Matos
Madalena Gonzaga (+1)

Seminário 6 - O desejo e sua
interpretação
Daniel Ramalho Martins
Fabiano Chagas Rabêlo
Reginaldo Rodrigues Dias
Natercio Antônio F. Capote (+1)

O avesso da psicanálie
Ana Lucia Machado Aguiar
Celso Vieira Novaes
Diogo de Castro Gomes
Tânia Dias Mendes
Sonia M. Carpes C. Haddad (+1)

O nó borromeano
Ana Lucia Valladão Ribeiro
Anete T. T. Arita
Nilza Ericson
Licia Magno Lopes Pereira
Soﬁa Sarué
Elisabeth Freitas (+1)

O desejo e sua interpretação
Adriana Toneli
Celia Varella
Diogo de Castro
Miriam Abdo
Nina Lessa (+1)
O desejo e sua interpretação
Ana Lúcia Machado Aguiar
Celso Vieira Novaes
Sonia Haddad
Elisabete Esteves Magrani (+1)
O desejo e sua interpretação
Bianca Bulcão
Cristiane Marques
Larissa Pace
Leticia Balbi
Lorenna Figueiredo de Souza (+1)
Seminário 6 - O desejo e sua
interpretação
Cláudia Sampaio
Eliana Sampaio
Suzana Cavalcanti
Aurora Regina Mesquita (+1)

O objeto da psicanálise
Andrea Bastos Tigre
Fatima Vahia
Isabela Bueno do Prado
Leila Neme
Leticia Balbi
Renata Salgado (+1)
Os quatro conceitos fundamentais
Alexia Troian Zen
Hugo Maia Ribeiro
Gabriel Lara Cravo Prado
Marina Ferreira Gonçalves (+1)
Seminário XI - Os quatro conceitos
fundamentais da psicanálise
Clarissa Paranho
Danyeli Machado
Luana Lemgruber
Bruno Oliveira (+1)
Seminário 11
Lídia Campos Soares
Jussara Vilhagra Rocha
Roberta Peregrino
Célia Varella (+1)
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Cartéis
Os quatro conceitos fundamentais
da psicanálise
Marisa Siggelkow Guimarães
Nilcéa Pessoa Lopes
Pólita de Paula Gonçalves
Reginaldo Cavalcante Ferraz Jr
Lorenna Figueiredo de Souza (+1)

Psicoses
Clara de Góes
Carlos Porto Campos
Danieli Machado
Lísia Filgueiras
Luana Lemgruber
Bruno Oliveira (+1)

Ou pior
Arlete Garcia
Fátima Vahia
Isabela Bueno do Prado
Leticia Balbi
Leila Neme (+1)

Seminário 8 - Transferência
Carlos Eduardo da Rocha e Silva
Uriel M. de Souza do Nascimento
Ana Lúcia Seabra Bentes
Clara de Góes (+1)

Problemas cruciais da psicanálise
Consuelo Bacelos Pareto
Hélia Mascarenhas
Marli Goulart
Marília R. Toledo
Maria Helena Chevitarese (+1)

Seminário XVI De um Outro ao
outro
Ana Mariani
Eva Bertaina
Norma Acuña
María José Estevez
Clara de Góes (+1)

Seminário 12 - Problemas cruciais
para a psicanálise
Fabíola C. dos Santos Silveira
Leonardo Barros de Souza
Mª Cláudia Mont’Alverne Câmara
Rafael Lobato Pinheiro
Raul Max Lucas da Costa
Marta Léo Pestana da Silva (+1)

Seminário 17 - O avesso da
psicanálise
Gabriela Avellar
Marli Goulart
Marina Garcez
Bruno Dias (+1)
Sinthoma
Célia Varella
Celso Vieira Novaes
Lídia Campos Soares
Regina Celis da Silva Barbosa
Roberta Peregrino
Jussara Vilhagra Rocha (+1)
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Cartéis
Sinthome
Andréa Cristina Pavão
Elisabete Esteves Magrani
Marisa Cardoso de C. Ribeiro
Nídia Lucia Edler
Julio Mafra (+1)
Sintoma e mal-estar
Ana Claudia Vieira Vaz
Cristiane Amaral
Rita Martins
Maria Cecília Amorim (+1)
Sobre os três ensaios
Ana Trigo
Dulce Duque Estrada
Joanna Millet Camarda Corrêa
Rejane Millet C. Corrêa (+1)
Verleugnung
Julio Mafra
Jussara G. Antonio
Regina F. Guariglia
Maria Cecilia Garcez (+1)
Voz, letra e música: a pulsão
invocante na clínica psicanalítica e
na arte
Lizete Dickstein
Lucas Emmanoel de Oliveira
Márcia Maria da Silva Cirigliano
Inês Catão (+1)
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Reunião de Trabalho Clínico

“Dispositivo que, instaurado numa transferência de trabalho entre
membros da Escola, busca extrair um dizer sobre o impossível de uma
prática. É no que se diga de um trabalho clínico que alguma transmissão
se efetiva.
[...] Aberta aos membros que desejam participar, reunidos em
número de 9, podendo variar, no mínimo de 7 e no máximo de 10
membros.”1 A função ‘menos um’ (-1), que faz obstáculo à unidade, “é
nomeada e escolhida por seus integrantes, sendo condição necessária que
esses integrantes diferenciem o espaço da ‘Reunião de Trabalho Clínico’
daquele da ‘Supervisão’.”1
A Reunião de Trabalho Clínico deve ser inscrita na Escola e sua
dissolução, indicada pelo momento de concluir, marca o tempo de trabalho.

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Reuniões de Trabalho Clínico

Claudia de Moraes Rego
Fátima Pesssanha
Francisco José Bezerra Santos
Marília Toledo
Tânia Mendes
Verônica Pereira Schwartz
Daniela Menaged (-1)
Beatriz Elisa Ferro Siqueira
Evelyn Disitzer
Maria Helena Chevitarese
Mauro Rabacov
Mônica Herszage
Verônica Schwartz
Maria Beatriz C. Cunha (-1)

Arlete Garcia
Lícia Magno Lopes Pereira
Ligia Bittencourt
Nestor Torralbas
Silvia Disitzer
Tatiana Porto Campos
Vera Vinheiro
Patrícia Sá (-1)
Carmen Rodrigues Tatsch
Maria Célia Oliveira
Milvia Martins Barbosa
Myriam Fernández
Nestor Vaz
Nilza Ericson
Elisabeth Freitas (-1)

Diana Mariscal
Sergio Gondim
Leticia Balbi
Marcia Jezler
Mauricio Lessa
Miriam Chor
Paula Strozenberg
Noêmia Crespo
Andréa Bastos Tigre (-1)

Adriana Maria F. Toneli
Alyne Camargo de Mattos
Ana Lucia Aguiar
Celia Nudelman
Clara de Góes
Sônia Haddad
Josely Brasil de Matos Guedes
Gilda Maria Gomes Carneiro (-1)

Alícia Liliana Sterlino
Ana Lucia Valladão Ribeiro
Anna Paola Steinhauser
Dalmara Abla
Glória Castilho
Leticia Nobre
Simone Pencak
Leila Neme (-1)

Ana Claudia Vieira Vaz
Ana Lucia Souza
Jussara Vilhagra Rocha
Maria Cecilia Amorim
Rosa Xavier
Rita Martins
Fátima Vahia (-1)
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Passe

O passe articula quatro termos: passador, passante, Cartel do
Passe e Escola.
“Se o ato ﬁnal de uma análise implica a passagem de analisante a
analista, o ato de lançar-se à experiência do passe implica outra passagem
que veriﬁca se há Analista de Escola, A.E.. Trata-se de uma aposta para
circunscrever o real em jogo na formação do analista.
[...] Sendo a psicanálise intransmissível, esse dispositivo possibilita,
num a posteriori, dizer ‘há analista’.”1
A experiência do passe ‘produz um questionamento permanente
tanto do ensino quanto da transmissão que se funda no discurso analítico’.
Uma carta deve ser endereçada ao procedimento do passe e
entregue à secretaria da Escola Letra Freudiana, por aquele que se lança
à essa experiência.

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Ensino e Transmissão
“O ensino da psicanálise é o que a psicanálise ensina, sendo
que este ‘só pode ser transmitido de um sujeito a outro através de uma
transferência de trabalho’, articulada à política da Escola.
Aberto a uma permanente interrogação, o ensino enoda-se à
transmissão que, a partir do real da experiência, é sempre de uma falta.”1

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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na Escola: espaço de trabalho

Uma estrutura quadripartida é, desde o
inconsciente, sempre exigível na
construção de uma ordem subjetiva.
LACAN, J. “Kant com Sade”

Sustentado pelo trabalho de leitura textual, esse ‘espaço’ abre-se
a membros e participantes que, a seu modo e a seu tempo, se deixam
interrogar pelas questões advindas dessa proposta de leitura no marco
de uma Escola para a psicanálise.
Em seu escrito ‘Kant com Sade’, Lacan, a partir do traçado de
uma topologia da ética kantiana com a ética sadiana, introduz – no ponto
em que extrai a estrutura quaternária do fantasma sadiano – a ética da
psicanálise que, ‘desde o inconsciente’, nos coloca na direção de ‘A escrita
do fantasma’.
A leitura desse escrito, no ‘espaço de trabalho’, seguirá nos
orientando na articulação de problemas cruciais que vêm atravessando
nossa época.

Referências de leitura:
LACAN, J. “Kant com Sade” (1963) in: Escritos.
Artigos, de diversos autores, disponíveis na pasta ‘Na Escola: espaço
de trabalho’ na Biblioteca.

Início: 03 de março
Terças-feiras às 12h (quinzenal)
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Leitura de Freud

A leitura de Freud é um trabalho textual que articula os conceitos
fundamentais da psicanálise. É um lugar no qual prevalece o tempo do
texto, a atemporalidade em que foi produzido.

Textos sugeridos:
FREUD, S.
– “Bate-se numa criança” (1919) in: Neurose, psicose, perversão.
Coleção ‘As obras incompletas de Sigmund Freud’, Belo Horizonte
ed. Autêntica, 2016.
– “A perda da realidade na neurose e na psicose” (1924) in: Neurose, psicose,
perversão, op.cit.
– “Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade” (1908)
– “Romances familiares” (1908)
– “História de uma neurose infantil - O Homem dos Lobos” (1918)

2ªf *
3ªf**
3ªf*
3ªf*
3ªf*
4ªf*
5ªf *
5ªf*

19h30
9h
9h
10h30
16h30
10h30
15h
18h

* Quinzenal
** Semanal
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Rita Martins (Teresópolis/RJ)
Tatiana Porto Campos
Adriana Osterno (Fortaleza/CE)
Miriam Chor Blanck
Sônia Haddad
Célia Nudelman
Fátima Siqueira Pessanha
María José Estevez Acuña

Leitura de Lacan

Lugar do ‘Ensino e Transmissão’ marcado por um trabalho de
transferência à psicanálise tendo como suporte o texto de Lacan. Nessas
leituras, o leitor é forçado a tecer suas próprias elaborações; ele é levado
pelo texto, pelo estilo que o endereçamento do texto impõe, ‘a uma
consequência em que ele precise colocar algo de si’.

Textos sugeridos:
LACAN, J.
– “A direção do tratamento e os princípios de seu poder” (1958)
– “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano” (1960)
– “Kant com Sade” (1963)
– “A lógica do fantasma: resumo do seminário de 1966-67” (1967)

2ªf*
3ªf*
3ªf*
4ªf*
4ªf*
4ªf*
5ªf*
5ªf*
6ªf*
Sábado*

19h30
9h
10h30
9h
13h
19h30
17h
19h30
11h
10h30

Rita Martins (Teresópolis/RJ)
Adriana Osterno (Fortaleza/CE)
Sergio Gondim
Soﬁa Sarué
Leticia Balbi
Rafael Lobato Pinheiro (Juazeiro do Norte/CE)
Anete T. T. Arita
Alicia Liliana Sterlino
Simone Pencak
Jussara Vilhagra Rocha (Vitória/ES)

* Quinzenal.
** Semanal.
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Núcleo de Investigação Clínica:
As Psicoses e Autismo
[...] a associação livre [...] gira em círculos, digamos o círculo da fantasia, no qual
a articulação simbólica, o cenário imaginário e o real do gozo estão enodados.
SOLER, C. “Lacan, leitor de Joyce “

Dito isso, não podemos falar em fantasma nas clínicas da psicose
e do autismo porque não há enodamento borromeano. Se a estrutura
é o real da linguagem, a direção da cura seria na via da construção de
alguma amarração pela suplência (sinthoma, invenções) da qual pode-se
recolher ‘efeitos de sujeito de linguagem’. É pela via do discurso do mestre,
discurso fundante do inconsciente, que podemos, no um a um dos que são
escutados por um analista, investigar como esse sujeito pode funcionar
ao modo discursivo. Se a forclusão fez com que o S1 e o S2 estivessem
colados, em bloco, na psicose, a suplência do Nome do Pai faz com que
se abra um intervalo entre os primeiros signiﬁcantes, no qual S1 possa se
dirigir a um S2.
Na clínica do autismo, pela intervenção do discurso do analista e
pelas invenções linguageiras, aposta-se que se possa sair do congelamento
do S1 só e promover cruzamentos, alguma articulação signiﬁcante. Que
um S1 só, Real, possa ir em direção a outro signiﬁcante (S1 - - - - S2)
é a possibilidade do autista articular algo da ordem de uma fala, por estar
de forma singular na linguagem.
Uma vez que não há fantasma nas clínicas da psicose e do autismo,
qual seria a escrita possível?
Os encontros do ‘Núcleo de Investigação Clínica: As Psicoses e
Autismo’ acontecem quinzenalmente e o que se recolhe desses pequenos
coletivos é apresentado em um Encontro Mensal, na última terça-feira de
cada mês às 20h30.
Vera Vinheiro
Silvia Disitzer
3ªf
10h30
3ªf
15h
3ªf
19h
4ªf
10h30
4ªf
12h
5ªf
19h
6ªf
10h30
6ªf e sábado
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Tania Mendes e Anete T. T. Arita
Silvia Disitzer
Alyne Camargo de Mattos
Gilda Gomes Carneiro
Licia Magno Pereira (autismo)
Ana Lucia Valadão (Cabo Frio/RJ)
Elisa Oliveira (autismo)
Teresa da Costa (Fortaleza/CE - Reuniões a agendar)

Núcleo de Investigação Clínica: Han$
Psicanálise com criança:
Sintoma e fantasma no discurso analítico II

Quando chega ao ﬁnal a análise com uma criança?
Essa pergunta será o eixo para pensarmos esse ano, junto à Escola,
‘A escrita do fantasma’ no particular da experiência analítica com uma
criança. Sabemos que uma análise nos confronta sempre com a incidência
do desejo do Outro na subjetividade da criança.
Quando uma criança faz entrada em análise, seu processo de
subjetivação tem como ponto de partida a construção da novela familiar
articulada, evidentemente, à cena edipiana. O percurso da alienação, ao
signiﬁcante do Outro, à separação de sua posição de objeto no fantasma
do Outro, seria o que lhe permite o acesso a seu próprio desejo.
O movimento da alienação à separação pode chegar a produzir-se
se o analista faz valer sua função de causa e suporte da construção das
fantasias do pequeno paciente.
Tempo e constituição estão na análise com uma criança
particularmente enlaçados. Ao analista resta sempre a pergunta: momento
de concluir ou término de uma análise?
Os encontros de trabalho do ‘Núcleo’, composto por membros e
participantes da Escola acontecem quinzenalmente.
O que se recolhe desses pequenos coletivos é apresentado no
marco da Escola para todos aqueles que se interessem pelas questões
cruciais da psicanálise, na terceira quarta-feira de cada mês às 10h30.

Andréa Bastos Tigre
Maria Cristina Vidal

3ªf
4ªf
5ªf
6ªf
6ªf

10h30
09h
19h
07h30
09h30

Cristiane Amaral
Iara Barros
Vera Vinheiro
Ana Claudia Vieira Vaz (Niterói/RJ)
María José Estevez Acuña
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Secção Clínica

“Espaço de interlocução destinado aos membros e participantes da
Escola, onde se passa ao público um dizer sobre a experiência de uma
prática, possibilitando algum atravessamento de seus impasses.”1
Não é meramente a apresentação de um caso clínico, mas um lugar
oportuno que a Escola oferece para que o analista, a seu tempo, possa
dizer, dar testemunho de sua práxis, dos seus impasses e de sua função.
Constitui-se em uma experiência onde estão implicados o analista e cada
um dos que aí estão na ‘função ouvinte’.

Leila Neme
Última terça-feira de cada mês às 13h30.
1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Seminário de Psicanálise
Nos sonhos melhor interpretados deve-se deixar
frequentemente um lugar no escuro porque notase pela interpretação que ali começa um novelo
de pensamentos que não quer desenredarse [...]. Este é pois o umbigo do sonho [...].
FREUD, S. “A interpretação dos sonhos”

Sustentando a transmissão dos conceitos freudianos fundamentais,
retomados por Lacan, este seminário se dirige àqueles interessados em
se aproximar da psicanálise. A direção de trabalho da Escola para este
ano - ‘A escrita do fantasma’ - nos orientará no recorte de tais conceitos:
– Hipnose e desejo
– Transferência e repetição
– Inconsciente e linguagem
– Corpo e narcisismo
– Falo e castração
– Trauma e sintoma

André Schaustz
Glória Castilho
Letícia Nobre
Marcia Jezler Francisco
Miriam Chor Blanck
Myriam Fernández
Início: 16 de março
Segundas-feiras às 20h30 (semanal)
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A clínica pulsional do bebê, autismo e psicose no
tempo da infância: articulações com a pulsão
invocante e a voz
Em 2020, reiteramos nossa insistência na pesquisa sobre a noção
de pulsão e suas consequências na clínica, em particular no que tange
à psicopathologia da infância. Continuaremos leituras e discussões que
nos informem sobre os modos de estruturação psíquica e o mal estar na
infância, sem esquecer as particularidades do nosso tempo. Daremos
sequência ao estudo e pesquisa sobre as pulsões, em especial à pulsão
invocante e seu objeto a voz: na clínica pulsional do bebê, na clínica com
a criança autista e na clínica da psicose na infância.
Acreditando que este estudo se insere no tema geral da Escola para
2020, ‘A escrita do fantasma’, vamos continuar utilizando o espaço deste
seminário para pensar, com mais alguns, a partir dos textos de Freud,
Lacan e psicanalistas contemporâneos, os modos pelos quais o sujeito
se constitui frente ao encontro com o campo da alteridade, o que há de
particular na clínica com a criança pequena, seus impasses na constituição
subjetiva e suas escolhas frente ao Outro.
Inês Catão
Início: 02 de março
Brasília/DF - Primeira segunda-feira de cada mês às 20h30 (mensal)

A voz na poesia e na psicanálise
Neste seminário mensal, vamos tomar como base de trabalho o
Seminário 24 de Lacan, L´insu que sait de l´une bévue s´aile à mourre,
e o livro O Arco e a Lira, de Octávio Paz. Nossa proposta é pensar a
proximidade entre a poesia propriamente dita e a práxis psicanalítica,
através do objeto a voz.
Inês Catão
Início: 16 de março
Brasília/DF - Terceira segunda-feira de cada mês às 20h30 (mensal)
Cada um destes seminários será transmitido também por skype
(cataoines), mediante solicitação de participação.
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A escrita do fantasma: do matema à clínica
“Toda realidade humana, não é nada mais
que a montagem do simbólico e do imaginário
[...] e que o desejo, no centro desse aparelho,
desse quadro que chamamos realidade, é
também [...] o que corre, o que importa distinguir
da realidade humana e que é ... o real, que
não é nunca senão entrevisto [...] quando a
máscara que é aquela do fantasma, vacila.”
LACAN, J. A lógica do fantasma.

A escrita do fantasma, na sua simplicidade de matema, articula o
laço do sujeito com o objeto a.
O sujeito é barrado do que o constitui como função do Inconsciente.
É uma articulação freudiana.
Quanto ao dito objeto a é em referência a ele que se pode falar
de lógica. Justamente porque não é de uma referência à fantasia como
imagem ou ao imaginário que se trata.
Lacan marca seu caráter subversivo para a análise da subjetividade
e da história na contemporaneidade.
Retira essa função das peças destacáveis: o seio, o cíbalo, o olhar
e a voz religadas ao corpo.
Articular a dimensão do matema, da literatura e da clínica analítica
será de novo o percurso visado.
O signiﬁcante Écriture, em francês, articula esses termos como na
matemática, nas Escrituras Sagradas e na Psicanálise.
Não se trata da existência de fato e sim, da existência lógica. O
sujeito não está ali anteriormente ao signiﬁcante assim como o objeto a
também não é anterior à operação do signiﬁcante.

Nestor Lima Vaz
Início: 10 de março
Terças-feiras às 12h (quinzenal)
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O que se escreve do fantasma
“[...] las fantasías sirven a la tendencia
de refinar los recuerdos [...]. Son
establecidas por medio de las cosas oídas
y que se valorizan con posterioridad,y
así combinan lo vivenciado y lo oído [...]”
FREUD, S. “Manuscrito L.”

“Não é absolutamente necessário que uma
escrita queira dizer alguma coisa para quem
quer que seja,para que ela seja uma escrita...”
[...] “...o fantasma é apenas um arranjo
signiﬁcante, cuja fórmula dei há muito tempo,
aí acoplando o a ao $. O que quer dizer que
há duas características: a presença de um
objeto a e, por outra parte, nada senão o que
engendra o sujeito como $, a saber, uma frase”.
LACAN, J. A lógica do fantasma

Em uma de suas aulas no seminário sobre os fundamentos
da psicanálise, Lacan se perguntou a respeito de como o sujeito que
“atravessou” o fantasma na sua experiência analítica viveria a pulsão
e acrescenta: “...é o mais-além da análise e jamais foi abordado”.
(24.06.1964)
Sustentar a pergunta nos leva a interrogar o signiﬁcante “atravessar”
mais utilizado pelos lacanianos do que pelo próprio Lacan, a respeito
deste assunto. Atravessar, travessia... Então, o fantasma, no início de
uma análise, já estaria escrito a priori, aguardando para ser atravessado?
Freud já alertava no “Bate-se numa criança” que certa frase não
adviria de um trabalho de recordar e sim, como uma construção na/da
própria análise. Com Lacan, a direção do tratamento veriﬁcará a construção
do fantasma, articulada ao avanço da análise do sujeito, neste escrever-se
inerente à experiência. A produção desta escrita – um indicativo de um
ﬁnal de análise – implicaria, necessariamente, a emergência do desejo
do analista?
Esses e outros pontos a irromperem no percurso serão as balizas
para o trabalho em 2020.
Francisco José Bezerra Santos
Início: 03 de março
Fortaleza/CE - Terças-feiras às 20h (semanal)
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Seminário de Lacan
Este seminário se endereça a todos aqueles que desejem
acompanhar a cronologia dos seminários de Lacan. Em 2020, daremos
continuidade ao estudo do seminário 3: As psicoses (1955-1956).

Ana Augusta Wanderley Rodrigues de Miranda
Início: fevereiro
Vitória/ES - Quartas-feiras às 17h30 (semanal)

O desejo e o gozo na construção do fantasma
Esse resto – resto que só surge do momento
em que é concebido o limite que funda o
sujeito – esse resto que se chama objeto
a, é nele que se refugia o gozo que não
cai sob o golpe do princípio do prazer.
LACAN, J. A lógica do fantasma.

A proposta desse seminário é seguir a indicação de Lacan no
Seminário XIV para trabalhar a função do fantasma entre o desejo e o
gozo. A proposta lacaniana do fantasma nos fornece recursos para discutir
as consequências de um campo constituído em torno do desejo e como a
função do desejo foi traçando os contornos de um campo demarcado pela
inconsistência: o campo do gozo. A elaboração do fantasma é necessária
então para fazer frente ao gozo do Outro avassalador, para que uma nova
posição do sujeito possa advir. Este ano continuamos a seguir as vias
abertas pela lógica do fantasma.
Roseane Freitas Nicolau
Início: 04 de março
Belém/PA - Quartas-feiras às 20h (semanal)
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A dimensão de gozo no fantasma
“É surpreendente a frequência com que
as pessoas que procuram um tratamento
analítico para a histeria ou uma neurose
obsessiva, confessam haver-se abandonado
à fantasia: ‘Uma criança é espancada’. É
muito provável que haja exemplos ainda mais
frequentes em um número muito maior de
pessoas que não foram obrigadas a procurar
análise por causa de uma doença manifesta.“
FREUD, S. “Uma criança é espancada”.

Neste texto, Freud anuncia que está tratando de algo que é da
estrutura do ser falante. Com Lacan, dizemos tratar-se da estrutura do
sujeito que entra no campo da linguagem como um objeto que sofre o
açoite do signiﬁcante.
O gozo no fantasma neurótico, tendo como referência o gozo
perverso, se articula àquilo que Freud colocou como o inconfessável do
fantasma, ligado ao sentimento de culpabilidade. O inconfessável é o ponto
de não acessibilidade e está relacionado ao que Freud nomeou ‘cicatriz
do Complexo de Édipo’.

Bibliograﬁa:
Freud, S. “Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade” (1908)
_______ “Romances familiares” (1909)
_______ “Uma recordação de infância de Dichtung und Wahrheit”(1917)
_______ “Uma criança é espancada: uma contribuição ao estudo da
origem das perversões sexuais” (1919).
Lacan, J. Seminário O desejo e sua interpretação (1959)
_______ Seminário A lógica do fantasma (1967)
_______ Seminário A identiﬁcação, lição de 2/05/62
_______ Seminário Les non-dupes errent, lição de 11/06/74
Nabokov V. Lolita

Arlete Garcia
Início: 01 de abril
Quartas-feiras às 9h (quinzenal)
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Do mal-estar à escrita do fantasma

A dominância do saber cientíﬁco traz como efeito a universalização
do sujeito, promove profundas reorganizações das hierarquias sociais,
dando uma certa ideia de igualdade social, dirige nossa vida cotidiana
e a produção dos objetos a subordinados à economia contemporânea.
Em razão dessa estrutura, os ditos progressos da ciência vão
traduzir-se por um certo mal-estar.
É preciso interrogar essa universalização do sujeito da ciência,
manejada pelos meios econômicos, que vela a ‘relação’ do sujeito com
o objeto a.
Para tal, propomos para esse ano, trabalharmos os discursos, a
partir do seminário de Lacan O avesso da psicanálise.

Ana Lucia de Souza
Início: 11 de março
Quartas-feiras às 10h30 (quinzenal)
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Seminário de Lacan... na série
Prosseguindo com “Lacan... na série”, em 2020, trabalharemos o
Seminário 4 – A relação de objeto (1956-1957) e o Seminário 13 – O objeto
da psicanálise (1965-1966), articulando as questões trazidas por Lacan
nesses seminários à direção de trabalho da Escola ‘A escrita do fantasma’.
O fato de ambos os seminários versarem sobre o ‘objeto’ permitirá uma
visada nova e interessante de trabalho para este ano.
No seminário A relação de objeto, Lacan toma como ponto de
partida um exame crítico sobre o tema da relação de objeto. Em torno
dos casos clínicos de Freud, ‘Hans’ e ‘A jovem homossexual’, aborda o
objeto como falta nas dimensões da castração, frustração e privação. Se
o falo é ‘um verdadeiro signiﬁcante’, através da discussão sobre o fetiche
e o objeto fóbico destaca sua função de recobrimento e de proteção ante
o vazio no Outro.
No seminário O objeto da psicanálise, Lacan aborda as relações
entre a psicanálise e a ciência, abrindo o seminário com o escrito “A
ciência e a verdade”, no qual evidencia a foraclusão do sujeito própria à
ciência. A partir de uma análise estrutural do fantasma, ele também deﬁne
o estatuto do objeto da psicanálise articulado à função privilegiada do olhar,
questionando a posição do sujeito em sua relação com o objeto a. Nesse
percurso, Lacan utiliza a banda de Moebius, analisa obras de arte como
As meninas de Velásquez, entre outras, e faz uma revisão dos esquemas
ópticos a partir da topologia do cross-cap.

Ana Lucia Zacharias
Benita Losada A. Lopes
Isabela Bueno do Prado

Seminário 4 - A relação de objeto
Início: 05 de março
Isabela Bueno do Prado, Letícia Nobre e Miriam Chor Blanck
Seminário 13 - O objeto da psicanálise
Início: 12 de março
Bruno Netto dos Reys, Cristiane Amaral e Cristiane Marques Seixas

Quintas-feiras às 19h (semanal)
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Além do princípio de prazer – 100 anos

A própria psicanálise é virada pelo avesso com a aparição do escrito
de 1920. A experiência em análise transcorre na palavra e é precisamente
aí que se encontra o impossível de dizer.
O sintoma, que insiste no retorno do recalcado, mostra, na sua
estrutura, o que não se inscreve. Isso exige uma torção nos princípios da
economia psíquica. A suposição da existência de processos psíquicos, que
operam à revelia do princípio de prazer, conduz ao estabelecimento de seu
além. Contudo, a suposição não recobre o abismo do real ante o qual o
sujeito se divide. Freud produz, então, a especulação que nomeia o risco
na existência do ser falante: Todtrieb que traduzimos por ‘pulsão de morte’.
Em 2020, apresentaremos nossa tradução da obra que inaugura
uma outra psicanálise e uma outra apreensão da cultura e do laço social
entre os seres falantes. Poucos analistas se ativeram às consequências do
que Freud enunciara nessa obra; com diversas argumentações rejeitaram
a especulação freudiana.
Mas, haveria uma psicanálise digna desse nome que excluísse
sistematicamente os efeitos da pulsão de morte que reverberam também
na economia, na ciência e na vida?
Jacques Lacan sustentou sua transmissão em torno desse conceito.
Melanie Klein fez dele a operação essencial da entrada do bebê no mundo.
É preciso navegar.

Eduardo Vidal
Início: março
Quintas-feiras às 20h30
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A função da letra em Freud e Lacan

Ao inaugurar o século XX com a Traumdeutung, Freud abre a via
régia do inconsciente. Este é regido pelo processo primário, cuja estrutura
consiste no deslocamento e na condensação.
No capítulo VI deste texto, Freud escreve: “A palavra, como ponto
nodal de múltiplas representações, está predestinada à ambiguidade [...]
por vezes, uma construção léxica, Wortfügung, por sua ambiguidade, pode
expressar vários pensamentos oníricos.” Em sua obra, o pai da psicanálise
não hesita, a partir desta característica intrínseca às palavras, em escandílas em letras, dando luz a signiﬁcações inéditas que representam a verdade
do sujeito.
Lacan desenvolve o conceito de letra ao longo de seu ensino. Se na
década de 50, em “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde
Freud”, não distingue claramente a diferença entre letra e signiﬁcante, na
década de 70, atribui à letra uma função primordial, a de fazer borda ao
real, litoral entre saber e gozo.
O objetivo deste seminário é, a partir do trabalho de Freud com
as palavras e as letras, percorrer os textos lacanianos que formalizam a
função da letra na prática analítica.

Claudia Mayrink
Dalmara Marques Abla
Elza Gouvêa
Início: 06 de março
Sextas-feiras às 11h (quinzenal)
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Aspectos do mal-estar na contemporaneidade:
Escritas de eros
“O amor só se escreve graças a uma
abundância, a uma proliferação de desvios,
chicanas, elucubrações, delírios, loucuras –
por que não dizer a palavra – que ocupam
um lugar enorme na vida de cada um.”
LACAN, J.

“Recorrer ao não todo, ao ahomemenosum
[hommoinsun],isto é, aos impasses da
lógica é, ao mostrar a saída das ficções
da Mundanidade, produzir uma outra fixão
[fixion] do real, ou seja, do impossível
que o fixa pela estrutura da linguagem.
LACAN, J. “O aturdito”.

Buscando situar aspectos estruturais do fantasma nas suas
manifestações contingentes, históricas e ﬁccionais, abordaremos, neste
ano, as escritas de eros.
O fantasma mantém sua estrutura nas marcas singulares da
experiência de cada sujeito. Mas, alguns elementos podem também ser
tomados de empréstimo ao tesouro comum da cultura de determinada
época, de determinado local, no que Lacan chamou de fantasmas prêt à
porter ou ready made.
Como pensar o laço entre o amor, efeito de discurso em suas
variações, e o fantasma como a estrutura indicada no matema <>a?
O amor esteve muito presente ao longo do ensino de Lacan e das
mais diversas maneiras: o amor como uma das paixões do ser, como
horizonte de toda demanda, como sentimento cômico, como fazendo o
gozo condescender ao desejo, como visando o ser do outro.
O amor antigo, no longo comentário sobre O Banquete de Platão,
o amor cortês e o amor cristão, eros e ágape, o amor extático e o físico
são alguns exemplos das várias vias tomadas pelas reﬂexões de Lacan
sobre o amor que proporcionam as balizas para nosso trajeto.

Claudia de Moraes Rego
Olga Maria M. C. Souza Soubbotnik
Início: março
Sextas-feiras às 13h (quinzenal)
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A arte da Topologia em J. Lacan

“O ensino ao qual lhes conduzo é comandado
pelos caminhos de nossa experiência.”
LACAN, J. A identiﬁcação.

Neste semestre, nossa proposta é revirar para a leitura dos últimos
seminários de Lacan (entre 1961 e 1977). Este retorno não consiste em
uma simples leitura nem pretendemos uma abordagem nova da obra, mas
sim, privilegiar a Topologia como uma experiência de discurso desde os
primeiros seminários.
Retomaremos a partir do seminário 9, A Identificação, para
extrairmos, passo a passo, como a teoria psicanalítica, atrelada ao discurso,
se articula com a prática topológica até o momento de concluir.
‘Para Ossip Mandelstam, no miolo do pão o que conta é o furo. E
a massa do miolo? Comemos o miolo e o furo resta’.

Elisabeth Freitas
Início: março
Sextas-feiras às 13h15 (quinzenal)
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A formação do analista

Na sequência do trabalho de transmissão em andamento nos
últimos anos e centrando-o, em 2020, no tema da Escola, ‘A escrita do
fantasma’, focalizaremos duas dimensões implicadas no fantasma: a
dimensão estrutural, por um lado e, por outro, sua singularização nas
marcas próprias a cada um, essa última bem destacada nas formulações
sobre alíngua. As duas dimensões já se encontram desdobradas em textos
de Freud, como “Bate-se numa criança” e “Lembranças encobridoras”,
e são sucessivamente retomadas por Lacan ao longo de seu ensino.
Trabalharemos, neste ano, algumas dessas elaborações que enfatizam
ora os elementos ready made, prêt-à-porter, empregados no fantasma,
ora os fragmentos singulares advindos da experiência de cada sujeito.

Olga Maria M. C. Souza Soubbotnik
Início: março
Vitória/ES - Sábados às 14:00h (mensal)
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Psicanálise e...

“Os seminários ‘Psicanálise e...’ outros discursos reaﬁrmam, a partir
da especiﬁcidade do discurso analítico, a abertura da Escola a diversos
campos do saber.”1

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Psicanálise e Literatura

“As palavras do escritor são deﬁnitivamente atos”
FREUD, S. Carta a Thomas Mann

“Diante do problema do artista criador, a
análise, ai de nós, tem que depor suas armas”
FREUD, S. Dostoiévski e o parricídio

O que a psicanálise, como teoria e experiência pode trazer à
compreensão da literatura como ato e como texto? E vice-versa? O que
a narrativa literária pode trazer à formação do analista? Como o trabalho
poético é essencial para a construção da teoria e da clínica do inconsciente?
Foi perseguindo essas questões que avançamos nos últimos quatro
anos em nossos seminários.
Esse ano continuaremos a percorrer textos literários que, tão
caros a Freud e a Lacan, como Goethe, Dostoiévski, Hoﬀmann, Thomas
Mann, Poe, Gide... nos ajudam a avançar tanto na teoria como na prática
analítica.

Andréa Bastos Tigre
Maria Helena Carneiro da Cunha
Início: março
Sextas-feiras às 9h30 (mensal)
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Psicanálise e Matemática:
A escrita da fórmula do fantasma
“Imediatamente, aparece o plano projetivo
para escrever a fórmula do fantasma.”
RUIZ, C.

Em consonância com a direção de trabalho da Escola, trabalharemos,
neste ano, ‘A escrita do fantasma’, dando continuidade ao trabalho que
temos desenvolvido sobre as relações entre a escrita da matemática e a
escrita em psicanálise. Abordaremos a escrita da fórmula do fantasma
através da topologia, pelo plano projetivo.

Bibliograﬁa:
COURANT, R. e ROBBINS, H. O que é matemática? Rio de Janeiro:
Editora Ciência Moderna Ltda, 2000.
FREUD, S. “Bate-se numa criança” (1919) in: Neurose, psicose,
perversão. Belo Horizonte: ed. Autêntica, 2016.
LACAN, J. Seminário A lógica do fantasma (1967), inédito.
RUIZ, C. “Contribuições sobre a escrita em psicanálise: a escrita nodal”,
in: Do Real, o que se escreve? Revista da escola Letra Freudiana. Rio
de Janeiro: 7 Letras, 2009.

Marisa Guimarães
Tatiana Porto Campos
Início: 13 de março
Sextas-feiras às 11h (quinzenal)
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Psicanálise e texto
[...] que o escrito exija, de certa forma, essa
redução às dimensões, às duas dimensões
da superfície e que, de uma certa maneira, se
acha sustentado, na natureza, por algo que
já encantava Spinoza, ou seja, o trabalho de
texto que sai do ventre da aranha. A teia de
aranha, função verdadeiramente milagrosa de
se ver, de certa forma já se sustentava nisso.
Naquele ponto opaco desse estranho ser, os
‘pareceres/pareseres’ da própria superfície,
aquela que, para nós, permite o desenho do
rastro desses escritos que são, aﬁnal, o único
ponto onde achávamos apreensíveis esses
limites, esses pontos de impasse, de sem saída,
que fazem entender o Real como se acedendo,
do Simbólico, ao seu ponto mais extremo.
LACAN, J. Encore.

Há uma escrita que se imprime em uma superfície material qualquer.
Essa, por exemplo. Uma outra escrita também existe, uma escrita psíquica
que cifra o gozo e possibilita a produção do sujeito e sua causa. Escrita
ilegível, mas condição para uma posterior legibilidade da escrita impressa,
essa cifra faz marca, traço, letra na superfície do aparelho psíquico
freudiano.
Trabalhar essas questões coloca em jogo o que Lacan viria a chamar
de lituraterra. Uma escrita que tangencia o real: realidade da letra e real
da letra. Uma escrita que se faz não apenas com lápis, caneta ou teclado,
mas também com o pincel, a câmera fotográﬁca, o cinzel... Não se trata
de algo sem relação com a experiência analítica.
Exercitar as possibilidades de articular a psicanálise e essas versões
da teia/texto da aranha lacaniana é o que se põe em perspectiva neste
trabalho.

Francisco José Bezerra Santos
Início: março
Fortaleza/CE - Sábados às 10h30 (mensal - datas a combinar)
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Funcionamento e Articulação
“É a função que promove a dobradiça da Escola com a instituição,
responsável pelos investimentos a serem realizados de acordo com a
política da Escola.
Deverá compor junto à função ‘Ensino e Transmissão’, o trabalho
de ‘Entrevistas de Apresentação’ para receber cada um que se dirige à
Escola.”1

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Entrevistas de Apresentação

Lugar de apresentação da Escola e à Escola para aquele que a ela
se dirige. Tempo fundamental do percurso de cada um.

Ana Lúcia M. Aguiar
Anete Tizue T. Arita
Lícia Magno L. Pereira
Maria Beatriz C. da Cunha
Verônica P. Schwartz

Soﬁa Sarué

dos Participantes

“Àqueles que decidem por estabelecer um laço de trabalho com a
Escola, é proposta a inserção como participante. Para isso, é necessário
passar pelas ‘Entrevistas de Apresentação’ da Escola e à Escola, como
um tempo fundamental do percurso de cada um.”1

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Campo da Extensão
“Visa presentiﬁcar a psicanálise no mundo como função de Escola.
Trata dos laços da Escola com o campo psicanalítico e com outros
discursos.”1

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Lugar
Lugar é um termo de que me sirvo
bastante, pois não raro há referências
ao lugar no campo a propósito do qual
incidem meus discursos, ou meu discurso.
LACAN, J. “Meu Ensino”

E os poetas são valiosos aliados cujo
testemunho deve estimar-se em alto grau,
pois sabem muitas coisas existentes entre o
céu e a terra do qual nem sequer suspeitamos.
FREUD, S. “O delirio e os sonhos
na “Gradiva” de W. Jensen”

O Lugar, nas noites de quarta-feira na Escola Letra Freudiana – uma
por mês – é um dos pontos de encontro entre Escola e cidade e sustenta
a nossa politica de manter as portas abertas a tutti quanti. Diante de uma
plateia de analistas e não analistas, um convidado fala de seu trabalho
e/ou de seu processo de criação. ‘À moda de Pirandello, alguma coisa
acontece na sala e ela se livra do cotidiano. Uma espécie de suspensão...
Houve troca? Não se pode dizer.’

Clara de Góes
Josely Brasil de Matos Guedes
María José Estevez Acuña

Primeira quarta-feira de cada mês, às 21h.
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Biblioteca Jacques Lacan
A biblioteca Jacques Lacan é aberta e trabalha na direção de
registrar – com textos – a história do movimento psicanalítico no Brasil e no
mundo. É pensada como matéria viva que possa causar o desejo de saber.
Conta no seu acervo com as obras de Freud e Lacan e dos autores por
eles trabalhados ao longo de seu ensino. Dispõe também de escritos sobre
outros campos do saber como matemática, lógica, topologia, linguística,
ﬁlosoﬁa, literatura… Ela reúne as publicações produzidas pela Escola bem
como realiza o intercâmbio com outras instituições, que encaminham suas
revistas e periódicos, contribuindo para o enriquecimento de seu acervo.
Registrada no CRB-7, é uma biblioteca aberta ao público para
consulta no local e para pesquisa online do acervo. O usuário deve se
cadastrar para que possa solicitar empréstimos segundo o regulamento
em vigor.
Funcionamento:
De segunda-feira à sexta-feira, de 9h às 17h.
Maiores informações:
– por e-mail: biblioteca@escolaletrafreudiana.com.br
– por telefone: (21) 2522-3877
María Cristina Vidal
María José Estevez Acuña
Bibliotecária: Bianca de Almeida Chaves

Site da Escola
O site (do latim situs) constitui um espaço da Escola cuja função é
presentiﬁcar a psicanálise no mundo não sem estar enlaçado à dimensão da
intensão própria da experiência analítica.
María Cristina Vidal
María José Estevez Acuña
www.escolaletrafreudiana.com.br
Atualização: Luciano Rodrigues Torres
E-mail: escola@escolaletrafreudiana.com.br
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Escrita e Publicação
“A escrita na Escola Letra Freudiana se sustenta na lógica do nãotodo, convocando cada um a dar provas de sua formação.
A política da Escola, no que concerne à ‘Escrita e Publicação’,
determina a escolha e a decisão quanto aos trabalhos que compõem o
projeto editorial da Revista, traçado em consonância com o Conselho
Editorial.”1

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Conselho Editorial

“Orienta a política editorial da Revista e a continuidade do projeto
de Publicação, em consonância com a Escola.”1

Benita Losada A. Lopes
Eduardo A. Vidal
Gilda Maria Gomes Carneiro
Patricia Noronha de Sá
Paula Strozenberg

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Corpo, substância gozante?
Autismo
Identiﬁcação
letra irredutível, M. D.
sexuação, sintoma e nominação
o que é uma psicanálise?
mãe menina mulher – nomes do feminino - Han$ nº 8
Política e psicanálise – Efeitos d’Escola
Experiência de saber
Lugar
Da experiência psicanalítica
Do Real, o que se escreve?
Édipo, não tão complexo - Han$ nº7
Centelha freudiana
O Campo do Gozo
Psicoses
A psicanálise & os discursos
O Corpo do Outro e a Criança - Han$ nº6
A Análise é Leiga - Da formação do psicanalista
O Desejo do Analista
A Contratransferência à luz do desejo do analista
A Jornada de Ulisses
O Corpo da Psicanálise
A Prática da Letra
Objeto e Tempo da Psicanálise
Hans e a Fobia - Han$ nº5
A Criança e o Saber - Han$ nº4
Colóquio Psicanálise e Filosoﬁa - Sujeito e Linguagem
Do Pai: O Limite em Psicanálise
Neurose Infantil - Cem anos de Winnicott – Uma Contribuição à Psicanálise – Han$ nº3
Do Sintoma... ao Sinthoma
O Ato Analítico
100 anos de Projeto Freudiano
O Autismo - Han$ nº2
Retratura de Joyce – Uma perspectiva lacaniana
Pulsão e gozo
Direção da cura - Han$ nº1
A ética da Psicanálise
Freud entre nós
Die Verneinung - A negação
Número, transferência, fantasma e direção da cura

Publicações da Escola Letra Freudiana

Documentos para uma Escola
nº 0’’’’’
nº 0’’’’
nº 0’’’
nº 0’’
nº 0’
nº 0

Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola
para a Psicanálise
Documentos para uma Escola V - O passe em andamento
Documentos para uma Escola IV - O que é a Escola?
Documentos para uma Escola III - Um percurso de vinte anos
Documentos para uma Escola II - Lacan e o Passe
Documentos para uma Escola
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da Reunião
Trata-se de uma Escola e não, de uma Escola
comum. Se vocês não são responsáveis
por ela, cada qual diante de si mesmo,
e l a n ã o t e m n e n h u m a r a z ã o d e s e r.
LACAN, J. “Um procedimento para o passe”

dos Membros
“Lugar e tempo onde se recolhem os efeitos do trabalho de Escola
e se faz o exercício da palavra vetorizado pelo discurso analítico.”1
Terças-feiras às 13:30

d’Escola
Lugar que, reaﬁrmando a estrutura borromeana escrita na Ata de
2014, enlaça membros inscritos e participantes inseridos na Escola em
diferentes temporalidades quanto à formação do analista.
Terças-feiras às 13:30

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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da ‘Clínica da Letra’

“’Clínica da Letra’, aberta ao público, aﬁrma-se como um dos modos
da psicanálise fazer-se presente por seus efeitos no mundo.
Considerando que “A psicanálise é o melhor que temos atualmente
para se ter alguma paciência com esta situação incômoda de ser homem”,
‘Clínica da Letra’ assume um compromisso ético com aquele que necessita
ser escutado na particularidade de seu mal-estar. Seguindo a lógica do
acaso e do signiﬁcante na instauração da transferência, aquele que se
endereça à ‘Clínica da Letra’ terá acesso, através do site e/ou da secretaria
da Escola, à lista de nomes que a compõe”1, para que uma escolha seja
possível.
“‘Clínica da Letra’ [...] é sustentada por alguns membros que,
declarando suas razões por escrito, decidem participar desse espaço.”1

Simone Pencak
informações: (21) 2522-3877

1. “Ata da Escola Letra Freudiana de 2014” in: Documentos para uma Escola VI - A terceira: uma Escola para a psicanálise.
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Eventos

Bloomsday

Jornada de Dispositivos

Encontro Anual
do ‘Núcleo de Investigação Clínica: Han$’

Jornada ‘A escrita do fantasma’
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