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Desejamos que todos estejam bem, com saúde e em casa!

O segundo semestre nos traz algumas novidades. Daremos início às nossas atividades  online  do
segundo semestre de 2020, com a atividade de abertura junto com FCCL-Rio, no dia 05 de agosto de
2020, às 20h30, onde debateremos o tema das nossas Jornadas de fim de ano A clínica lacaniana e a
moral sexual civilizada, com a coordenação de Consuelo Almeida e Maria Helena Martinho. Confiram
o cartaz ao final! E com muito orgulho e satisfação anunciamos o lançamento e publicação da nossa
revista  Folhetim n17/18 cujo tema será  A política da psicanálise e o corpo. Vera Pollo, a editora
responsável por Folhetim, convida os participantes de FCCL-Rio, membros do FCL-Rio, colegas e
amigos para a atividade "Folhetim em debate" no dia 15 de agosto, às 12h30, por meio da Plataforma
Zoom, ocasião que contará com a presença do Psicanalista Luiz Achilles, do Fórum do Campo
Lacaniano de Sobral, que será entrevistado por Maria Luísa Rodriguez. A novidade é que os
membros do Fórum Rio receberão nossa Revista no formato online, mas já estamos providenciando
sua confecção para distribuição, na modalidade impressa. Outra novidade é o lançamento da Revista
GONZO, projeto sob a coordenação de Rosana Maldonado, uma revista que nasce com o objetivo de
acolher os produtos dos Carteis inicialmente inscritos no FCL-Rio e no futuro, produtos de Carteis de
outros Fóruns, de outros estados. Gonzo será uma revista online, que nasce após realizarmos por
dois anos consecutivos Jornadas interfóruns de Carteis aqui no Rio de Janeiro e nos darmos conta do
crescimento do movimento em torno dos Carteis e da importância de darmos um lugar para tantas
produções. O prazo para submissão de trabalhos foi estendido para 15/8.  Sob a coordenação de
Maria Luisa Rodriguez e Roberto Julio May entrou em funcionamento a  ReUrge - Rede de
Atendimento Psicanalítico de Urgência, tendo em vista  o atendimento à população da periferia
da região metropolitana do Rio de Janeiro, constituindo-se também como uma rede de pesquisa
sobre o tema do atendimento de urgência online e gratuito, seus impasses, dificuldades e avanços. 

Nossa comunidade está crescendo e com prazer anunciamos a entrada de novos membros, neste
primeiro semestre: Katia Mello, Cinara Silva, Eduardo Brandão, Elisa Cunha, Nilda Sirelli, José Mauricio
Loures, Aline Drumond, Giselle Castelo Branco. Bem-vindos ao trabalho de construção de uma
comunidade analítica que tem a Escola de Lacan como causa. Com 64 membros temos direito ,
segundo estabelecido na Carta da IF-EPFCL, a mais um representante na Assembleia da IF (a próxima
será em setembro), além das 5 representantes com as quais contamos hoje: Georgina Cerquise , Julie
Travassos, Sonia Borges, Adriana Bastos, Maria Victoria Bitencourt. Já estamos no processo de eleição
para preenchimento desta vaga junto ao Colegiado de Representantes da IF e já já divulgamos o
resultado. 

Importante lembrar ainda  de duas atividades da EPFCL-Brasil, na modalidade  online, através da
plataforma  Zoom:  17 de outubro de 2020  para a realização de nossa  Assembleia Geral
Ordinária  (horário ainda a definir), e 31 de outubro de 2020 (de 9 às 12 horas) para a mesa do
Espaço Escola organizado pela CLEAG.Confiram nossa agenda porque temos também novidades em
relação às nossas atividades!

R O S A N E  M E L O



AS CRÔNICAS
DO SURF

CONTOS DE UM LOUCO AO
REDOR DO MUNDO

1 .  U R G Ê N C I A S  D A  É P O C A  E M  D E B A T E :  A  O R I E N T A Ç Ã O  P O L Í T I C A  E S C O L A

Coordenação local: Antonio Quinet e Rosane Melo.
A Comissão de Urgências da Época, da Federação EPFCL-BRASIL, realizará Mesas redondas,
com frequência bimestral, coordenadas pela comissão, em dia e horários a serem divulgados
em breve. 
Temas: Segregações, Racismos, Psicanálise e ciência, Sexualidade e política.

2 .  Q U E S T Õ E S  C L Í N I C A S  E M  D E B A T E

Coordenação: Consuelo Almeida e Glória Justo

Quartas-feiras, das 18h às 19h30m
Datas: 26/08, 30/09, 28/10, 25/11
nformações: 
Consuelo Pereira de Almeida - consueloalmeida@globo.com - (21) 99982-0020                      
Glória Justo - gloriajusto@globo.com -  (21) 99624-6065  

É uma atividade ligada à Rede de Pesquisa de Psicanálise com crianças, em conexão com o FCL-RJ, e
que tem como objetivo a discussão de diferentes questões que se impõem tanto na clínica como na
polis em relação à psicanálise com crianças.

3 . C A R T E L

Coordenação: Rosana Maldonado Torres
Terças-feiras, às 9h45
Datas: 11/8, 25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 27/10, 3/11, 24/11
Informações: rosanamaldonadotorres@gmail.com  
Tel.: (21) 99997-7953 

Nesse semestre vamos continuar o estudo sobre a lógica do Cartel a partir do que Lacan propõe
para sua Escola. Estudaremos também sobre os discursos que podemos deduzir que operam nos
Carteis. O Cartel é um dispositivo da Escola apresentado por Lacan em 1964 e opera funcionando
como base para formação do analista. Consiste em pessoas que se reúnem com o desejo de
trabalhar em conjunto em torno de algum tema de interesse em comum. São formados por três a
cinco pessoas que se escolhem mutuamente e posteriormente, indicam mais-um membro que terá
função (mais- UM). que tem o papel de provocar cada um no avanço de sua pesquisa, de manejar e
barrar efeitos de grupo, fazer circular a palavra. Ao final de no máximo dois anos, espera-se que
cada participante apresente um produto, consequência desse tempo de trabalho, e que o mesmo,
de algum modo, seja endereçado à comunidade analítica. Incluir de saída um término para o Cartel é
colocar o princípio de dissolução no centro dessa estrutura para que, ao final, seja possível se des-
colar das transferências de trabalho, para possibilitar novos laços com outros participantes!



Coordenação: Rosana Maldonado
Terças-feiras, às 17h15
Datas: 29/9, 20/10, 17/11
Informações: rosanamaldonadotorres@gmail.com  
Tel.: (21) 99997-7953

Essa atividade é uma proposta do Fórum Rio de Janeiro que abriu um espaço para debater, tirar
dúvidas e reunir participantes interessados em formar um Cartel, uma vez que este é um
dispositivo essencial na Escola. Vamos falar sobre a diferença do que chamamos “grupo de estudos”
e o Cartel, já que os analistas na Escola de Lacan tanto estudam quanto trabalham em Carteis.

Folhetim em debate / Diagonal epistêmica 
Coordenação: Vera Pollo
Data: 15 de agosto, sábado, às 12h30
Informações: verapollo8@gmail.com 
Folhetim é a publicação semestral do Forum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. É uma revista
que procura tangenciar os temas de nossos Encontros locais, nacionais e internacionais. É com
grande prazer que a equipe de publicação de Folhetim convida participantes de FCCL-Rio, membros
do FCL-Rio, colegas e amigos para a atividade "Folhetim em debate" no dia 15 de agosto, às 12h30,
por meio da Plataforma Zoom. Nesta ocasião, será lançado o último número da nossa revista, cujo
tema será A política da psicanálise e o corpo. O lançamento contará com a presença do Psicanalista
Luiz Achilles, do Fórum do Campo Lacaniano de Sobral, que será entrevistado por Maria Luísa
Rodriguez.

3 . 1 .  E N C O N T R E  S E U  C A R T E L

4 .  B I B L I O T E C A



Escritores criativos entre nós
Coordenação: Sonia Borges.
Coordenação dos módulos: Aline Drummond, Giselle Pires e Albuquerque Castello Branco e José
Maurício Loures.
Domingos, das 16h00 às 18h00 (quinzenal)
Datas: 23/08, 06/09, 20/09, 04/10, 18/10, 01/11, 15/11, 29/11
Informações:  (021) 99516-1992 | drummondaline@me.com
                        (021) 97103-8410 | gisellebranco@me.com
                        (021) 99969-9288 | mauricio.mauriciotl@gmail.com
                        (021) 99113-9400 | sxaborges@gmail.com
Inscrições:  http://bit.ly/oficinainsc*  Seminários on-line, Plataforma ZOOM (ID e Senha a serem
divulgados em um grupo de WhatsApp)

“Nós sempre sentimos uma intensa curiosidade em saber de que fontes esse estranho ser, o escritor
criativo, retira seu material, e como consegue nos impressionar e nos despertar emoções das quais
talvez nem nos julgássemos capazes.” Assim Freud inicia seu texto “Escritores criativos e devaneio”. O
interesse de Freud pelos escritores perdurou até o final da de sua obra, atravessada pela influência e
por referências diretas à literatura. Em Lacan não é diferente. De William Shakespeare a James Joyce,
Lacan confirma a hipótese de Freud de que o artista precede o psicanalista em suas descobertas.
Considerando que a experiência de leitura não é sem efeitos, convidamos quem quiser enfrentar o
risco da aproximação de dois significantes, escrita poética e loucura, para juntar-se a nós, no primeiro
módulo, à leitura de “A Redoma de Vidro”, da escritora norte-americana Sylvia Plath
.
Módulo I: “A Redoma de Vidro”, de Sylvia Plath.
Coordenação do módulo: Aline Drummond

5 .  P S I C A N Á L I S E  E  C O N E X Ã O

Psicanálise e laço Social
Coordenação: Nilda Martins Sirelli
Quintas feiras, às 18h30h
Datas: 20/08, 27/08, 03/09, 10/09, 17/09, 01/10, 08/10, 22/10, 05/11, 19/11, 03/12.
Informações: (21) 981896741  nildasirelli@yahoo.com.br

Freud, ao dar um passo além da ciência, funda o inconsciente como um campo de saber,
saber esse que se funda e se sustenta na clínica, mas que é indissociável da cultura e do
laço social. Lacan ao afirmar que "o inconsciente é o discurso do Outro" evidencia ainda
mais esse imbricamento borromeano, em que o sujeito desejante se constitui pelo desejo
do Outro. É importante lembrar que o conceito de Outro traz importantes implicações
para pensarmos pela psicanálise o lugar do Estado e das políticas públicas, tema que
pretendemos tratar nas trilhas de Freud e Lacan.



Desejo e aposta na constituição do sujeito
Coordenação: Vanilsa Loureiro
Sextas-feiras, às 15h
Datas: 14/08, 21/08, 28/08, 04/09, 11/09, 18/09, 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10,
06/11, 13/11, 20/11
Informações: vanilsa.loureiro@gmail.com

Nessa investigação sobre a constituição do sujeito, a atividade propõe discutir a
importância da transmissão psicanalítica aos profissionais da área da saúde, medicina e
educação. Teremos como referência os conceitos de realidade psíquica, o inconsciente e
suas representações no corpo. Freud chama nossa atenção para os processos
psicológicos da primeira infância na investigação da libido narcisista. Na manobra
narcísica se une o Imaginário do espelho, o Simbólico que nomeia e dá corpo ao Real
indizível. O aumento de crianças medicalizadas e diagnosticadas com diversos
transtornos, incluindo o autismo, torna urgente uma interlocução com os profissionais
mencionados, com a oferta de um espaço onde poderão trazer também suas dúvidas e
impasses, articulando-os sempre com a teoria. 

Subjetividade, segregação e violência no laço social
Coordenação: Maria Luisa Rodriguez
Sábados, das 11h00 às 12h30m
Datas: 22/08, 19/09, 24/10, 21/11
Informações: mlrmarialuisarodriguez@gmail.com

O objetivo deste seminário é o estudo das contribuições da psicanálise para a
compreensão das relações de subalternidade que atingem negros, mulheres, população
LGBTQI+ e demais corpos marcados pela segregação e violência na pólis. Teremos a
participação de um convidado a cada encontro transmitindo suas experiências e
pesquisas acerca desses temas.

O desejo projetado: do cinema à psicanálise
Coordenação: Felipe Grillo e Julie Travassos
Sábados, às 16h00
Informações: felipegrillo@hotmail.com
                      julie.travassos@gmail.com

Dia 29/8, às 16h – "Engenharia Reversa" (Black Mirror | 3ª temporada | 5º episódio) –
convidada: Lia Silveira
Dia 31/10, às 16h – "Aquarius"- convidada: Sheila Abramovich 

"A tela do cinema é (...) o revelador mais sensível" (LACAN, 1960-61, p. 21). Inspirados por
esta declaração de Lacan, daremos continuidade a esta atividade cujo objetivo é
proporcionar um espaço de diálogo aberto à comunidade a partir da interconexão entre
cinema e psicanálise. Desde o início de 2020, esta atividade passou a compor o conjunto
de atividades que debatem em nossa comunidade as urgências da época em articulação
com a Política da psicanálise. Por esse motivo, a escolha dos filmes será orientada pelo
viés político de sua temática. Além disso, em função da pandemia, a atividade se tornou
on-line. Ambos os filmes estão disponíveis na NETFLIX, então recomendamos que todos
assistam para que possam participar ativamente do debate.



Clínica das psicoses 
Coordenação: Sandra Chiabi
Segundas-feiras, às 20h30 (quinzenal)
Data: 10/08, 31/08, 14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11
Informação: sandrachiabi@gmail.com 
Tel.: (021) 98639-4503  
Neste semestre iniciaremos o estudo da clínica das psicoses.
Privilegiaremos  O      Seminário, livro 3: as psicoses,  pois Lacan diz que devemos nos
contentar em passar por secretários do alienado. Essa expressão costumava ser usada
para censurar a impotência dos alienistas. Ainda neste Seminário, Lacan nos ensina a
diferença entre neurose e psicose. Assim sendo, em uma de suas lições o autor indaga:  “
a que se deve a diferença entre alguém psicótico e alguém que não o é? (1955-6;
287)  Para tanto, leremos também    alguns artigos    do livro organizado por Quinet,
2015  “Na mira do Outro - a paranoia e seus fenômenos. “

6 .  S E M I N Á R I O S

A transferência de Freud a Lacan
Coordenação: Lusia Feijó Machado 
Terças-feiras, de 18h30 às 20h00
Datas: 11/08, 25/08, 08/09, 22/09, 06/10, 20/10, 03/11, 17/11
Informações: (21) 99705-2882 ou 2767-8583
E-mail: lusiamachado@globo.com
Nesse semestre continuaremos a leitura comentada do O Seminário, livro 8, de J. Lacan. 
 Durante o percurso do nosso estudo abordaremos algumas referências de Lacan à obra
de Freud, ao O Banquete de Platão - onde Lacan faz comparecer o desejo do analista e o
manejo da transferência na condução do tratamento -, bem como à Trilogia de Claudel: O
refém, O pão duro e O pai humilhado. Essa tragédia, assim como Édipo de Sófocles e
Hamlet, nos traz reflexões sobre o pai. A Trilogia de Claudel aborda o pai na
contemporaneidade. Nos últimos capítulos Lacan trabalha a comunidade analítica como
massa organizada pelo ideal do eu analítico e suas consequências. O último capítulo é
dedicado ao luto do analista.  Esse Seminário que começa com o amor (No princípio era o
amor) nos ensinando a essência metafórica do amor e desembocando no luto do analista.
Segundo Lacan “Não há objeto que tenha maior preço que um outro - aqui está o luto em
torno do qual está centrado o desejo do analista”.

Amor & Letras: letras de amor
Coordenação: Ricardo Cabral 
Terças-feiras, de 17h00 às 18h30
Datas: 18/08, 01/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11
Informações: ricardobc@me.com

Este seminário pretende trabalhar alguns impasses na formalização para a transmissão
da psicanálise para quem desejar, a partir dos grafos e matemas. Neste semestre
trabalharemos o texto "A instância da letra" e faremos uso de letras de música. 



Prosseguiremos nossa transmissão a partir da ideia que constitui o pivô da clínica
psicanalítica: o amor. No semestre passado, por acaso, usamos a Voz do silêncio e este
recurso se mostrou fecundo. Insistiremos no grafo do desejo, na falta do objeto de amor
e na exposição do grafo das fórmulas da sexuação ou carta de amor. Percorreremos o
ponto de vista dinâmico da metapsicologia freudiana pelos discursos, ou laços de amor, e
enfatizaremos o discurso do analista como um novo amor. Enfim, os nós no amor: grafo
em que Jacques Lacan articula o Real, Simbólico e Imaginário; Inibição, Sintoma e
Angústia; corpo, vida e morte. Como se pode perceber, obedeceremos à ordem lógica da
exposição, do simples ao complexo e não à ordem cronológica da sucessão em que os
grafos e matemas foram elaborados no ensino e transmissão de Jacques Lacan.

O conceito de realidade psíquica em Freud
Coordenação: Claudia Santos Carrera 
Quartas-feiras, às 14h00 (quinzenal) 
Datas: 26/8, 9/9, 23/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11
Informações: claudia.carrera@globo.com

Iniciaremos este seminário com o estudo do texto “Projeto de uma psicologia científica”.
Veremos os conceitos de desamparo, erfahrun, vivência de satisfação, como protótipo,
regulado pelo princípio do prazer, que deixa rastro, bahnung, trilhamento de
significantes, realidade marcada pelo desejo do Outro. Sobre a realização do desejo,
veremos o capítulo VII na " Interpretação dos Sonhos". O estado regressivo, a ativação
das marcas mnêmicas, e o desejo que se realiza. Como sustentação para estas leituras
será necessário o texto “Formulações sobre os dois princípios reguladores do
funcionamento mental" e o “Bloco mágico”. Completaremos com o Rascunho L e M para
uma contribuição ao tema da fantasia. Este recorte de estudo, contextualizado pelo
conceito de realidade psíquica nos valerá como orientação para uma ética do desejo.
Ética em que o sujeito, determinado pelo seu inconsciente, busca dar conta do real,
encenando uma fantasia, cujo enredo é formado pelos significantes do Outro.

Estruturas Clínicas e Diagnóstico Diferencial
Coordenação: Rosana Maldonado Torres
Quartas-feiras, às 14h
Datas: 19/8, 2/9, 16/9, 30/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11
Informações: rosanamaldonadotorres@gmail.com  
Tel.: (21) 99997-7953

O diagnóstico em psicanálise se dá a partir da fala do sujeito dirigida ao psicanalista. O
analista, trabalhando sob transferência, não opera como observador de fenômenos, mas
sim detectando a incidência do sujeito do inconsciente na fala do analisante. O
diagnóstico em psicanálise é estrutural e é através da fala do analisante que temos
acesso ao modo como cada sujeito lida com a castração, com a  falta fundamental em
torno da qual se organiza e responde com uma das formas possíveis de negação: 
 recalque (neurose),  desmentido (perversão)   e foraclusão (psicose).Trabalharemos
nesse  semestre a importância das entrevistas preliminares para o diagnóstico diferencial
e para a direção do tratamento.



Metapsicologia Freudiana
Coordenação: Geísa Freitas  
Quintas-feiras, às 11h
Datas: 13/08, 20/08, 27/08, 03/09, 10/09, 14/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 29/10,
05/11, 12/11, 19/11, 26/11
Informações: geisafreitas.gf@gmail.com   - Tel.: (21) 99996-9087

O objetivo deste seminário será o estudo dos textos metapsicológicos de Freud, a partir
da leitura comentada e de uma discussão que engaje os participantes. A metapsicologia é
composta de textos, nos quais buscaremos entender o arcabouço teórico da teoria
freudiana, autor que de tempos em tempos parece concentrar esforços para conceituar a
psicanálise. Para Freud podem ser considerados metapsicológicos aqueles processos que
forem descritos em seu aspecto dinâmico, topográfico e econômico. O termo
metapsicologia remete à metafisica, para além da física, a "ciência" do ser. A
metapsicologia, portanto, vai para além da psicologia da época, considera algo novo, o
inconsciente freudiano e, não o ser, mas o sujeito do desejo, o sujeito do inconsciente.
Serão objetos de estudos os cinco artigos de 1915 classificados como metapsicológicos:
As pulsões e seus destinos, O recalque, O inconsciente, Suplemento metapsicológico à
teoria dos sonhos e Luto e melancolia. Além destes, outros textos que julgarmos como
uma leitura complementar importante. No início do semestre, daremos continuidade à
leitura da Conferência 32, sobre angústia e pulsão e em seguida iniciaremos o texto O
recalque. Por fim, O inconsciente, com o qual pretendemos encerrar o semestre.

Seminário de Psicanálise Estrutura e tipos clínicos 
Coordenação: Rainer Melo 
Última quinta do mês, às 18h30
Datas: 24/09, 29/10, 26/11
Informações: rainerjf@yahoo.com.br

“A neurose é o resultado do conflito entre o eu e o isso, ao passo que a psicose é o
desfecho análogo de distúrbios semelhantes nas relações entre o eu e o mundo externo”
(FREUD, S. 1923/1925: 189). Lacan, ao propor as estruturas, afirma que estas se
diferenciam pela saída possível em cada uma. Na neurose, via fantasia, e, na psicose,
através do delírio e da alucinação. As perversões ilustram de diversas formas a função do
objeto, tal como enunciado no fantasma do neurótico, mas de modo muito diferente. Se o
perverso põe em ação, assim como o neurótico, a gama dos objetos (voz, olhar, seios e
fezes), seu desejo permanece limitado a um gozo clandestino, submetido a essa parte
proibida do Outro. Cabe à psicanálise fazer uma descrição específica. A proposta é
debater algumas questões que se impõem na clínica de psicanálise, tais como demanda,
desejo, manejo da transferência, interpretação, diagnóstico e direção do tratamento.
Freud utilizou o termo Estrutura algumas vezes desde 1893/95 e em outros textos como:
estruturas histéricas, estruturas obsessivas. Lacan, apesar de ter sido influenciado por
estruturalistas no conceito de estrutura, como, por exemplo, Levis Strauss e outros, o seu
percurso foi a partir de Freud, relendo, até nas entrelinhas, inclusive em relação à
estrutura. Ele foi o mais fidedigno seguidor e estudioso de Freud. A partir de Aturdito
(1973) afirma que a “Estrutura é o real” (Ibid: 473). Nesse texto e no Seminário RSI
(191974/75) passa a falar Tipos Clínicos, deixando de dizer Estruturas Subjetivas. Há uma
virada no seu ensino a partir da Clínica do Real ou Campo do Gozo.



ReUrge - Rede de Atendimento Psicanalítico de Urgência.
Coordenação: Maria Luisa Rodriguez e Roberto Julio May
A ReUrge oferece atendimento psicanalítico gratuito através dos analistas praticantes
membros do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. O atendimento visa à
população que se encontra numa situação de urgência e sem condições de custear sua
análise na chamada periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Constitui também
uma rede de pesquisa sobre o tema do atendimento de urgência online e gratuito, seus
impasses, dificuldades e avanços. 
Informações e contato: 21 99975 9472

 AS ATIVIDADES DO FÓRUM SÃO ABERTAS AO PÚBLICO E GRATUITAS!

CAR T É I S  I N S C R I T O S  N O  F Ó R U M  D O  CAM P O  LACAN IAN O  D O  R I O  D E  JAN E I R O .

1. Arte e Feminino  
Tatiana Dalpasquale Ramos, Taona Padilha, Georgina Cerquise, Larissa Resende,
Elizabeth Miranda (Mais-Um) 
9 de julho de 2020

2. Mal estar, pulsão e gozo na toxicomania
Giselle Ramos, Pâmela Barbosa, Rosana Valéria Mello da Silva, Érika Mesquita, Felipe
Setubal (Mais-Um) 
7 de julho de 2020

3. Pulsão escópica e o olhar como objeto a
Flavia Cantisano, Marilza Moreira, Giscelle Spindola, Bela Malvina Szjdenfisz , Tereza
Ramos, Joyce Laudino (Mais-Um) 
6 de julho de 2020

4. Angústia
Aline Fajardo Souza, Calebe Fita, Wanner Oliveira, Verônica Ferreira Rangel, Marion
Barreto; Alan de Paula (Mais-Um) 
3 de julho de 2020

5. Casos Clínicos de Freud
Caroline Alves Cordeiro, Cláudia Melo, Egle Guinancio, Daniela Abdalla (Mais-Um) 
julho de 2020

6. Feminino e Desamparo
Jocélia Peixoto, Claudia Rezende, Elizete Moura dos Santos, Rebeca Sales, Cláudia
Ferreira Melo (Mais-Um)
29 de junho de 2020

7. Estruturas Clínicas
Caroline Almeida Astigarraga, Flavia Rosa Bomtempo, Isabela Alzemand Fontes Vieira,
Leticia Casarin de Lima, Aline Vidal Varela (Mais-Um)
29 de junho de 2020



8. Devastação Feminina
Letícia Casarin de Lima, Rosana Valéria Mello da Silva, Marilza Moreira Marques da
Silva, Marcia de Oliveira Fernandez Gabriela Albino Marinho (Mais-Um) 
25 de junho de 2020

9. Pulsão de morte
Caroline Alves do Nascimento Chaves Cordeiro, Angelo Patrick Demesio Giangiarulo,
Lydia de Vasconcellos, Adilma Nunes, Sandra Araujo Hott (Mais- Um) 
29 de maio de 2020

10. Loucura Histérica
Andressa Diniz, Fernanda Klumb, Luciana Duarte, Priscila Monteiro; 
Elizabeth Miranda (Mais-Um)
29 de maio de 2020

11. O Feminino
Letícia Soares Zampiêr, Mireny Barbosa Gomes Fonseca, Thaiz de Souza, Soneide de
Sales Lima, Elizabeth Miranda (Mais-Um) 
5 de maio de 2020

12. O inconsciente a céu aberto
Yara Ligia Lemos, Elvina Maciel Lessa, Vera Pollo, Roberto Julio May, Sheila
Abramovitch (Mais-um) 
14 de março de 2018

13. O seminário, livro 7: a ética da psicanálise
Andrea Senna Filippi, Mayla Di Martino Ferreira Oliveira, Nádia Afonso De Souza
Martins, Vaneza Santiago Azevedo, José Maurício Teixeira Loures, (Mais-Um) 
24 de junho de 2018

14. O Sintoma, o Real e o Gozo
Luciana Guerrão, Lia Ferreira, Bruna Costa Mesquita, Josef Chasilew, Rainer Melo
(Mais-Um) 
31 de janeiro de 2019

15. Campo do gozo, entre Freud e Lacan
Maria Elizabeth Gouvêia Arouca, Maria Fernanda Carvalho, Michel Marques Wolker,
Elismara Marques Rosa, Vanilsa De Lima Loureiro (Mais-Um) 
3 de setembro de 2018

16. Interpretação Em Lacan
Leonardo Pimentel, Patricia Mara Massière Danan, Eduardo Veloso Leão, Adriana Dias
de Assumpção Bastos, Maria Vitoria Bittencourt (Mais-Um)
5 de outubro de 2018

17. O Feminino Na Psicanálise
Ludmila Kersnowsky de Sant'anna, Wania Maria Teixeira da Costa, Leila Damiana Souza
Bruna Rafaele Souza Silva (Mais-Um)
3 de abril de 2019

18. Os Não Tolos Erram/ Os Nomes Do Pai
Ana Luiza Ribeiro Moreira, Bruna Americano, Juliana Baghdadi, Priscila Mählmann,
Luciana Marques (Mais-Um)
22 de fevereiro de 2019



19. RSI
Rosana Maldonado Torres, Geisa Freitas, Sonia Borges Xavier, Maria Vitoria Bittencourt,
Tania Veiga (Mais-Um) 
31 de março de 2019

20. Cartel: Estruturas
Raquel Borgatte de Brito Pilotto, Emersen Evandro Oliveira, Antonio Victor Passos
Ogliaruso, Fernanda Andrade, Camila Andryws Cordeiro dos Santos (Mais-Um) 
16 de maio de 2019

21. Seminário Livro 11 – Os 4 Conceitos Fundamentais Da Psicanálise
Cláudia Carrera, Geísa Freitas, Luci Aiello, Luciana Maria Vianna Torres, Flávia
Cantisano (Mais-Um) 
19 de março de 2019

22. Ds.K.B Lados
Sheila Abramovitch, Roberto May, Antonio Quinet, Vanisa Santos, Vera Pollo, Sonia
Borges (Mais-Um) 
5 de novembro de 2019

23. Tipos Clínicos
Mário Sérgio Martins Novais da Cunha, Rodrigo da Paixão Machado, Rosa de Lourdes
Ferreira Silva,Teresa De Paiva, Rainer Melo (Mais-Um)
19 de fevereiro de 2020

24. Joyce entre nós 
Ana Benjó, Andréa Camargo, Maurício  T Loures, Antônia Viera, Sônia Borges (Mais-Um)
Maio de 2020

25. Seminário 7 
Bela Malvina, Elena Alonso, Flavia Cantisano, Vanilsa Loureiro, 
Kátia Sento Sé Mello (Mais-Um) 
Dezembro de 2019

26.4 + 1 condições de análise 
Flavia Cantisano, Kátia Sento Sé Mello, Pamela Starling, Neiva Miranda (Mais-Um)
Março de 2019

27. Escuta e Interpretação na Clínica Psicanalítica
Adilma Nunes, Alan Braga de Paula, Bela Szajdenfisz Malvina, Vanilsa de Lima Loureiro,  
Elena Pérez Alonso (Mais-Um) 
17 de março  de 2020

28. R.S.I. 
Sandra Regina Costa de Araujo Hott, Nilton Rodrigues Junior, Javier Jiménez León, Mariana Báncora
(Mais -Um)  
1º de julho de 2020

29. Joyce entre nós
Antonia Vieira, Ana  Benjo, José Maurício Loures, Andrea Pires, Giselle P A Castelo
Branco, Sonia Borges (Mais-Um) 
17 de abril de 2020



É com prazer que anunciamos GONZO a nova Revista dos Cartéis do Fórum
do Campo Lacaniano RJ. Nossa Revista será na modalidade On-line e
estaremos recebendo, até o dia 15/08, os trabalhos oriundos dos produtos
dos cartelizantes de nosso Fórum. 

A iniciativa de termos uma revista surgiu depois de verificarmos que muitos
membros haviam estudado em cartéis e poduzido muitos trabalhos, tais
como os apresentados em nossa Jornada de Cartéis.

A equipe de publicação de GONZO é composta por Claudia Carrera, Luciana
Piza, Maria Vitória Bittencourt e Rosana Maldonado Torres.

S U B M I S S Ã O  D E  T RABA L H O S  PARA  A  R E V I S TA  GONZO

O MAIS-UM pode enviar para a
coordenadora de cartéis as
propostas de trabalho:
rosanamaldonadotorres@gmail.com



E V E N T O S  D O  S E M E S T R E  
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Adriana Dias de Assumpção Bastos
Aline Maria Muniz Veras Drummond de
Mendonça
Ana Maria Magalhaes Mello e Souza
Ana Paula Marques Lettiere Fulco
Andréa Gonçalves Saraiva
Antonio Quinet
Bela Malvina Szajdenfisz
Bruna Paranhos Americano
Cinara Santos da Silva
Clara Lucia Inem
Claudia Coelho dos Santos Carrera
Consuelo Pereira de Almeida
Eduardo Ponte Brandão 
Elena Pérez Alonso
Elisa Rocha Cunha
Elisabeth da Rocha Miranda
Elvina Maciel Lessa
Felipe Augusto Garcia Grillo
Flávia da Silva Tereza 
Geisa Batista de Freitas
Georgina Maria Ferreira Richard Cerquise
Giselle Pires e Albuquerque Castello Branco
Gloria Justo Silva Martins
José Maurício Teixeira Loures
Joseane Garcia de Souza Moraes
Julie Travassos Gallina
Kátia Sento Sé Mello
Lenita Pacheco Lemos Duarte
Leonardo Fernandes Pimentel
Luci Caminha Aiello
Luciana da Conceição Guerrão
Luciana Francischetti Piza
Luciana Maria Vianna Torres
Luciana Ribeiro Marques 
Lusia de Fátima Feijó Machado

Marcella Correa Laboissiere 
Marcia Pourchet 
Marcos Ferreira de Oliveira
Maria Anita Carneiro Ribeiro
Maria da Glória Schwab Sadala
Maria Helena Coelho Martinho
Maria Luisa Rodriguez Sant'Ana
Maria Nunes da Silva Pinto
Maria Vitoria da Fonseca Bittencourt
Mônica Regina Nogueira da Silva 
Nadia Afonso de Souza Martins
Nilda Martins Sirelli
Rainer Mally Melo Teixeira
Raquel Jardim Pardini
Ricardo de Barros Cabral
Roberto Julio May
Rosana Maldonado Torres
Rosane Braga de Melo
Sandra Mara Machado Chiabi
Sergio Luiz dos Santos Neves
Sheila Abramovitch
Sonia Alberti
Sonia Xavier de Almeida Borges
Suy-Lan Evangelista Pinto Siqueira 
Vanilsa de Lima Loureiro
Vanisa Maria Gama Moret Santos
Vera Marizza Stocco
Vera Pollo
Yara Ligia Andrade de Lemos



M E M B R O S  D E  E S C O LA

Antonio Quinet
Adriana Dias de Assumpção Bastos 
Bela Malvina Szajdenfisz
Bruna Paranhos Americano
Consuelo Pereria de Almeida
Elisabeth da Rocha Miranda
Geísa Batista de Freitas
Georgina Maria Cerquise
Glória Justo da Silva Martins
Lenita Pacheco
Leonardo Fernandes Pimentel 
Maria Anita Carneiro Ribeiro
Maria da Glória Schwab Sadala

Maria Helena Martinho
Maria Luiza Rodrigues 
Maria Vitoria Da Fonseca Bittencourt
Rainer Mally Melo Teixeira
Ricardo de Barros Cabral
Rosane Braga de Melo
Rosana Maldonado Torres
Sheila Abramovitch
Sonia Alberti
Sonia Xavier de Almeida Borges
Vera Pollo
Yara Lígia Andrade Lemos

E S C LAR E C I M E N T O S

Dos membros
Todo membro do Fórum do Campo Lacaniano - Rio de Janeiro é ipso facto membro da IF-
EPFCL e da EPFCL-Brasil, segundo Regimento interno do FCL-RJ. 
Para saber mais sobre a EPFCL - Brasil acesse o site: http://www.campolacaniano. com.br/,
ou envie um e-mail para cg.epfclbrasil@gmail.com.
Para saber mais sobre a IF-EPFCL acesse: http:// http://www.champlacanien.net/

Recursos dos FCL
No Fórum Rio de Janeiro, os recursos são constituídos pelas cotizações dos membros, por
doações, vendas de brochuras, entre outros. Os membros pagam suas cotas mensais por
boleto bancário, cujo vencimento é dia 15 do mês, conforme os valores decididos em
Assembleia.

P U B L I CAÇ Õ E S

Folhetim
A revista Folhetim é uma publicação semestral do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de
Janeiro. Tem por objetivo divulgar conferências, palestras, artigos, pesquisas, casos clínicos
e resenhas dos Membros e/ ou participantes dos fóruns da IF-EPFCL.
Acesse: http://www.campolacanianorj.com.br/



Stylus
Stylus é a publicação semestral da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano -
EPFCL-Brasil, cujos membros têm o direito de receber um exemplar de cada edição a partir
da data da sua admissão. Em circulação desde o ano 2000, com o propósito de promover
o debate a respeito da psicanálise e suas conexões com os outros discursos, Stylus veicula
artigos de integrantes das comunidades brasileira e internacional do Campo Lacaniano,
bem como de outros colegas que orientam sua leitura da psicanálise, principalmente pelos
textos de Sigmund Freud e Jacques Lacan. Além de ser impressa, Stylus se encontra online
na página da EPFCL-Brasil até o número 33.  A partir do número 34, Stylus passou a ter o
seu próprio portal, tendo seu próprio endereço (URL), utilizando a plataforma Open Journal
Systems (OJS) que oferece ferramentas para pesquisa em seu conteúdo e a integração com
outros sistemas para compartilhamento, divulgação, preservação e democratização do
acesso ao conteúdo publicado.
Para conhecer o novo portal da Revista de Psicanálise Stylus,
acesse: http://stylus.emnuvens.com.br.

Stylete lacaniano
Revista digital da EPFCL-Brasil, desde 2015, que se propõe a ser o lugar de gravações e
traços, marcas e vestígios que se escrevem por aqueles que estão decididos a sulcarem o
campo lacaniano. Recebe curtos textos, cortes cirúrgicos, curtidas estilosas, além de
vídeos, imagens, músicas, áudios, imagens-textos e outras produções. Os textos e temas
enviados, todos vinculados à psicanálise, devem ser: conceitos, clínica, arte, conexões,
sociedade e atualidade.
Acesse: http//www.stylete.com.br

Wunsch
Boletim internacional da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Ele é
publicado semestralmente em versão eletrônica, desde 2005, sob a responsabilidade do
Colégio Internacional de Opção Epistêmica.
Acesse: http:// http://www.champlacanien.net/public/4/puWunsch. php?
language=4&menu=1

Boletim do Colegiado Internacional da Garantia (CIG)
Publicado após cada reunião deste, visando divulgar entre os Membros da Escola de
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano as decisões e os temas debatidos durante a
referida reunião. De acesso restrito aos Membros da Escola e de circulação durante a
vigência do CIG atual (2016-2018).

Heteridade
Revista anual da IF e da EPFCL, é publicada em versão eletrônica, retomando as
contribuições dos Encontros Internacionais que poderão, em seguida, ser eventualmente
publicadas em versão impressa nas diversas revistas das zonas.
Acesse: http:// http://www.campolacaniano.com.br/outras-publicaes

O Catálogo
Ele é publicado de dois em dois anos nas línguas da IF-EPFCL sob a responsabilidade do
CRIF, em versão impressa e eletrônica. As atualizações, comunicadas a um Representante,
são feitas na versão eletrônica, à medida que as recebe. Somente os membros dos Fóruns
em dia com suas cotizações da IF-EPFCL aparecem no Catálogo. Ex.: para o Catálogo 2010-
2012, as cotizações de referência serão aquelas de 2010 e 2012.
Acesse:http://www.champlacanien.net/



Conselho Diretor do FCL-Rio de Janeiro
2018/2020

Rosane Melo
Coordenação Geral

 Rosana Maldonado 
Coordenadora de Cartéis 

Bruna Americano
Coordenadora Tesoureira  

Luciana Piza
Suplente

Delegadas da IF no FCL-RJ
Adriana Bastos

Georgina Cerquise
Julie Travassos 

Maria Vitoria Bittencourt 
Sonia Borges

2º SEMESTRE DE  2020FCL - RJ | EPFCL

Arte final: Priscila Mählmann Muniz Dantas


