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ANO 2008

A partir da convergência das diversas experiências clínico-pedagógicas de
seus diretores, o Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP) surgiu em 1980 e foi
estruturando gradativamente uma identidade e articulando uma proposta
própria dentro da crescente complexidade do campo psicanalítico paulista.

Parimos finalmente nosso projeto para 2008. Após árduo trabalho de gestação
e parto e, olhamos contentes e satisfeitos a cara do recém nascido gorducho e
saudável.

Em 2008, completa 28 anos trabalhando na investigação clínica, transmissão
e divulgação da Psicanálise. Em 1997, a instituição tornou-se oficialmente uma
Organização Não-Governamental (ONG), com o objetivo de criar uma estrutura
que viabilize o desenvolvimento de projetos, adequando os nossos instrumentos
teóricos e técnicos às necessidades da comunidade.
Três eixos norteiam a proposta do CEP:
1. Uma formação pluralista que inclua todos os discursos desenvolvidos no
campo conceitual freudiano. Reconhecemos que esta troca entre os discursos
é um fenômeno profundamente enriquecedor no desenvolvimento de um
referencial clínico-teórico singular e próprio a cada sujeito-analista. Assim, nossa
ética deixa de estar submetida ao poder de um dogma único, seja teórico, seja
institucional.

Apresentação

APRESENTAÇÃO

Ele tem esta “cara”, assim, feliz e saudável por contar com a presença de uma
herança genética multicultural que opõe firmemente aos purismos endogamicos
presentes nos discursos totalitários.
No conjunto de atividades aqui enunciadas insistimos e aprofundamos nossa
vocação por uma psicanálise clínica e engajada com a realidade social.
O confronto e a miscigenação das mais diversas concepções teóricometodológicas e o nosso método de procriação. Reconhecemos também, o
trabalho coletivo como a mola que possibilita esta saudável produção.

							

Ernesto Duvidovich

3. A compreensão da formação como a integração do instrumental conceitualexperiencial que capacite operar a escuta; não como atividade restrita a um
ofício (consultório), mas levando em conta que seu objeto de estudo está
presente em toda situação humana, tornando a Psicanálise um instrumental
potencializador nas diversas práticas sociais.
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2. A consideração da Psicanálise como ciência independente, com seu próprio
objeto de estudos, não subordinada a nenhum outro campo científico e,
conseqüentemente, não sendo propriedade de nenhuma ciência-profissãocorporação, mas território específico, requerendo uma formação própria.
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*Credenciado pelo Conselho Federal de Psicologia

Coordenação:
Ernesto Duvidovich e Walkiria Del Picchia Zanoni
Objetivos:
O curso de Formação em Psicanálise pretende desenvolver um dispositivo de
escuta psicanalítica que propicie a ação clínica nas diversas práticas sociais.
Baseados na teoria freudiana e nas diversas leituras dos principais autores
psicanalíticos, e com uma pedagogia que estimule o debate e sustente as
diferenças, buscaremos criar condições para que cada participante se aproprie
do saber psicanalítico de maneira singular.

Obs.: O aluno poderá optar por fazer os dois Seminários Teóricos obrigatórios
durante os 2° e 3° anos de curso ou após concluir os 6 ciclos.
É obrigatória a elaboração de um trabalho ao final de cada ciclo com orientação
institucional.
Carga Horária Total:
740 horas

Curso de Formação em Psicanálise

CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE

Equipe de Docentes:
Conteúdo Programático:
Antonio Carlos Farjani: psicanalista, professor das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU),
mestre em Psicologia do Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP e autor dos livros: “Édipo
Claudicante”, “A Linguagem dos Deuses” e “Psicanálise e Quantum”, ed. Plêiade.

1 - Aula Teórica:
CICLO I - Conceitos Fundamentais
CICLO II - A Formação do Sujeito
CICLO III - Estruturas Clínicas I
CICLO IV - Estruturas Clínicas II
CICLO V - Técnica Psicanalítica
CICLO VI - A Clínica Freudiana

Antonio Geraldo de Abreu Filho: psicólogo, psicanalista, mestre pela USP, doutorando pela

Escola Paulista de Medicina (UNIFESP), membro efetivo e docente do Departamento Formação
em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, docente do Instituto Pieron de Psicologia Aplicada
(IPPA).

Arnaldo Dominguez: psicanalista, fundador do “PROJETO ETCÉTERA E TAL... Psicanálise e
Sociedade”, membro do Núcleo de Psicanálise e Sociedade da Pós-Graduação da Psicologia Social
PUC-SP e do Laboratório de Psicanálise e Sociedade do IPUSP, cartelista da Escola Brasileira de
Psicanálise (EBP) com o tema: “Quatro Ensaios sobre o Amor e uma Canção Desesperada”.

2 - Discussão Clínica:
1º ano: Procedimentos Clínicos
2º ano: Reflexão Clínica
3º ano: Supervisão e Atendimento Clínico

Belinda Mandelbaum: psicanalista, doutora em Psicologia Social pelo IPUSP, membro em
formação no Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).
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de Atendimento do CEP, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP, membro da equipe de
revisão da Revista Percurso.

Carlos Roberto Aricó: psiquiatra, psicanalista, autor dos livros “A Reflexão sobre a Loucura” e
“Os Caminhos da Angústia”, ed. Lemos, e “Arqueologia da Ética”, Ícone Editora.

Carga Horária:
atividade

Berenice Laus de Carvalho: psicóloga, psicanalista, membro da equipe de Triagem e Rede

aula

discussão

seminário

seminário

curso

teórica

clínica

clínico

teórico

breve

evento

reuniões
temáticas
ou
debate

atendimento
clínico
(optativo)

ano

semanal

semanal

semanal

anual

anual

anual

anual

semanal

1º ano

2h

1h

-

-

6h

3h

4h

-

2º ano

2h

1h

1h 30m

18h

6h

3h

4h

-

3º ano

2h

1h

1h 30m

18h

6h

3h

4h

2h

Carmen Lucia M. Valladares de Oliveira: socióloga, psicanalista, doutora pela Université
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3 - Participação:
Seminários Clínicos, Seminários Teóricos, Cursos Breves, Eventos, Reuniões
Temáticas ou Debates

Paris VII, membro da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental, autora
do livro: “História da Psicanálise em São Paulo (1920-1969)”, ed. Escuta.

Claudia Costabile: psicóloga, psicanalista, mestre pelo IPUSP, professora adjunta da Universidade

Paulista (UNIP), líder da disciplina “Abordagens Humanistas em Psicoterapia e Teorias Psicanalíticas
da Personalidade” e orientadora científica da UNIP.

Claudio E. M. Waks: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutorando do

Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica
da PUC-SP.
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doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP e professora do Curso de Psicologia da Universidade
Paulista (UNIP).

Delia Catullo Goldfarb: psicanalista, doutora pelo IPUSP, professora de Clínica Psicanalítica

do Envelhecimento no Instituto Sedes Sapientiae, membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa do
Envelhecimento (NEPE) da PUC-SP, da Associação Nacional de Gerontologia e da Associação
Brasileira de Alzheimer.

Durval Mazzei Nogueira Filho: psiquiatra, psicanalista, mestre em psiquiatria pelo HSPE,

membro do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e membro
da Seção - São Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) e professor-colaborador do Instituto
de Psiquiatria da USP (HCFMUSP).

Edgar José Scalabrin: filósofo, psicanalista, membro da Rede de Atendimento do CEP, professor
de filosofia, história e psicologia da rede particular de ensino e do Estado.

Edu Álvaro Manso Bastos: psicólogo, psicanalista, mestre pela Faculdade de Economia e

Administração da Universidade de São Paulo (FEAUSP), supervisor de estágios de Psicologia Clínica
da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP).

Elizeth Andrade de Oliveira: psicóloga, psicanalista e membro do Laboratório de
Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.

Emília Estivalet Bróide: psicanalista, membro da APPOA, Consultora da Secretaria da Saúde
de Guarulhos/SP.

Emir Tomazelli: psicanalista, professor do Instituto Sedes Sapientiae no Departamento de

Formação em Psicanálise, doutor pelo IPUSP e especialista em psicologia da educação na área da
construção do conhecimento, e coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Agressividade Humana
(NEAH). Autor dos livros: “Corpo e Conhecimento - uma Visão Psicanalítica”, ed. Casa do Psicólogo,
e “Psicanálise: uma Leitura Trágica do Conhecimento”, ed. Rosari.

Enrique Mandelbaum: psicanalista, doutor pelo IPUSP e autor do livro: “Franz Kafka: um
Judaísmo na Ponte do Impossível”, ed. Perspectiva.

Ernesto Duvidovich: psicanalista, psicossomatista, analista institucional, diretor do CEP,

fundador e diretor presidente da ONG - Núcleo de Psicanálise e Ação Social (NUPAS), organizador
dos livros: “Maternagem - Uma intervenção preventiva em saúde”, Duvidovich E., Winter T. R., ed.
Casa do Psicólogo e “A Supervisão na Clínica Psicanalítica”, Duvidovich E., Goldenberg R., Via
Lettera Editora.

Francisco Helder Lima Pinheiro Junior: psicólogo, psicanalista, especialista em Psicologia
Clínica, professor do Curso de Formação em Psicanálise do CEP e membro da diretoria do Núcleo
de Psicanálise e Ação Social (NUPAS).

Franklin W. Goldgrub: psicólogo, psicanalista, mestre em filosofia e doutor em lingüística pela
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PUC-SP, professor da Faculdade de Psicologia da PUC-SP e do curso de Psicanálise e Linguagem
do COGEAE da PUC-SP, autor dos livros: “Freud, Marlowe & Cia.”, ed. EDUC, “Mito e Fantasia”,ed.
Ática, “A Máquina do Fantasma”, ed. UNIMEP, “O Neurônio Tagarela”, ed. Olho d’Água, e “A
Metáfora Opaca - Cinema, Mito, Sonho e Interpretação”, ed. Casa do Psicólogo.

Ignez Corrêa Dias: psicóloga, psicanalista, supervisora do atendimento clínico da Universidade
São Marcos.

Jaime Betts: psicanalista, membro da APPOA, co-autor dos livros: “Sob o Véu Transparente:
Recortes do Processo Criativo com Claudia Stern” e “(Re)velações do Olhar: Recortes do Processo
Criativo com Liana Timm”, Território das Artes Editora.

Jorge Broide: psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUCCAMP; doutor em

Psicologia Social pela PUC-SP, coordenador do curso de Psicologia da UNIABC e Presidente do
Conselho Consultivo da Fundação Abrinq para os Direitos da Criança e do Adolescente.

José Waldemar Thiesen Turna: psicanalista, coordenador técnico do Hospital Psiquiátrico
São João de Deus e membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.

Júlio César Nascimento: psicólogo, psicanalista especialista em Teoria Psicanalítica e mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP.

Karin de Paula: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, professora e supervisora

clínica na Universidade. Autora do livro: “$em? Sobre a Inclusão e o Manejo do Dinheiro numa
Psicanálise”, ed. Casa do Psicólogo.

Luciana Pereira Stoiani: psicóloga, psicanalista, mestranda pelo IPUSP, coordenadora
administrativa da Verso Cooperativa de Psicologia.

Marcella Monteiro de Souza e Silva: bióloga, psicóloga, psicanalista, membro do
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.

Maria Cristina Barbetta Mileo: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, professora e supervisora clínica no curso de Psicologia Clínica da UNIP.

Maria Teresa M. Ramos Lamberte: psiquiatra, psicanalista, assistente com cargo de Chefia
Técnica do Serviço de Psiquiatria e Psicologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP.

2008

Daniele John: psicanalista, mestre em Estudos Psicanalíticos pela Tavistock Clinic de Londres,

Curso de Formação em Psicanálise

CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE

Mariana Schontag: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP.
Marisa A. Belém: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, autora do livro: “Mulher
no Brasil - Nossas Marcas e Mitos. Ensaio de Psicanálise”, ed. Escuta.

Monica Seincman: psicanalista, lingüista, pós-graduada pelo Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Clínica da PUC-SP, pós-graduada em Finanças pela FGV-SP.
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doutora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP.

Raul Albino Pacheco Filho: psicólogo, psicanalista, doutor pelo IPUSP, coordenador do Núcleo
de Pesquisa em Psicanálise e Sociedade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia
Social e professor titular da Faculdade de Psicologia da PUC-SP.

Regina Célia Cavalcante de Carvalho (Chu): psicanalista, professora da PUC-SP, membro

do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Participa da ATUA - Rede de
Acompanhamento Terapêutico - e ministra o curso Introdução ao Acompanhamento Terapêutico.

Rita Bícego Vogelaar: psicóloga, psicanalista, professora do Curso de Formação em Psicanálise

no CEP, supervisora e membro da diretoria do Núcleo de Psicanálise e Ação Social (NUPAS),
membro participante da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano - São Paulo (EPFCL
-SP).

Rodolpho Ruffino: psicanalista, membro correspondente da Associação Psicanalítica de Porto
Alegre (APPOA), co-autor do livro: “Adolescência”, ed. Artes e Ofícios.

Sara Hassan: psicanalista, psiquiatra, Licensed Mental Health Counselor, autora e co-autora dos

livros “Psicanálise, Introdução à Praxis – Freud e Lacan” e “Adolescência, Abordagem Psicanalítica”,
ed. E.P.U., entre outros, tradutora ao espanhol do “Dicionário Comentado do Alemão de Freud”,
ed. Lúmen Lohlé, membro do Conselho Editorial da revista virtual “Acheronta”.

Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva: psicóloga, psicanalista, supervisora clínica e analista
institucional.

Walkiria Del Picchia Zanoni: psicanalista, supervisora institucional e diretora do CEP.

Início:
1° semestre:
26 de março de 2008 - Grupos de 4ª feira: Ciclo I
1º de abril de 2008 - Grupo de 3ª feira: Ciclo I

Horários:
3ª feira: 19h30 às 22h30,
4ª feira: 09h às 12h
4ª feira: 18h às 21h ou
5ª feira: 18h às 21h
Requisitos:
• Graduação
• Uma entrevista de avaliação
• Dois encontros em grupo
• Curriculum-vitae atualizado
Inscrições:
1° semestre: de outubro a março
2° semestre: de abril a agosto
Dirigido:
A profissionais das áreas da saúde e afins
Preço:
Inscrição: R$ 240,00
Mensalidade: R$ 415,00*
* Valor referente à mensalidade do Curso de Formação em Psicanálise, Curso
Breve e Evento (Ciclo I e Ciclo II) para o ano de 2008
Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

2008

Paula Regina Peron: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela Universidade São Marcos,

Curso de Formação em Psicanálise

CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE

2° semestre:
04 de setembro de 2008 - Grupo de 5ª feira: Ciclo I
Duração:
3 anos
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Coordenação:
Monica Seincman
Por que há a necessidade de uma Formação em Psicanálise de Crianças? O
atendimento de crianças possui singularidades que o tornam não um ramo
da atividade psicanalítica, mas um campo específico do saber e da prática
psicanalítica.
A escuta da família, a criança como sintoma dos pais (mas também como sujeito)
e a plasticidade do psiquismo infantil ainda em estruturação necessitam de uma
metapsicologia específica que favoreça a reflexão dos quadros psicopatológicos
próprios da infância.
A temática da subjetivação será o eixo para o desenvolvimento de nossa
reflexão clínica, tendo como ponto de partida o autismo e como ponto de
chegada a neurose. O curso propõe aos participantes a construção pessoal de
uma clínica psicanalítica com crianças, por meio do conhecimento das diversas
fases e particularidades de cada quadro psicopatológico e de sua incidência
no processo singular de cada sujeito; e por meio da pluralidade de linhas de
pensamento, que oferecem uma reflexão sobre as diversas tendências na
psicanálise de crianças.

Carga Horária:
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Equipe de Docentes:
Enrique Mandelbaum: psicanalista, doutor pelo IPUSP e autor do livro: “Franz Kafka: Um
Judaísmo na Ponte do Impossível”, ed. Perspectiva.

Grace Lagnado: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela Université Catholique

de Louvain-la-Neuve, Bélgica, e com especialização em Psicanálise pelo Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Também ex-membro responsável da equipe do InstitutoMédico-Pedagógico “Les Godillots”, para crianças e adolescentes autistas e psicóticos, RixensartBélgica (1987-1997).

no Núcleo de Método Psicanalítico e Formações da Cultura, na PUC-SP, supervisor de estágios da
Faculdade Sumaré, autor do livro: “Vitrola Psicanalítica: Canções que Tocam na Análise”, Via Lettera
Editora, e co-autor do livro: “Falando de Amor”, ed. Ágora.

Luciana Pereira Stoiani: psicóloga, psicanalista, mestranda pelo IPUSP, coordenadora
administrativa da Verso Cooperativa de Psicologia.

Márcia Ramos: psicoterapeuta, psicanalista e coordenadora do Capes Infantil da Mooca.
Marcelo Lábaki Agostinho: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela USP, pesquisador

do Grupo de Pesquisa Psicopatologia, Psicanálise e Sociedade do IPUSP e psicólogo da Clínica
Psicológica Dr. Durval Marcondes, do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP. Desenvolve
atividades de atendimento e supervisão de pacientes crianças, adolescentes e adultos em
consultório particular.

2008

Aula Teórica:Aulas expositivas apoiadas em relatos de casos, quando serão
enfocadas a metapsicologia e a técnica
• Discussão Clínica
• Seminários Teóricos
• Cursos Breves
• Eventos
• Reuniões Temáticas ou Debates
• Supervisão em grupo e atendimento clínico
• Monografia orientada
•

Mariana Schontag: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP.
seminário

curso

teórica

discussão
clínica/
supervisão em
grupo

teórico

breve

aula

Carga Horária Total:
386 horas

Leonardo Luiz: psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutorando

Atividades:

atividade

Obs.: O aluno poderá optar por fazer os dois Seminários Teóricos obrigatórios
durante os 1° e 2° anos de curso ou após concluir os 2 anos.
É obrigatória a elaboração de uma monografia orientada ao final do curso.

Curso de Formação em Psicanálise de Crianças

CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE DE CRIANÇAS

evento

reuniões
temáticas
ou
debate

atendimento
clínico

ano

semanal

semanal

anual

anual

anual

anual

semanal

1º ano

1h30

50m

18h

6h

3h

4h

-

2º ano

1h30

50m

18h

6h

3h

4h

2h

Mira Wajntal: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, participou
da equipe de implantação do Hospital Dia da Mooca, onde trabalha há mais de dez anos com
as patologias precoces do contato afetivo; e autora do livro: “Uma Clínica para a Construção do
Corpo”, Via Lettera Editora.

Monica Seincman: psicanalista, lingüista, pós-graduada pelo Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Clínica da PUC-SP, pós-graduada em Finanças pela FGV-SP.
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Coordenação:
Ernesto Duvidovich e Walkiria Del Picchia Zanoni
Renata Petri: psicanalista, doutora em psicologia pelo IPUSP e autora do livro: “Psicanálise e

Por que é sempre o supervisionando que apresenta o caso e não o supervisor?

Início:
31 de março de 2008

A proposta desta atividade é inverter as posições do supervisor e do
supervisionando, questionando-se a verticalidade que está implicada neste ritual.
Constatamos que analistas com uma mesma formação teórica e ou institucional
podem na prática clínica atuar de formas extremamente diferentes.

Educação no Tratamento da Psicose Infantil: Quatro Experiências Institucionais”, ed. Annabblume.

Duração:
2 anos
Horário:
2ª feira: 19h30 às 22h
Requisitos:
• Graduação
• Duas entrevistas de avaliação
• Curriculum-vitae atualizado
Inscrições:
1° semestre: de outubro a março
Dirigido:
a psicólogos, profissionais das áreas da saúde e da educação
Preço:
Inscrição: R$ 240,00
Mensalidade: R$ 352,00*
* Valor referente a mensalidade do Curso de Formação em psicanálise de Crianças,
Curso Breve e Evento (1º ano) para o ano de 2008

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Seminários Clínicos

Seminários clínicos

Os seminários são dirigidos a profissionais com experiência clínica, tendo como
objetivo o aprimoramento da escuta e o amadurecimento de um estilo próprio.
Os expositores são analistas experientes, docentes do CEP e convidados.
Trata-se de um diálogo sobre a experiência clínica de cada um, através de
um caso. Não se propõe um “estudo de caso” nos padrões clássicos, mas um
“estudo da clínica do analista”.
O que se pretende privilegiar com essa metologia é a problematização da clínica
de cada analista e não enfatizar o caso clínico. Interessa-nos aproximar de suas
questões cotidianas: suas prioridades, preocupações, problemas na clínica,
enfim, questões que de fato permitam entender o trabalho do analista.
São três encontros com cada analista convidado. Nos dois primeiros, o analista
convidado faz sua exposição e discute com o grupo. No terceiro encontro, um
membro voluntário do grupo apresenta um caso.
Os supervisionandos são convidados a participar desta experiência
questionando preconceitos, dogmas e idealizações para, através destas
discussões, enriquecer o descobrimento de suas próprias clínicas.
Analistas convidados:

2008

CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE DE CRIANÇAS

Adela Stoppel de Gueller: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professora de Teoria Psicanalítica no COGEAE da PUCSP, coordenadora e docente do Curso de Psicanálise da Criança no Instituto Sedes Sapientiae.

Afrânio de Matos Ferreira: psicólogo, psicanalista, coordenador em parceria e docente do

Curso Um Percurso na Obra de Winnicott no Instituto Sedes Sapientiae. Autor do livro: “Espaço
Potencial Winnicott: Diversidade e Interlocução”, Landy Editora.

Aline Camargo Gurfinkel: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Social pelo Instituto de

Psicologia da USP (IPUSP), membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae,
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Daisy Wajnberg: psicanalista, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, doutora em

Ana Cecília Magtaz Scazufca: psicóloga, psicanalista, doutoranda da Psicologia Clínica da
PUC-SP, membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.

Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaica pela USP. Autora dos livros: “Jardim dos Arabescos
- Uma Leitura das Mil e Uma Noites, Imago editora e “Gosto da Glosa: Esaú e Jacó na Tradição
Judaica, ed. Humanitas.

Angela Rangel da Rocha: psicóloga, psicanalista, mestre pelo Núcleo de Psicanálise em

Daniel Delouya: psicanalista, professor do programa de pós-graduação em psicologia e

Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.

coordenador do Centro de Psicanálise da Universidade São Marcos, editor da revista Psychê,
membro associado da SBPSP e do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.
Autor, entre outros, do livro: “Torções na Razão Freudiana: Especificidades e Afinidades” ed,
Unimarco.

Antonio Carlos Farjani: psicanalista, professor das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU),

Daniel Kupermann: psicanalista, doutor em Teoria Psicanalítica pela UFRJ, professor do

Psicologia Clínica da PUC-SP.

Anna Maria Amaral: psicanalista, membro, professora e supervisora do Departamento de
mestre em Psicologia do Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP e autor dos livros: “Édipo
Claudicante”, “A Linguagem dos Deuses” e “Psicanálise e Quantum”, ed. Plêiade.

Arnaldo Dominguez: psicanalista, fundador do “PROJETO ETCÉTERA E TAL... Psicanálise e
Sociedade”, membro do Núcleo de Psicanálise e Sociedade da Pós-Graduação da Psicologia Social
PUC-SP e do Laboratório de Psicanálise e Sociedade do IPUSP, cartelista da Escola Brasileira de
Psicanálise (EBP) com o tema: “Quatro Ensaios sobre o Amor e uma Canção Desesperada”.

Departamento de Psicologia Clínica da USP, membro da Formação Freudiana. Autor dos livros:
“Transferências cruzadas. Uma História da Psicanálise e suas Instituições”, ed. Revan e de “Ousar rir.
Humor, criação e psicanálise”, ed.Civilização Brasileira.

David Calderoni: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes

formação no Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).

Sapientiae, doutor pelo IPUSP, coordenador do Programa de Psicopatologia do Núcleo de Políticas
e Estratégia da USP (NAIPPE/USP), em cujo curso de psicopatologia (pós-graduação lato-sensu)
atua nas disciplinas “Entrevistas e Apresentações Clínicas do Paciente Internado” e “Espinosa
contra Aristóteles: Ciência do Singular e a Ciência do Universal em Psicopatologia”.

Berenice Neri Blanes: psicóloga, psicanalista, membro efetivo do Departamento de Formação

Domingos Paulo Infante: psiquiatra, psicanalista, médico assistente do Centro de Referência

Belinda Mandelbaum: psicanalista, doutora em Psicologia Social pelo IPUSP, membro em
em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, professora de Fundamentos da Psicanálise e sua Prática
Clínica, curso vinculado ao Departamento de Formação em Psicanálise do mesmo Instituto.

Caterina Koltai: socióloga, psicanalista, professora no curso de graduação e pós-graduação e

do Ministério da Saúde no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP (HCFMUSP).

Durval Mazzei Nogueira Filho: psiquiatra, psicanalista, mestre em Psiquiatria pelo HSPE,

ciências sociais da PUC-SP e curso de Teoria Psicanalítica do COGEAE da PUC-SP. Autora do livro:
“Política e Psicanálise - O Estrangeiro”, e organizadora do livro: “O Estrangeiro”, ed. Escuta.

membro do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e membro
da Seção - São Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) e professor - colaborador do Instituto
de Psiquiatria da USP (HCFMUSP).

Cícero José Campos Brasiliano: psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de

Edu Álvaro Manso Bastos: psicólogo, psicanalista, mestre pela Faculdade de Economia e

Psicanálise de São Paulo (SBPSP).

Claudio Bastidas: psicanalista, doutor em psicologia clínica pela PUC-SP, professor e supervisor

Administração da Universidade de São Paulo (FEAUSP), supervisor de estágios de Psicologia Clínica
da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP).

clínico da UNIA (Santo André), membro do Laboratório de Pesquisas da Criatividade (LAPECRI),
editor da Encontro - Revista de Psicologia. Autor dos livros: “Driblando a Perversão - Psicanálise,
Futebol e Subjetividade Brasileira” e “Outra Beleza - Estudo da Beleza para Psicanálise”, ed.
Escuta.

Elisa Maria Parahyba Campos: psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica

Claudio E. M. Waks: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutorando do

Elizeth Andrade de Oliveira: psicóloga, psicanalista e membro do Laboratório de

Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica
da PUC-SP.

Cristina Herrera: psicanalista, mestre em Psicologia Social pela PUC-SP, coordenadora e
Supervisora da Equipe Clínica da Clínica Social do Instituto Sedes Sapientiae.

Cybelle Weinberg: psicanalista, membro efetivo do Departamento Formação em Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae, mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora
da Clínica de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e Bulimia (CEPPAN). Autora dos
livros: “Geração Delivery adolescer no mundo atual” (org.), Sá Editora, “Do altar às passarelas da
Anorexia santa à Anorexia Nervosa” (orgs. Weinberg e Cordás), Annablume Editora e “Por que
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estou assim? - os momentos difíceis da adolescência”, Sá Editora.

pelo Instituto de Psicologia da USP, orientadora de Mestrado e Doutorado no Programa de Pós
Graduação em Psicologia Clínica da USP, criadora e coordenadora do Laboratório Chronos-Centro
Humanístico de Recuperação em Oncologia e Saúde.
Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.

2008

professora do curso de especialização: “Psicossomática”, do mesmo Instituto. Autora do livro:
“Fobia”, ed. Casa do Psicólogo, e organizadora do livro: “Figuras Clínicas do Feminino no Mal-Estar
Contemporâneo“, Alonso, S. L., Gurfinkel, A. C. e Breyton, D. M. (orgs.), ed. Escuta.

Seminários Clínicos

SEMINÁRIOS CLÍNICOS

Elsa Oliveira Dias: psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP e
professora. Autora do livro: “A Teoria do Amadurecimento D. W. Winnicott”, Imago Editora.

Emília Estivalet Broide: psicanalista, membro da APPOA, Consultora da Secretaria da Saúde
de Guarulhos/SP.

Emir Tomazelli: psicanalista, professor do Instituto Sedes Sapientiae no Departamento de
Formação em Psicanálise, doutor pelo IPUSP e especialista em psicologia da educação na área da
construção do conhecimento, e coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Agressividade Humana
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Enrique Mandelbaum : psicanalista, doutor pelo IPUSP e autor do livro: “Franz Kafka: um
Judaísmo na Ponte do Impossível”, ed. Perspectiva.

Ernesto Duvidovich: psicanalista, psicossomatista, analista institucional, diretor do CEP,

fundador e diretor presidente da ONG - Núcleo de Psicanálise e Ação Social (NUPAS), organizador
dos livros: “Maternagem - Uma intervenção preventiva em saúde”, Duvidovich E., Winter T. R., ed.
Casa do Psicólogo e “A Supervisão na Clínica Psicanalítica”, Duvidovich E., Goldenberg R., Via
Lettera Editora.

Ernesto René Sang: psicanalista, membro efetivo da SBPSP, mestre em Psicologia Clínica pela
USP, professor no Curso de Psicoterapia Psicanalítica lato-sensu na Pós-Graduação da USP.

Esio dos Reis Filho: psiquiatra, psicanalista, professor do Departamento de Formação em

pela USP, professora do Instituto de Psicologia da USP, orientadora do Curso de Pós-Graduação em
Psicologia Clínica, coordenadora do Laboratório de Pesquisa sobre o Desenvolvimento Psíquico e a
Criatividade em Diferentes Abordagens Psicoterápicas (LAPECRI). Autora dos livros: “Orientação de
Pais. Novas Perspectivas no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes”, ed. Casa do Psicólogo e
“Psicanálise no Século XXI. As Conferências Brasileiras de Robert Rodman”, ed. Idéias e Letras.

Jaime Betts: psicanalista, membro da APPOA, co-autor dos livros: “Sob o Véu Transparente:
recortes do processo criativo com Claudia Stern” e “(Re)velações do Olhar: recortes do processo
criativo com Liana Timm”, Território das Artes Editora.

Jorge Broide: psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUCCAMP; doutor em

Psicologia Social pela PUC-SP, coordenador do curso de Psicologia da UNIABC e Presidente do
Conselho Consultivo da Fundação Abrinq para os Direitos da Criança e do Adolescente.

Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e do Instituto de Psiquiatria e Psicoterapia da Infância e
da Adolescência.

José Waldemar Thiesen Turna: psicanalista, coordenador técnico do Hospital Psiquiátrico

Fábio Riemenschneider: psicanalista, professor da Universidade Estadual de Minas Gerais

Julieta Jerusalinsky: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP,

Campus Poços de Caldas (UEMG), da PUC-Minas e da UNISA. Autor do livro: ”Da Histeria... para
Além dos Sonhos”, ed. Casa do Psicólogo.

Fani Hisgail: psicanalista, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, pesquisadora do

Centro de Estudos em Semiótica e Psicanálise (CESPUC), membro do Laboratório de Psicopatologia
Fundamental da PUC-SP, organizadora dos livros: “14 Conferências sobre Jacques Lacan”, ed.
Escuta, “Biografia: Sintoma da Cultura”, Hacker Editores, e “A Ciência dos Sonhos: um Século de
Interpretação Freudiana”, ed. Unimarco.

Fernando Cembranelli: psiquiatra, psicanalista, coordenador médico do Instituto de Pesquisa
e Hospital-Dia “A CASA”, supervisor institucional de serviços públicos de saúde mental, supervisor
de serviços do DST-AIDS no município de São Paulo, consultor do Ministério da Saúde e membro
do Comitê Nacional de Humanização Hospitalar do MS (período 1999 a 2003).

Franklin W. Goldgrub: psicólogo, psicanalista, mestre em filosofia e doutor em lingüística pela

PUC-SP, professor da Faculdade de Psicologia da PUC-SP e do curso de Psicanálise e Linguagem
do COGEAE da PUC-SP, autor dos livros: “Freud, Marlowe & Cia.”, ed. EDUC, “Mito e Fantasia”,
ed. Ática, “A Máquina do Fantasma”, ed. UNIMEP, “O Neurônio Tagarela”, ed. Olho d’Água, e “A
Metáfora Opaca - Cinema, Mito, Sonho e Interpretação”, ed. Casa do Psicólogo.

Geraldino Alves Ferreira Netto: psicanalista, co-autor dos livros: “Idéias de Lacan”, ed.
Iluminuras, “14 Conferências sobre Jacques Lacan”, ed. Escuta, e autor de “Wim Wenders,
Psicanálise e Cinema”, ed. Unimarco.

Gonçalo Moraes Galvão: filósofo, psicanalista, especialista em Ciência Política, mestre em
Psicologia Clínica e membro da EPCL-SP.

Isabel da Silva Kahn Marin: psicóloga, psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-

SP, pesquisadora do Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Programa de Estudos PósGraduados em Psicologia Clínica da PUC-SP, professora e supervisora da Faculdade de Psicologia
da PUC-SP, autora dos livros: “Febem, Família e Identidade - O Lugar do Outro” e “Violências”, ed.
Escuta.

Isabel Marazina: psicanalista, analista institucional e supervisora de diversos estabelecimentos
de Saúde Mental da Rede Pública em São Paulo.
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Ivonise Fernandes da Motta: psicologa, psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica

São João de Deus e membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.

especialista em estimulação precoce pela FEPI - Buenos Aires, membro da APPOA, membro da
APEP, professora do Centro Lydia Coriat de Porto Alegre.

Júlio César Nascimento: psicólogo, psicanalista especialista em Teoria Psicanalítica e mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP.

Jussara Falek Brauer: psicanalista, professora livre-docente da USP, coordenadora do

Laboratório de Estudos e Pesquisas dos Distúrbios na Infância e coordenadora do serviço TECER do
Departamento de Psicologia Clínica da USP, autora do livro: “Ensaios sobre a Clínica dos Distúrbios
Graves na Infância”, Coleção 1ª Infância, ed. Casa do Psicólogo.

Karin de Paula: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, professora e supervisora

clínica na Universidade. Autora do livro: “$em? Sobre a Inclusão e o Manejo do Dinheiro numa
Psicanálise”, ed. Casa do Psicólogo.

Leda Maria Codeço Barone: psicanalista, doutora em Psicologia pelo IPUSP, membro do
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e do Instituto de Psicanálise da SBPSP,
editora do Jornal de Psicanálise do Instituto de Psicanálise da SBPSP e membro do Conselho editorial
da Revista Percurso. Organizadora dos livros: “O Psicanalista: Hoje e Amanhã” e “A Psicanálise e a
Clínica Extensa”, ed. Casa do Psicólogo.

Leonardo Beni Tkacz: psicanalista, mestre em psicologia pela USP, professor e orientador dos

trabalhos de monografia do curso ”Psicanálise e Linguagem”,COGEAE-PUC. Co-autor do livro:
”Temas de Psicanálise”,organizado por Alejandro Viviane.

Leonardo Luiz: psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutorando

2008

(NEAH). Autor dos livros: “Corpo e Conhecimento - uma Visão Psicanalítica”, ed. Casa do Psicólogo,
e “Psicanálise: uma Leitura Trágica do Conhecimento”, ed. Rosari.

Seminários Clínicos

SEMINÁRIOS CLÍNICOS

no Núcleo de Método Psicanalítico e Formações da Cultura, na PUC-SP, supervisor de estágios da
Faculdade Sumaré, autor do livro: “Vitrola Psicanalítica: Canções que Tocam na Análise”, Via Lettera
Editora, e co-autor do livro: “Falando de Amor”, ed. Ágora.

Lia Pitliuk: psicanalista, membro dos Departamentos de Psicanálise e de Psicanálise da Criança

do Instituto Sedes Sapientiae, professora e supervisora do Curso de Formação em Psicanálise da
Criança deste Instituto, autora de artigos tais como: “Subjetivações e Informática em A Criança na
Contemporaneidade e a Psicanálise: Mentes e Mídia: Diálogos Interdisciplinares, II”, “Modos de
Ser: Compondo com Espinosa e Rodulfo, em Psicossoma III - Interfaces da Psicossomática” e de
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“Encontros no / com o / através do... Computador: um Assunto para a Psicanálise? em Psicologia e
Informática: Desenvolvimento e Progresso”, ed. Casa do Psicólogo.

do Ambulatório do Jogo Patológico e Outros Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

Maria Cristina Barbetta Mileo: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela

Maurício Castejón Hermann: psicanalista, AT, doutorando em Psicologia Clínica pela USP,

PUC-SP, professora e supervisora clínica no curso de psicologia clinica da UNIP.

docente e supervisor clínico da UMESP e membro do EPFCL- SP.

Maria Cristina Ocariz: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP,

Mira Wajntal: psicanalista, mestre pelo Núcleo de Psicanálise da PUC-SP.

membro do Departamento de Psicanálise, professora e supervisora do curso “Psicanálise: Teoria
e Clínica” , coordenadora do curso “Conceitos Fundamentais da Teoria de Jacques Lacan”, do
Instituto Sedes Sapientiae, e autora do livro: “O Sintoma e a Clínica Psicanalítica. O Curável e o que
Não Tem Cura”, Via Lettera Editora.

Miriam Debieux Rosa: psicóloga, psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP,

Maria Cristina Rios Magalhães: Psicanalista, diretora da Livraria Pulsional - Centro de

Monica Seincman: psicanalista, lingüista, pós-graduada pelo Programa de Pós-Graduação em

Maria da Penha Zabani Lanzoni: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, membro associado da SBPSP, membro efetivo e membro do corpo docente da Sociedade
Psicanalítica do Rio de Janeiro e do Núcleo Psicanalítico de Belo Horizonte, membro Fundador do
Centro de Estudos da Teoria dos Campos (CETEC).

Maria Elisa Pessoa Labaki: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP,

membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e professora do curso de
Psicossomática do mesmo Instituto, professora e supervisora da Universidade São Judas Tadeu e
autora do livro: “Morte”, ed. Casa do Psicólogo.

Maria Lúcia de Araújo Andrade: psicanalista, professora do Departamento de Psicologia

Psicologia Clínica da PUC-SP, pós-graduada em Finanças pela FGV-SP.

Myrian Uchitel: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, docente do Departamento

de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, autora dos livros; “Além dos Limites da Interpretação”
e “Neurose Traumática”, ed. Casa do Psicólogo.

Nayra Cesaro Penha Ganhito: psiquiatra, psicanalista, membro do Departamento de

Psicanálise do Instituto Sedes Sapientae, professora do curso Psicopatologia Psicanalítica na
Clínica Contemporânea neste Instituto e do curso de Psicopatologia da FSP-USP. Autora do livro:
“Distúrbios do Sono”, ed. Casa do Psicólogo.

Nora Beatriz Susmanscky de Miguelez: psicanalista, professora coordenadora do Curso de
Formação em Psicanálise do Departamento do Instituto Sedes Sapientiae.

Oscar Angel Cesarotto: psicanalista, professor de Semiótica Psicanalítica na PUC-SP, autor

Clínica da USP, orientadora no Programa de Pós-Graduação do Departamento de Psicologia Clínica
do IPUSP, coordenadora do “Laboratório Sujeito e Corpo”, coordenadora do curso de especialização
lato-sensu Teoria, Técnica e Estratégias Especiais em Psicanálise (Freud-Lacan).

dos livros: “Tango Malandro”, “Contra Natur”, “No Olho do Outro” e “Um Affair Freudiano”, ed.
Iluminuras.

Maria Lúcia de Moraes Borges Calderoni: psicóloga, psicanalista, membro do Departamento

e o Teste de Realidade”, ed. Casa do Psicólogo.

de Psicanálise e coordenadora de Equipe Clínica da Clínica Psicológica do Instituto Sedes
Sapientiae, professora de História da Psicopatologia e de Psicopatologia Psicanalítica no Curso de
Pós-Graduação em Psicopatologia NAIPPE/USP. Autora, entre outros, do ensaio: “As Origens da
Cisão entre Medicina e Palavra in Psicopatologia: Vertentes, Diálogos”, Via Lettera Editora.

Maria Olympia de A. F. França: psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de
Psicanálise de São Paulo.

Mariana Shontag: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP.
Marion Minerbo: psiquiatra , psicanalista, doutora em Psicanálise pela Escola Paulista de
Medicina, membro efetivo e professora titular da SBPSP.

Marisa A. Belém: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, autora do livro: “Mulher
no Brasil - Nossas Marcas e Mitos. Ensaio de Psicanálise”, ed. Escuta.

Marli Ciriaco Vianna: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae e professora do curso Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Contemporânea.

Marta Foster: psicanalista, membro efetivo e docente da SBPSP, membro da Comissão de

Estudos sobre a Formação Psicanalítica da Associação Brasileira de Psicanálise (ABP), supervisora
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professora doutora dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Psicologia Clínica do Instituto
de Psicologia da USP, professora Titular da Faculdade de Psicologia da PUC-SP e coordenadora do
Laboratório Psicanálise e Sociedade do Departamento da Psicologia Clínica do IP-USP.

Patrícia Porchat: psicanalista, doutoranda em Psicologia Clínica no IPUSP. Autora do livro: “Freud
Patrícia Vianna Getlinger: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto
Sedes Sapientiae.

Paulina Cymrot: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro da SBPSP,

membro associada da Associação Brasileira de Psiquiatria, docente e supervisora do curso de
aprimoramento em Psicoterapia Psicanalítica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Medicina Preventiva. Professora titular e supervisora clínica da área de Psicanálise da UNIP e autora
dos livros: “Elaboração Psíquica. Teoria e Clínica Psicanalítica”, ed. Escuta, e “Ninguém Escapa de
Si Mesmo: Psicanálise com Humor”, ed. Casa do Psicólogo.

Paulo Endo: psicólogo, psicanalista, doutor pelo IPUSP, pesquisador recém-doutor do Centro

2008

Psicanálise e da Editora Escuta. Autora de vários artigos e organizadora das coletâneas: “Na Sombra
da Cidade” e “Psicofarmacologia e Psicanálise”, ed. Escuta. Coordenadora da Rede dos Estados
Gerais da Psicanálise de 1998 à 2003.

Seminários Clínicos

SEMINÁRIOS CLÍNICOS

Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP/CAPS) e autor do livro: “A Violência no Coração da
Cidade. Um Estudo Psicanalítico”, ed. Escuta.

Paulo Schiller: pediatra, psicanalista, professor convidado do Curso de Introdução à Psicanálise

para Pediatras do Instituto Sedes Sapientiae. Autor do livro: A Vertigem da Imortalidade Segredos,
Doenças, ed. Cia. das Letras. Foi, durante 12 anos, coordenador do Serviço de Psicologia e Psicanálise
do Departamento de Oncologia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Regina Amaral: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Autora do livro:
Aprendendo a Dançar: Entre a Forma e o Devir, ed. Annablume.

23

Rodolpho Ruffino: psicanalista, membro correspondente da Associação Psicanalítica de Porto

Walkiria Helena Grant: psicanalista, professora doutora do IPUSP, no curso de Pós-Graduação

Rodrigo Blum: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes

Yvette Piha Lehman: psicóloga, psicanalista, membro da SBPSP, livre docente pela USP, participa

Sapientiae, atuando no Grupo de Transmissão e Estudos de Psicanálise, Terapeuta da Instituição
Projetos Terapêuticos e membro da Organização Não Governamental ATUA - Rede de
Acompanhamento Terapêutico.

Rogério Lerner: psicanalista, professor-doutor do IPUSP, docente do programa de pós-graduação

em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do IPUSP, autor do livro: “A Psicanálise na
Ordem do Discurso de Agentes de Saúde Mental”, ed. Casa do Psicólogo e co-autor do livro:
“Psicologia, Pesquisa e Clínica: por uma Análise Institucional do Discurso”, ed. Annablume.

Sandra Pavone: psicanalista, mestre em Semiótica Psicanalítica pela PUC-SP, membro do setor

de psicologia e professora do curso de Aprimoramento “Clínica Psicanalítica: Manifestações
Psicopatológicas na Fala” na Derdic da PUC-SP e organizadora do livro: “Audição, Voz e Linguagem:
a Clínica e o Sujeito”, ed. Cortez.

Sérgio Telles: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise e coordenador do grupo:

“Psicanálise e Cultura” no Instituto Sedes Sapientiae, faz parte do corpo editorial da Revista
“Percurso”, autor de: “Fragmentos Clínicos de Psicanálise” e “O Psicanalista Vai ao Cinema”, ed.
Casa do Psicólogo.

Sidnei Artur Goldberg: psicanalista, editor da revista de Psicanálise “Textura”, coordenador do

espaço “Reuniões Psicanalíticas”, co-autor de “Sobre o Desejo Masculino”, ed. Ágalma, “Temas da
Clínica Psicanalítica” e “Sexualidade Feminina e Masculina”, ed. Experimento.

Sílmia Sobreira: psicóloga, psicanalista, membro da EPCL-SP, analista membro do Dia Escola

(A.M.E.), professora convidada do curso Teoria, Técnica e Estratégias Especiais em Psicanálise no
Laboratório Sujeito e Corpo da Pós-Graduação do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP.

Suely Gevertz: psicóloga, psicanalista, membro e coordenadora da Comissão de Mídia da SBPSP
e professora do Instituto Sedes Sapientiae.

Taeco Toma Carignato: psicanalista, doutora em Psicologia Social pela PUC-SP, pós-doutora
em Psicologia Clínica pela USP, supervisora do projeto “Migração e Cultura: Experiências de
Atendimento a Pessoas em Situação de Vulnerabildiade Psíquica e Social”.

Tales Ab’Sáber: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes

Sapientiae, mestre em Artes pela ECA-USP, doutor em Psicologia Clínica pelo IPUSP, professor do
curso de Psicopatologia e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP. Autor do livro: “O
Sonhar Restaurado - Formas do Sonhar em Bion, Winnicott e Freud”, ed. 34.

Tereza Elisete Gonçalves: psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP e

do programa de Graduação e Pós-Graduação do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho
do IPUSP, supervisora do curso de especialização em Psicoterapia Psicanalítica, Pós-Graduação
Lato-Sensu no Departamento de Psicologia Clínica da USP ( 1995 a 2005) e coordenadora do
Laboratório de Estudos sobre Trabalho e Orientação Profissional (LABOR).

Início:
1° semestre:
07 de fevereiro de 2008 - Grupo de 5ª feira
08 de fevereiro de 2008 - Grupos de 6ª feira
11 de fevereiro de 2008 - Grupos de 2ª feira
13 de fevereiro de 2008 - Grupo de 4ª feira
19 de fevereiro de 2008 - Grupo de 3ª feira
2° semestre:
07 de agosto de 2008 - Grupo de 5ª feira
08 de agosto de 2008 - Grupos de 6ª feira
11 de agosto de 2008 - Grupos de 2ª feira
12 de agosto de 2008 - Grupo de 3ª feira
13 de agosto de 2008 - Grupo de 4ª feira
Duração: Atividade contínua
Horários:
Grupos de 2ª feira: 17h30 as 19h ou19h às 20h30 ou 20h30 às 22h
Grupo de 3ª feira: 15h30 às 17h
Grupo de 4ª feira: 15h30 às 17h
Grupo de 5ª feira: 19h30 às 21h
Grupos de 6ª feira: 09h às 10h30 ou 10h30 às 12h ou 14h às 15h30

Tiago Corbisier Matheus: psicanalista, mestre em Psicologia Social pela USP, doutorando em

Dirigido:
A alunos dos cursos de Formação em Psicanálise, Formação em
Psicanálise de Crianças e a profissionais com prática clínica

Veridiana Fraguas: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro do Grupo

Preço:
Inscrição: R$ 185,00
Mensalidade:R$ 185,00 / Alunos do CEP: R$ 150,00

supervisora do Curso de Psicanálise da Universidade de Taubaté (UNITAU).

Psicologia Social pela PUC-SP, membro do Núcleo Sociedade e Psicanálise da PUC-SP, membro do
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, professor da EAESP/FGV e supervisor
da Clínica Psicológica da UNIP.
de Transmissão e Estudos de Psicanálise do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae.
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em Psicologia, e analista membro da Sociedade Campinense de Psicanálise.

2008

Alegre (APPOA), co-autor do livro: “Adolescência”, ed. Artes e Ofícios.

Seminários Clínicos

SEMINÁRIOS CLÍNICOS
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A BUSCA DA FELICIDADE, IMPLICAÇÕES
TEÓRICO - CLÍNICAS E MANEJOS

A TEORIA DA AGRESSÃO E SUA IMPORTÂNCIA
PARA A SAÚDE NO PENSAMENTO DE WINNICOTT

Docente:
Luiz Alberto Hanns:

Docente:
Elisa Maria de Ulhoa Cintra:

Programa:
1. Expectativas a respeito da vida e da felicidade ao longo da história e na
sociedade contemporânea (a hiper-felicidade, a infelicidade, a culpa e o azar);
nas diferentes classes sociais. Algumas variáveis fundamentais (aspectos
internos e externos, aspectos genéticos e aspectos aprendidos, aspectos
culturais; temperamento, personalidade, atitude, possibilidades de realização,
sorte). Diferença entre felicidade, satisfação, gozo, bem-estar, alegria, euforia,
beatitude. A visão oriental. A visão freudiana (estrutura do conflito pulsional) e
derivações em outras escolas psicanalíticas.
2. Retificando as posições perante a castração e as relações com próprio desejo
(e com o desejo do (O) outro).
3. Questões clínicas do cotidiano (diagnóstico diferencial dos diferentes tipos
de depressão, ansiedade, infelicidade e tristeza) e manejos das demandas por
felicidade, o que pode ser mudado o que não pode; pactos possíveis com a vida
e o destino. O bem-estar possível e sua relação com a felicidade.
MARÇO
Início: 6ª feira, 14/03/08
Duração: 03 aulas de 03 horas cada / Carga Horária: 09 horas
Datas: 14 de março, 28 de março e 04 de abril
Horário: 14h às 17h
Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: duas mensalidades de R$ 160,00 / alunos do CEP: R$ 135,00
Informações e Inscrições:
Pelos Telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP e
professora do curso de Melanie Klein e Winnicott na Faculdade de Psicologia da PUC-SP. Autora do
livro: “Melanie Klein: Estilo e Pensamento”, ed. Escuta e de vários artigos publicados em revistas
de psicanálise, sobre o pensamento M. Klein e D. W. Winnicott.

O curso de Winnicott deste ano terá início com um estudo detalhado do jogo
da espátula e das observações de bebês em uma situação estabelecida e com
uma reflexão sobre o jogo de rabiscos como instrumento diagnóstico através
da consulta terapêutica.
Prosseguiremos fazendo uma incursão sobre o medo do colapso e as angústias
impensáveis, retomando o tema da regressão a serviço da análise e comparandoa com o fenômeno da regressão como retraimento patológico.
Estudaremos a família afetada pela doença depressiva de uma figura parental e
a posição depressiva como aspecto decisivo do desenvolvimento emocional.
Faremos, então, uma incursão sobre o desenvolvimento da capacidade para
preocupar-se e os temas correlacionados da capacidade de responsabilizar-se,
envolver-se e depender.
Para encerrar este ciclo faremos um estudo da agressão e suas raízes, do
amor cruel e da importância do ódio, inveja e ciúme nas diversas fases de
desenvolvimento do ego.
MARÇO
Início: sábado, 29/03/08
Duração: 7 aulas de 02 horas e meia cada / Carga Horária: 18 horas
Datas: 1º semestre: 29 de março, 26 de abril e 07 de junho
2º semestre: 30 de agosto, 27 de setembro, 25 de outubro e
29 de novembro

2008

psicólogo, psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
professor do curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Psicanálise do Instituto de Psicologia da USP,
autor dos livros: “Dicionário Comentado do Alemão de Freud”, ed. Imago e “A Teoria Pulsional na
Clínica de Freud”, ed. Escuta. Atual responsável pela nova tradução das obras de Freud ora em
curso.

Seminários Teóricos - 1º semestre

SEMINÁRIOS TEÓRICOS - 1º SEMESTRE

Horário: 09h30 às 12h
Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: três mensalidades de R$ 195,00 / alunos do CEP: R$ 155,00
Informações e Inscrições:
Pelos Telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-CLÍNICAS DE SÁNDOR FERENCZI

BIGA II - GRUPOS TRABALHANDO
BREVE INTERVENÇÃO GRUPAL ANALÍTICA II

Docente:
Daniel Kupermann:

Docente:
Sergio Maida: psicanalista, analista clínico-institucional.

Principal interlocutor de Freud desde a primeira década do século XX, Sándor
Ferenczi é autor de uma obra que persiste surpreendentemente contemporânea,
configurando uma ferramenta preciosa para o psicanalista que se depara com
os desafios impostos à clínica pela atualidade. Nesse curso serão abordadas
suas concepções originais acerca do processo de constituição subjetiva,
assim como as sucessivas experiências clínicas que ensaiou, da técnica ativa
à “análise pelo jogo” e à mutualidade, enfatizando o que, no seu percurso,
provocou a revalorização da questão traumática, seja no setting analítico, seja
na transmissão da psicanálise. Pretende-se ainda indicar, dentre as principais
contribuições ferenczianas, aquelas que foram herdadas e desenvolvidas por D.
W. Winnicott.
1. A onipotência erótica infantil
2. Introjeção e simbolização
3. A técnica ativa e o manejo da transferência
4. Princípio de relaxamento e a neocatarse
5. O resgate da questão traumática: confusão de línguas
6. A “análise pelo jogo” e a mutualidade
7. A sensibilidade do analista e a dimensão estética da clínica psicanalítica
8. Ferenczi, Winnicott e a criação compartilhada
ABRIL
Início: 4ª feira, 16/04/08
Duração: 9 aulas de 02 horas cada / Carga Horária: 18 horas
Datas: 16 e 23 de abril; 07, 14 e 28 de maio; 04, 11, 18 e 25 de junho
Horário: 20h às 22h
Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: três mensalidades de R$ 195,00 / alunos do CEP: R$ 155,00
Informações e Inscrições: Pelos Telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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Embora no mesmo caminho; desenvolver as inúmeras questões que se colocam
nesta prática analítica onde indivíduos, grupos e instituições provocam
confusão porque não param de se confundir e de lutar. Pretendemos o grupo
como dispositivo analisador e transformador, clínico-político, produtor de
subjetividades des-sujeitadas, desindividualizando, desinstitucionalizando,
enfim, propondo formas diferentes de trabalhar em grupo.
As teorias presentes, agora se encontrando e forçando o pensamento a se
transversalizar e produzir o novo. Como? Aproveitando as múltiplas potencias
dos coletivos organizados para trabalhar e se trabalhar, dupla tarefa, se produzir
produzindo, resistindo a qualquer forma de poder constituído e concentrado.
E com que roupa eu vou? Psicanalista, analista institucional, coordenador,
terapeuta, esquizoanalista, psicodramatista, ou ainda esquizodramatista,
psicólogo social, doutor, professor, consultor, supervisor, acolhedor, assessor,
apoiador da roda, interventor, líder, animador, agitador militante, guru,
cuidador?
Cuidar, só da tarefa, com carinho e atento a simplicidade e riqueza dos
analisadores e dos recursos para que falem e se expressem. O momento da
escuta, das três dramatizações, qual delas: as líneas e os planos, a fuga armada,
os disruptores, o humor, a violência, a transversalidade como método, o projeto,
os riscos de cuidar: a dialética cuidador-assistido (um nega o outro) e como
resultado a mãe falida ou a subjetividade heróica.
ABRIL
Início: 5ª feira, 17/04/08
Duração: 9 aulas de 02 horas cada / Carga Horária: 18 horas
Datas: 17 e 24 de abril; 08, 15 e 29 de maio; 05, 12, 19 e 26 de junho

2008

psicanalista, doutor em Teoria Psicanalítica pela UFRJ, professor
do Departamento de Psicologia Clínica da USP, membro da Formação Freudiana, autor de:
“Transferências cruzadas. Uma História da Psicanálise e suas Instituições”, ed. Revan e de “Ousar
Rir. Humor, Criação e Psicanálise”, ed.Civilização Brasileira.

Seminários Teóricos - 1º semestre

SEMINÁRIOS TEÓRICOS - 1º SEMESTRE

Horário: 15h30 às 17h30
Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: três mensalidades de R$ 195,00 / alunos do CEP: R$ 155,00
Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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2008

CRISE PROFISSIONAL, IMPLICAÇÕES TEÓRICO-CLÍNICAS E MANEJOS
Docente:
Luiz Alberto Hanns:

O INFANTIL: ESTRUTURA E EXPERIÊNCIA

psicólogo, psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
professor do curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Psicanálise do Instituto de Psicologia da USP,
autor dos livros: “Dicionário Comentado do Alemão de Freud”, ed. Imago e “A Teoria Pulsional na
Clínica de Freud”, ed. Escuta. Atual responsável pela nova tradução das obras de Freud ora em
curso.

Docente:
Domingos Paulo Infante:

1. Comunidades tribais, economia rural e grupos pré-industriais; Aspectos contribuição

Programa:

psicológica da teoria de Marx; Configurações de mix entre fartura, tédio, previsibilidade,
rotina x desafios. Surgimento do conceito de Trabalho. Estereótipos europeus do século
XIX que nos marcam hoje. Pirâmide de necessidades de Maslow e A Realização pessoal
e profissional: um Mix de desafios e confortos. (In)congruência entre vida profissional e
pessoal. Modelo “Nissan”. A questão psicanalítica da identidade e identificação.

2. Capilarização das condições macro para a infelicidade profissional; Esgotamento

das fronteiras naturais; Aceleração da competição; Aceleração das mudanças de
cenário. Redução do Welfare State. Mitos contemporâneos: O impasse da “qualidade
de vida” (conceito típico dos anos 90). Vida Pessoal; Vida Financeira; Vida Profissional.
Discriminando Crise Profissional e Crise Pessoal. A Busca do Sucesso Profissional e suas
Armadilhas.

psiquiatra, psicanalista, médico assistente do Centro de
Referência do Ministério da Saúde no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP (HCFMUSP).

Seminários Teóricos - 2º semestre

SEMINÁRIOS TEÓRICOS - 2º SEMESTRE

1. Simbolização primordial
2. Narcisismo primário e secundário
3. Metáfora paterna: pai real, pai imaginário, pai simbólico
4. Transferência
5. Implicação dos pais no tratamento

3. Tipos puros ideais e mix de tipos; Diagnosticando a crise profissional, a vocação,

6. Final de análise
SETEMBRO
Início: 4ª feira, 24/09/08

AGOSTO

Duração: 9 aulas de 02 horas cada / Carga Horária: 18 horas

Início: 6ª feira, 15/08/08

Datas: 24 de setembro; 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro; 05, 12 e 19 de novembro

Duração: 03 aulas de 03 horas cada / Carga Horária: 09 horas

Horário: 20h às 22h

Datas: 15, 22 e 29 de agosto

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

Horário: 14h às 17h

Preço: três mensalidades de R$ 195,00 / alunos do CEP: R$ 155,00

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Preço: três mensalidades de R$ 160,00 / alunos do CEP: R$ 135,00

2008

talento, inclinações, preferências, aversões provisórias e permanentes, déficits provisórios
e permanentes, alinhando expectativas de desejo (principio do prazer e principio de
realidade), ciclos e ritmos, leis e etiquetas, cultura pessoal e social, pressões familiares e
do grupo de referência. Manejos clínicos do fantasma da mediocridade, da infelicidade
profissional, dos mitos de vocação e carreiras meteóricas. Manejos clínicos da busca de
vocação. A questão do desejo; Equação geral de vetores de desejo.

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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ELEMENTOS PARA PENSAR UMA CLÍNICA GRUPAL

FREUDISMO: OS HERDEIROS DE FREUD, ENTRE 1930 E 1970

Coordenação:
Andréa Carvalho Mendes de Almeida:

Docente:
Carmen Lucia M. Valladares de Oliveira: socióloga, psicanalista, doutora pela Université

Professores convidados:
Leonel Braga Neto: psicanalista,

com formação em coordenação de grupos, analista
institucional, ex-presidente do Instituto Therapon Adolescência.
Marta Maria Okamoto: psicanalista, com formação em coordenação de grupo, ex-diretora
clínica do Instituto Therapon Adolescência.
Renata F. Puliti: psicanalista, analista institucional, com formação em coordenação de grupos,
membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientae.

Entendendo que a instituição é o que mantém a existência dos indivíduos,
dos grupos e das organizações, a proposta desse seminário é articular estes
campos. Pretendemos introduzir operadores para pensar a clínica grupal que
levem em conta o campo da Análise Institucional e da Psicanálise, entendendo
que os grupos se definem pela mesma transversalidade que atravessa o campo
institucional.
Programa:
• A corrente da Análise Institucional
• Como pensar o grupo operativo de Pichon Rivière hoje e que outras influências
agregam aí
• A instituição como grupo e o grupo na instituição
•
•
•

A equipe terapêutica como grupo de trabalho - a questão da transdisciplinariedade

Tratamento de psicóticos em grupo / tratamento de adolescentes em grupo
Tratamento de famílias - a família como grupo em tratamento

Paris VII, membro da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. Autora
do livro: “História da Psicanálise em São Paulo (1920-1969)”, ed. Escuta

Programa:
Considerando o freudismo como um sistema de pensamento e um método
terapêutico inscrito em uma filiação e em constante atualização, este Seminário
tem por objetivo revisitar o processo de implantação das correntes que se
reclamam de Freud, através de quatro gerações que sucederam à morte do
pai fundador: annafreudismo, kleinismo, ego psychology, independentes, self
psychology e lacanismo.
Elas serão contextualizadas e analisadas naquilo que constitui o fundamento do
campo freudiano: o conceito de inconsciente, a teoria da sexualidade e o modo
de transmissão da clínica, a transferência.
SETEMBRO
Início: 6ª feira, 26/09/08
Duração: 09 aulas de 02 horas cada a / Carga Horária: 18 horas
Datas: 26 de setembro; 03, 10, 17, 24 e 31 de outubro; 07, 14 e 28 de novembro

SETEMBRO

Horário: 15h30 às 17h30

Início: 5ª feira, 25/09/08

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

Duração: 9 aulas de 02 horas cada / Carga Horária: 18 horas

Preço: três mensalidades de R$ 195,00 / alunos do CEP: R$ 155,00

Datas: 25 de setembro; 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro; 06, 13 e 27 de novembro
Horário: 15h30 às 17h30

2008

psicanalista, com formação em coordenação
de grupos, analista institucional, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae.
José Waldemar Thiesen Turna: psicanalista, coordenador técnico do Hospital Psiquiatrico
São João de Deus e membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.

Seminários Teóricos - 2º semestre

SEMINÁRIOS TEÓRICOS - 2º SEMESTRE

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: três mensalidades de R$ 195,00 / alunos do CEP: R$ 155,00
Informações e Inscrições: Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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SEMINÁRIO ClÍNICO-TEÓRICO

INTRODUÇÃO À CLÍNICA DAS PSICOSES II

ATIVIDADE CLÍNICA

Docente:
Andréa Carvalho Mendes de Almeida:

Docente:
Luis Hornstein:

psicanalista, com formação em coordenação
de grupos, analista institucional, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae.

José Waldemar Thiesen Turna: psicanalista, coordenador técnico do Hospital Psiquiatrico
São João de Deus e membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.

Programa:

Prêmio Konex de platina: década 1996-2006: psicanálise. Presidente da
Sociedad Psicoanalítica del Sur (S.P.S.) e da Fundación para el Estudio de la Depresión (FUNDEP).
Professor convidado de pós-graduação em diversas instituições da Argentina e no exterior. Autor
de vários artigos e capítulos de livros publicados em revistas nacionais e estrangeiras. Publicou os
libros : “Teoría de las Ideologías y Psicoanálisis”, ed. Kargieman; “Introducción al Psicoanálisis”, ed.
Trieb; “Cura Psicoanalítica y Sublimación”, ed. Nueva Visión; “Cuerpo, Historia, Interpretación”;
“Práctica Psicoanalítica e Historia”; “Narcisismo”; “Intersubjetividad y Clínica”; ”Proyecto
Terapéutico” e “Las Depresiones”,ed. Paidós.

1. Esquizofrenia

Programa:

2. Paranóia

Apresentarei as primeiras entrevistas de um paciente para abordar certas
problemáticas atuais da clínica:

Seminário Clínico-Teórico

SEMINÁRIOS TEÓRICOS - 2º SEMESTRE

3. Posição Transferencial
•

Iniciação de um tratamento

•

Repetição, transferência e verdade histórica

•

História libidinal e identificatória

Duração: 09 aulas de 02 horas cada a / Carga Horária: 18 horas

•

Narcisismo e/ ou Édipo

Datas: 29 de setembro; 06, 13, 20 e 27 de outubro; 03, 10, 17 e 24 de novembro

MAIO

Horário: 20h30 às 22h30

Data: 6ª feira, 30/05/08

Apresentação clínica: sábado, 1°/11/08, no Hospital Psiquiátrico
São João de Deus

Horários: 17h30 às 19h

SETEMBRO
Início: 2ª feira, 29/09/08

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
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Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e a profissionais com prática clínica

Preço: três mensalidades de R$ 195,00 / alunos do CEP: R$ 155,00

Preço: Até o dia 16/05/08: R$ 60,00
Após o dia16/05/08: R$ 70,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

2008

4. Tratamentos das Psicoses
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CURSO BREVE - 1º SEMESTRE

INTRODUÇÃO AO SEMINÁRIO SOBRE A ANGÚSTIA, DE J. LACAN

AS DEPRESSÕES

Docente:
Mário Eduardo Costa Pereira: psicanalista,

Docente:
Luis Hornstein:

Este curso tem por objetivo realizar uma introdução ao seminário 10 de Jacques
Lacan, intitulado “A angústia”. Nesse ensino fundamental de sua obra, Lacan
retoma esse elemento central da metapsicologia freudiana - a teoria da angústia
- para relê-lo à luz de seu recentramento da psicanálise em torno da teoria do
objeto a e das dimensões do Real, Simbólico e do Imaginário. Trata-se de um
ponto de virada da teoria lacaniana da primazia do significante em direção à
clínica do Real, cujo centro será a teorização do objeto a.

Nenhuma abordagem isolada pode se contrapor eficazmente a depressão. Os
enfoques são basicamente dois: o psicofarmacológico e o psicoterapêutico. Os
interesses setoriais, científicos e empresariais, apelam cada um para um reducionismo
(biologicismo, psicologismo, sociologismo, etc). Em um livro recentemente editado
abordei estes temas (As Depressões, ed. Paidós, 2º edição 2007). Neste curso
indicarei certas relações inquestionáveis entre o padecimento depressivo que,
evitando simplificações, vincule o desequilíbrio neuroquímico (indiscutível nas
depressões) com a ação conjunta da herança, a história, a vida atual, os conflitos, o
contexto histórico social e os estados do corpo. As depressões serão abordadas a
partir do paradigma da complexidade. Os depressivos se sentem sobrecarregados
por certa des-esperança que os impede de contar com a energia necessária
para formular novos projetos e deixar de transitar nostalgicamente pelas cinzas
do passado. Sem antecipação do futuro não há projeto. A ilusão se curva ante a
nostalgia. Quando proponho a integração e a colaboração entre psicofarmacologia
e psicoterapia, isto não implica que acredite em uma ação mágica da serotonina ou
de qualquer psicofármaco. Alguns dos seus efeitos são positivos, mas inclusive, os
efeitos positivos devem ser potencializados pelo entorno afetivo do paciente (seus
vínculos) e quase sempre por uma psicoterapia.

Programa:
1ª aula: Introdução à estrutura da angústia
2ª aula: Sobre o estatuto do objeto a
3ª aula: A angústia entre o gozo e o desejo
4ª aula: As cinco formas do objeto a
ABRIL
Início: sábado, 05/04/08
Duração: 04 aulas de 03 horas cada / Carga Horária: 12 horas

Programa:
•
•
•
•
•
•

A sociedade depressiva
Patologia do narcisismo
Depressão e auto estima
Depressão e vida cotidiana
Clínica da depressão
Projeto terapêutico nas depressões

Datas: 1º semestre: 05 de abril e 17 de maio
2º semestre: 16 de agosto e 13 de setembro

MAIO

Horário: 09h às 12h

Data: sábado, 31/05/08
Horário: 09h30 às 12h30 e 14h às 17h

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: duas mensalidades de R$ 195,00
Informações e Inscrições: Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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Prêmio Konex de platina: década 1996-2006: psicanálise. Presidente da
Sociedad Psicoanalítica del Sur (S.P.S.) e da Fundación para el Estudio de la Depresión (FUNDEP).
Professor convidado de pós-graduação em diversas instituições da Argentina e no exterior. Autor
de vários artigos e capítulos de livros publicados em revistas nacionais e estrangeiras. Publicou os
libros : “Teoría de las Ideologías y Psicoanálisis”, ed. Kargieman; “Introducción al Psicoanálisis”, ed.
Trieb; “Cura Psicoanalítica y Sublimación”, ed. Nueva Visión; “Cuerpo, Historia, Interpretación”;
“Práctica Psicoanalítica e Historia”; “Narcisismo”; “Intersubjetividad y Clínica”; ”Proyecto
Terapéutico” e “Las Depresiones”,ed. Paidós.

2008

psiquiatra, doutor em Psicopatologia
Fundamental pela Universidade de Paris VII, professor do Departamento de Psiquiatria da
Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, membro da Associação Universitária de Pesquisas
em Psicopatologia Fundamental. Diretor do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da FCMUNICAMP. Coordenador do Estágio de Psicoterapia Psicanalítica do Hospital das Clínicas da
UNICAMP. Professor do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae de São Paulo.
Editor associado da Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental.

Curso Breve - 1º semestre

SEMINÁRIO

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: Até o dia 16/05/08: R$ 165,00
Após o dia 16/05/08: R$ 185,00
Informações e Inscrições: Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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EVENTOS - 1º SEMESTRE

TRANSCENDÊNCIA E FORMAS DE SUBJETIVAÇÃO

CONCEPÇÕES DA CURA EM PSICANÁLISE

Docente:
Jurandir Freire Costa:

Docente:
Renato Mezan:

Trata-se de analisar os fundamentos da relação do sujeito ao Outro, nas
vertentes epistemológica, ontológica e psicológica. A hipótese a ser investigada
é a de que os indivíduos atuais, embora se refiram á ordem transcendente do
Outro para se subjetivarem, não sabem como reconhecê-lo nas instâncias das
autoridades tradicionais. Esse duplo movimento, de apelo e desconhecimento
daquele ou daquilo para quem se apela, converte-se em novos tipos de conflito
psíquico e exigem outros tipos de intervenção analítica..

O que significa “curar-se” no nosso campo? Freud usa com freqüência a
palavra Heilung, em conexão com der Kranke (o doente: para ele, a origem da
Psicanálise na Medicina não constituía problema algum. Ela havia se diferenciado
suficientemente da sua matriz médica para que ele defendesse, em A Questão
da Análise por Não Médicos, a total independência entre ambas.
O curso desenvolverá a seguinte tese: a maneira como cada escola de
psicanálise compreende o surgimento e a remoção dos sintomas depende de
coordenadas metapsicológicas, que por sua vez determinam a segmentação
do campo da Psicopatologia segundo critérios coerentes com elas. “Cura”
é então uma função da maneira pela qual se compreende o funcionamento
psíquico normal e os seus percalços, que resultam nas diversas categorias da
nosologia psicanalítica.

OUTUBRO
Data: sábado, 18/10/08
Horário: 09h30 às 12h30 e 14h às 17h

psicanalista, professor titular da PUC-SP, membro do Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, coordenador da Revista Percurso e autor de vários livros,
entre os quais: “Tempo de Muda”, ed. Cia. das Letras, “Interfaces da Psicanálise” ed. No Prelo, e
“Escrever a Clínica” e “A Vingança da Esfinge”, ed. Casa do Psicólogo.

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

ABRIL

Preço: Até o dia 03/10/08: R$ 165,00
Após o dia 03/10/08: R$ 185,00

Data: sábado, 12/04/08

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Horário: 09h às 12h
Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: Até o dia 28/03/08: R$ 130,00
Após o dia 28/03/08: R$ 150,00
Informações e Inscrições:Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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2008

psiquiatra, psicanalista, professor titular do Instituto de Medicina
Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e autor de (entre outros): “O Vestígio e a
Aura: corpo e consumismo na moral do espetáculo” e “O risco de Cada Um - E Outros Ensaios de
Psicanálise e Cultura”, ed. Garamond.

Eventos - 1º semestre

CURSO BREVE - 2º SEMESTRE
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EVENTOS - 1º SEMESTRE

PAIXÕES DE SEGURANÇA

A REPETIÇÃO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA DE D. W. WINNICOTT

Docente:
Maria Rita Kehl:

Docente:
Leopoldo Fulgencio:

Em uma conferência pronunciada na Inglaterra, em 1947, Lacan declarou-se
preocupado com o desenvolvimento de “meios de agir sobre o psiquismo, uma
manipulação combinada de imagens e paixões já utilizada com sucesso contra
nosso julgamento”... O ano foi o mesmo em que Adorno publicou seu texto
sobre a Indústria Cultural. Creio que ambos estão se referindo à mesma coisa.
Entre as paixões manipuladas, Lacan menciona certas “paixões de segurança”.
Mobilizadas pelas mídias modernas, tais paixões são tributárias das formações
imaginárias e do campo de identificações que elas promovem. Meu objetivo
é examinar, sessenta anos mais tarde, os efeitos do crescimento do alcance
dessas mídias sobre a subjetividade contemporânea.
MAIO
Data: sábado, 10/05/08

psicólogo, psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC-SP, membro do Centro Winnicott
de São Paulo e do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Co-Editor da Revista
de Filosofia e Psicanálsie Natureza Humana. Autor dos livros: “ Freud na Filosofia Brasileira”, ed.
Escuta e de “O Método Especulativo em Freud, EDUC.

Desde Freud a psicanálise tem reconhecido como um dos fenômenos centrais
de seu método ou processo de tratamento, o reconhecimento do fato de que
os pacientes tendem a repetir seus modos de relação patológicos bem como a
situação traumática que caracteriza, como um protótipo, sua patologia. Freud
tentou explicar este fenômeno recorrendo ao conceito especulativo de uma
pulsão de morte. Muitos foram os psicanalistas que criticaram Freud e mesmo
jamais aceitaram sua proposta, ainda que outros, talvez a maior parte, tenha
acatado sua proposta como um legado fundamental para a psicanálise. Ao
ler a obra de Winnicott, percebe-se que ele julgou a pulsão de morte como
, talvez, “o único erro de Freud”. Neste sentido procura-se mostrar como
Winnicott concebe a questão da repetição em análise, sem esta concepção
metapsicológica, reconhecendo neste fenômeno uma procura de tormar
possível a integração de uma experiência que não pôde ser vivida.

Horário: 09h às 12h

JUNHO

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

Data: sábado, 21/06/08

Preço: Até o dia 25/04/08: R$ 130,00
Após o dia 25/04/08: R$ 150,00

Horário: 09h às 12h

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: Até o dia 06/06/08: R$ 130,00
Após o dia 06/06/08: R$ 150,00

2008

psicanalista, ensaísta, poeta, autora de (entre outros): “Ressentimento”, ed.
Casa do Psicólogo; “Sobre ética e psicanálise”, ed. Cia das Letras, “Videologias”, em parceria com
Eugênio Bucci, ed. Boitempo Editorial. Também Processos Primários (poemas; 1996). No momento
dedica-se à elaboração de um livro sobre o tema das depressões.

Eventos - 1º semestre

EVENTOS - 1º SEMESTRE

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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EVENTOS - 2º SEMESTRE

DÍVIDA SIMBÓLICA, AUTORIDADE E VIOLÊNCIA

A ADICÇÃO COMO ESTRUTURA DA PERSONALIDADE
MODERNA OU COMO FORMA MODERNA DE REPETIÇÃO

Docente:
Joel Birman:

Docente:
Contardo Calligaris:

psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e adjunto do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ). É autor de vários livros, entre os quais: “Cartografias do Feminino” e “Estilo e
Modernidade em Psicanálise”, ed. 34 e “Mal-estar na Atualidade: A Psicanálise e as Novas Formas
de Subjetivação”, ed. Civilização Brasileira.

A intenção dessa conferência é de estabelecer as relações entre dívida simbólica
e culpa, a partir dos discursos de Freud, Lacan e Levi-Straus, para realizar uma
reflexão sobre a neurose obsessiva e violência na atualidade.

psicanalista e, certamente, psicoterapeuta doutor em Psicopatologia
Clínica. Lecionou estudos culturais e de antropologia médica (Universidade da Califórnia, em
Berkeley). É colunista semanal do jornal: “Folha de São Paulo”. Seu último livro é “Cartas a um
Jovem Terapeuta. Reflexões para psicoterapeutas, aspirantes e curiosos”, ed. Alegro.

Eventos - 2º semestre

EVENTOS - 2º SEMESTRE

Onde termina um hábito onde começa a adicção?
O prazer esta na falta, na satisfação ou no controle de sua alternância?
Qualquer objeto pode ser objeto de adicção?

SETEMBRO
Data: sábado, 20/09/08
Horário: 09h às 12h
Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: Até o dia 05/09/08: R$ 130,00
Após o dia 05/09/08: R$ 150,00

Data: sábado, 08/11/08
Horário: 09h às 12h
Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: Até o dia 24/10/08: R$ 130,00
Após o dia 24/10/088: R$ 150,00
Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

2008

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

NOVEMBRO
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A Escuta Psicanalítica se produz na intersecção entre a arte e a ciência.
O trânsito entre teoria e prática é uma habilidade essencial na atividade clínica.
Na intenção de reunir os campos da experiência teórica e clínica, elegemos
oito temas para neste ano aprofundarmos.
PERVERSÃO E VOLUBILIDADE: A POSIÇÃO DO BRASIL NO MUNDO
Docente:
Tales Ab’Sáber:

psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae, mestre em Artes pela ECA-USP, doutor em Psicologia Clínica pelo IPUSP, professor do
Curso de Psicopatologia e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP. Autor do livro: “O
Sonhar Restaurado - Formas do Sonhar em Bion, Winnicott e Freud”, ed. 34.

O Brasil adentrou a história da modernidade ocidental posicionado como país
colonial, que não realizava no espaço nacional nem o mercado de trabalho,
movido pela escravidão intercontinental, nem um mercado consumidor,
inexistente por não produzir renda para os trabalhadores escravos, nem um
espaço público de caráter universal, que regulasse os embates entre as classes
e os direitos constituídos. Como tal posição periférica e radical implicou a
constituição subjetiva por aqui? Na origem de nosso processo simbólico de
autonomia moderna e nacional Machado de Assis formulou algumas hipóteses
sobre a natureza da experiência do sujeito, ao modo histórico brasileiro. Seus
resultados simplesmente invertem certas máximas freudianas fundamentais,
posicionando a experiência do senhor de escravo brasileiro em um certo
campo que a psicanálise chamaria, mais tarde, de perversão. No caso brasileiro,
e segundo a leitura do crítico contemporâneo Roberto Schwarz, tal perversão
tem a forma de uma constante volubilidade humana. Esta noção, como veremos,
implica modalidades de operação do sujeito desconhecidas da psicanálise
original.
MARÇO
Data: 6ª feira, 14/03/08
Horário: 19h às 21h

Docente:
Ignácio Gerber: psicanalista, membro efetivo da SBPSP, docente do Instituto de Formação da
SBPSP e membro do Centro de Transdisciplinaridade da Escola do Futuro da USP (CETRANS).

Ao postular o sistema inconsciente como nossa mais verdadeira e profunda
realidade psíquica, Freud inventa a psicanálise, sua teoria, sua prática, seu
método. Uma teoria acerca de nosso funcionamento psíquico e que se
desdobra em várias conjecturas histórico-biológico-genéticas, tais como o
complexo de Édipo, a sexualidade infantil, a mitologia das pulsões etc. Ao
mesmo tempo Freud propõe uma praxis, um método que nos permita alguma
via de acesso ao nosso próprio inconsciente e através dele tambem possibilite
alguma comunicação com o inconsciente alheio. Este método baseia-se na
atitude psicanalítica por ele nomeada Atenção flutuante por parte do analista
e o convite ao analisando para que associe livremente. Na verdade Atenção
flutuante e Associação livre são indissociáveis e concernem tanto ao analista
quanto ao analisando.
Bion recriou a proposta freudiana através da expressão “sem memória, sem
desejo, sem compreensão racional” como atitude desejável para o analista “vira ser” O ou sonhar o O, a essência emocional mutante do momento vivido
com o analisando, um lampejo de verdade cósmica. O analista contemporâneo
Thomas Ogden radicaliza as propostas de Freud e Bion propondo o que ele
chama, Talking-as-dreaming, falar como sonhando. Eu denomino esta atitude
como “falar o que vem a cabeça” e convido os ouvintes a pensarem os caminhos
atuais do método psicanalítico.
ABRIL
Data: 6ª feira, 18/04/08
Horário: 19h às 21h

Reuniões Temáticas - 1º semestre

SONHANDO NO CONSULTÓRIO
SONHANDO COM FREUD, BION E OGDEN

2008

REUNIÕES TEMÁTICAS - 1º SEMESTRE

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

Preço: Até o dia 04/04/08: R$ 60,00
Após o dia 04/04/08: R$ 70,00

Preço: Até o dia 29/02/08: R$ 60,00
Após o dia 29/02/08: R$ 70,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Informações e Inscrições: Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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PROJETO TERAPÊUTICO

O SUSPENSE

Docente:
Luiz Hornstein: Prêmio Konex de platina: década 1996-2006: psicanálise. Presidente da Sociedad

Docente:
Ricardo Goldenberg: psicanalista, mestre em Filosofia pela USP, doutor em Comunicação e

Psicoanalítica del Sur (S.P.S.) e da Fundación para el Estudio de la Depresión (FUNDEP). Professor
convidado de pós-graduação em diversas instituições da Argentina e no exterior. Autor de vários
artigos e capítulos de livros publicados em revistas nacionais e estrangeiras. Publicou os libros :
“Teoría de las Ideologías y Psicoanálisis”, ed. Kargieman; “Introducción al Psicoanálisis”, ed. Trieb;
“Cura Psicoanalítica y Sublimación”, ed. Nueva Visión; “Cuerpo, Historia, Interpretación”; “Práctica
Psicoanalítica e Historia”; “Narcisismo”; “Intersubjetividad y Clínica”; ”Proyecto Terapéutico” e “Las
Depresiones”,ed. Paidós.

A psicanálise clássica: um invento retroativo
Uma técnica ou várias
• A prática analítica convulsionada
• Psicanálise retraída ou de fronteira
• Programa ou estratégia
• Implicação subjetiva
• Contratransferência: obstáculo ou instrumento
• Articulação teórico - prática
• Metas da terapia analítica
•
•

MAIO
Data: 6ª feira, 30/05/08

Semiótica pela PUC-SP. Autor dos livros: “Ensaios sobre a Moral de Freud” e “Goza”, ed. Ágalma,
“No Círculo Clínico: ou Caro Lacan, Por que Negar a Psicanálise aos Canalhas?”, ed. RelumeDumará e “Política e Psicanálise”, Jorge Zahar Editor.

O suspense é um afeto. Uma sensação no corpo, acompanhada de uma
vivência subjetiva e ambos produzidos por um discurso. Depois mestres na
arte de gerar suspense como Highsmith e Hitchcock, entretanto, conseguem
produzir o mesmo efeito mediante estratégias narrativas opostas. Destrinchar
esta diferença nos fornece um bom pretexto para abordar o tema dos afetos,
tão polêmico em psicanálise.

Reuniões Temáticas - 1º semestre

REUNIÕES TEMÁTICAS - 1º SEMESTRE

Bibliografia:
Patrícia Highsmith
O Resgate de Um Cão
O Tremor do Falsário
Alfred Hitchcock
O Sabotador
A Tortura do Silêncio
Um Corpo que Cai
Janela Indiscreta

Horário: 19h às 21h

Preço: Até o dia 16/05/08: R$ 60,00
Após o dia 16/05/08: R$ 70,00
Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

JUNHO
Data: 6ª feira, 13/06/08
Horário: 19h às 21h

2008

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: Até o dia 30/05/08: R$ 60,00
Após o dia 30/05/08: R$ 70,00
Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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NOTAS PARA UMA TEORIA DO BRINCAR

LUTO E NARCISISMO

Docente:
Alfredo Jerusalinsky:

Docente:
Oscar M. Miguelez:

O brincar não é exclusivo da infância. Quando o sujeito embrulha seu objeto
de gozo num tecido de emblemas, independentemente de sua idade, está
brincando. A diferença entre o brincar de um adulto e o brincar de uma criança
consiste em que a criança começa no objeto de gozo e acaba na fantasia,
enquanto que o adulto começa na fantasia e acaba no objeto de gozo. Para
lograr tal inversão o sujeito da infância atravessa três momentos fundamentais:
1) Brincar de ser o Outro Primordial – ser o outro, 2) Brincar de vir-a-ser – fazer
as figuras do discurso parental, 3) Brincar da metafísica do discurso – separar o
bem do mal, o justo do injusto, o certo do errado, o legal do ilegal. Os jogos de
substituição de objeto, de presença-ausência, de construção de bordas, ficam
ao serviço desses três tempos lógicos.

Em “Luto e Melancolia” Freud coloca o narcisismo do lado da melancolia e
não do luto, entretanto, os processos de luto convocam também o narcisismo,
porém articulando - se de forma diferente daquela proposta para a melancolia.
A minha proposta é a de pensar o conceito como no plural “narcisismos” para
poder destacar a especifidade dos contextos nos quais ele participa.

SETEMBRO
Data: 6ª feira, 05/09/08
Horário: 19h às 21h
Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: Até o dia 22/08/08: R$ 60,00
Após o dia 22/08/08: R$ 70,00
Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

50

psicanalista, mestre e doutorando em Psicologia Clínica pela PUCSP, professor no Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae
e pesquisador do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP. Autor do livro:
“Narcisismos”, ed. Escuta.

OUTUBRO
Data: 6ª feira, 03/10/08
Horário: 19h às 21h
Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: Até o dia 19/09/08: R$ 60,00
Após o dia 19/09/08: R$ 70,00
Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

2008

psicanalista, mestre em Psicologia Clínica e doutor em Educação e
Desenvolvimento Humano, membro da Association Lacaniènne Internationale, da Associação
Psicanalítica de Porto Alegre e do Núcleo de Estudos Sigmund Freud. Diretor do Centro Lydia
Coriat de Porto Alegre e de Buenos Aires.

Reuniões Temáticas - 2º semestre

REUNIÕES TEMÁTICAS - 2º SEMESTRE
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A DIREÇÃO NO TRATAMENTO PSICANALÍTICO

O ESTATUTO DA PALAVRA PSICANALÍTICA

Docente:
Mauro Mendes Dias: psicanalista, membro fundador da Escola de Psicanálise de

Docente:
Fabio Landa:

O objetivo dessa apresentação é o de expor a abordagem da direção do
tratamento numa tríplice composição.
A partir daí reúne-se a possibilidade de articulação da técnica com a interpretação,
o manejo da transferência e o lugar do psicanalista, assim como implica conceder
a experiência da psicanálise para além do dualismo freudiano.

O discurso psicanalitico no interior do espaço analítico parece gozar de algumas
caracteristicas que não cessam de surpreender cada um dos analisantes e
sobretudo os analistas. No percurso deste encontro pretenderiamos nos
aproximar desse espanto que ocorre inevitavelmente e que parece renovarse na experiência de cada dia e que poderiamos colocar em relação com a
capacidade de nomeação que o discurso inventado por Freud restaura.

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Data: 6ª feira, 07/11/08

Data: 6ª feira, 05/12/08

Horário: 19h às 21h

Horário: 19h às 21h

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

Preço: Até o dia 24/10/08: R$ 60,00
Após o dia 24/10/08: R$ 70,00

Preço: Até o dia 21/11/08: R$ 60,00
Após o dia 21/11/08: R$ 70,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

psicanalista, doutor pela Université Paris VII, pós-doutor pela École de Hautes
Sciences Sociales - Paris, autor do livro: “Ensaio Sobre a Criação Teórica em Psicanálise”, ed. Unesp,
tradutor de textos de Derrida: “O Animal que Logo Sou”, “Adeus a Emmanuel Lévinas” e “Lévinas,
Quatro Leituras Talmúdicas”, professor convidado do CEP.

2008

Campinas
(EPC), coordenador do grupo de trabalho sobre as psicoses da EPC, supervisor clínico da equipe
técnica do Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria de Campinas, supervisor de
trabalhos com psicóticos na rede da Prefeitura de Campinas.

Reuniões Temáticas - 2º semestre

REUNIÕES TEMÁTICAS - 2º SEMESTRE
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FILMES DA PSICANÁLISE

Acompanharemos a evolução de um caso clínico durante o ano, através de
sete encontros de reflexão em torno do material clínico e das sugestões
bibliográficas que forem sendo suscitadas ao longo do percurso.

Coordenação:
Karin de Paula:

Ernesto Duvidovich:

A transmissão do pensamento psicanalítico exige que se coloque em causa
elementos do inconsciente que só se dão a ver de maneira indireta e transformadas
pelas condições das singularidades expressas na vida e no mundo. De maneira
exemplar, o cinema tem sido muito generoso em dar oportunidades que isto
se faça! É nesta perspectiva que se propõe o exercício de reflexão a partir do
dispositivo ”Filmes da Psicanálise”.

Entendo o estudo de caso como a disposição a partilhar uma sequência de
acontecimentos clínicos com o objetivo de aprendermos o que não se ensina (o
que não pode ser ensinado).
Pretendo retomar alguns temas centrais da intimidade da clínica cuja sequência
dependerá de como o material e, os sete encontros consigam nos surpriender
e nos mobilizar.
ABRIL
Início: 2ª feira, 28/04/08
Duração: 7 encontros de 01 hora e meia cada
Datas: 1° semestre: 28 de abril, 26 de maio e 23 de junho
2° semestre: 25 de agosto; 22 de setembro; 27 de outubro e
24 de novembro

FILME: “CONFIDÊNCIAS MUITO ÍNTIMAS(CONFIDENCES TROP INTIME)”
Direção: Patrice Leconte
Duração: 104 minutos / Comédia dramática em cores / França 2004
Sinopse: Anna acredita que seu casamento está em crise e decide consultar um
psicanalista. Por distração ela entra na sala errada e acaba confessando seus
problemas matrimoniais ao consultor de finanças William Faber.
Fascinado pela mulher e seus segredos, Faber persiste na farsa, muitas vezes
sem ter certeza se Anna está sendo de fato enganada. Ao longo das supostas
consultas, a dupla desenvolve um estranho pacto de dependência, passando a
questionar sua vidas e suas relações amorosas.

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e a profissionais com prática clínica

Psicanalista convidada:
Andrea Menezes Masagão: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela
USP, diretora do filme: “O Zero Não é o Vazio”, 2005.

Preço: quatro mensalidades de R$95,00

MARÇO

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Data: 6ª feira, 07/03/08
Horário: 18h às 20h30
Dirigido: ao público em geral
Preço: R$ 30,00

Horário: 10h30 às 12h
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1º Semestre:

2008

psicanalista, psicossomatista, analista institucional, diretor do CEP,
fundador e diretor presidente da ONG - Núcleo de Psicanálise e Ação Social (NUPAS), organizador
dos livros: “Maternagem - Uma intervenção preventiva em saúde”, Duvidovich E., Winter T. R., ed.
Casa do Psicólogo e “A Supervisão na Clínica Psicanalítica”, Duvidovich E., Goldenberg R., Via
Lettera Editora.

psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, professora e
supervisora clínica na Universidade. Autora do livro: “$em? Sobre a Inclusão e o Manejo do Dinheiro
numa Psicanálise”, ed. Casa do Psicólogo.

Filmes da Psicanálise

ESTUDO DE CASO
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1º Semestre:

Direção: Pinchas Perry
Duração: 104 minutos / Drama / EUA 2007
Sinopse: Baseado no livro homônimo, o filme conta a história do encontro
entre Friedrich Nietzsche e o médico Josef Breuer. Nietzsche está desesperado
depois de se apaixonar pela amiga Lou A. Salomé e procura Breuer. O médico,
por sua vez, está envolvido com uma de suas pacientes (Anna O.). Seus embates
filosóficos irão contribuir para resolver os conflitos internos de ambos.
Psicanalista convidada:
Débora Seibel: psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo,
membro do Comitê de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Reprodução
Humana.
JUNHO
Data: 6ª feira, 06/06/08
Horário: 18h às 20h30
Dirigido: ao público em geral
Preço: R$ 30,00

2º Semestre:
FILME: “PROCURA - SE JANAÍNA”
Direção: Mirian Chnaiderman
Duração: 54 minutos / Documentário / Brasil 2007
Diretor de Fotografia: Rinaldo Martinucci Produtor executivo: Reinaldo
Pinheiro Montagem: Cristina Amaral Som direto: Alfredo Guerra Edição de
Som: Eduardo Santos Mendes Assistentes de Direção: Deborah Sereno, Maria
Carolina Telles Concepção, pesquisa e produção: Deborah sereno, Eliana C.
Sissla, Miriam Chnaiderman, Yara Sayão Trilha original: Daniel Barreiro e Carlos
Ranoya
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Sinopse: Há crianças sem lugar no mundo. São crianças entregues a instituições
e que não se desenvolvem nos padrões esperados: não são portadoras de
deficiências, mas também não têm um desenvolvimento dito normal. Assim
era Janaína, negra, pobre e institucionalizada na FEBEM dos anos 1980. Ela
se debatia no berço e se machucava, ficava com a mão espalmada, não falava
e não se relacionava com outras crianças. Hoje, duas décadas depois, onde
estará Janaína”.
Psicanalista convidada:
Mirian Chnaiderman: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae, doutora em Artes pela ECA-USP, autora dos livros:
“Ensaios da Psicanálise e Semiótica”, ed. Escuta e “O Hiato Convexo: Literatura
e Psicanálise”, ed. Brasiliense. Diretora dos documentários: “Dizem que sou
louco”, “Artesãos da Morte”, “Gilete Azul”, “ Passeio no Recanto Silvestre” e
“Procura-se Janaína”.
OUTUBRO
Data: 6ª feira, 17/10/08
Horário: 18h às 20h30
Dirigido: ao público em geral
Preço: R$ 30,00
Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

2008

FILME: “QUANDO NIETZSCHE CHOROU (WHEN NIETZSCHE WEPT)”

Filmes da Psicanálise

FILMES DA PSICANÁLISE
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psicóloga, psicanalista, professora do Curso de Formação em
Psicanálise no CEP, supervisora e membro da diretoria do Núcleo de Psicanálise e Ação Social
(NUPAS), membro participante da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano - São
Paulo (EPFCL -SP).

Freud nunca pretendeu explicar a arte e sim se utilizou dela para tentar entender
o mundo psíquico.
“Os artistas e os escritores criativos são aliados muito valiosos à pesquisa da psicanálise (...)
Estão adiante de nós, gente comum no conhecimento da mente.”

Lacan confidenciava, fazendo uma brincadeira com a sua criação, o objeto a:
“Só há a poesia, já lhes disse, que permite a interpretação. É isso que não atinjo em minha
técnica. Não sou bastante Po(a)ta.”

A partir dessas duas concepções e da poesia, a proposta é pensar no que
consiste o trabalho do psicanalista.
1º Semestre:

2º Semestre:
MANOEL DE BARROS
Hoje é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos poetas mais
originais do século e mais importantes do Brasil.
“Desinventar objetos. O pente, por exemplo.
Dar ao pente funções de não pentear até que ele
fique à disposição de ser uma begônia.
Ou uma gravanha.
Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma”.
Manoel de Barros
SETEMBRO
Data: 6º feira, 12/09/08
Horário: 19h às 21h

ADÉLIA PRADO

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

Seus textos retratam o cotidiano com perplexidade e encanto permeados pelo
aspecto lúdico, uma das características de seu estilo único.

Preço: Até o dia 29/08/2008: R$ 35,00
Após o dia 29/08/2008: R$ 45,00

“É pretensioso? Mas a poesia não é a revelação do real?”.
Adélia Prado

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

ABRIL
Data: 6º feira, 11/04/08
Horário: 19h às 21h

2008

Coordenação:
Rita Bícego Vogelaar:

Psicanálise e Poesia

PSICANÁLISE e poesia

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde
Preço: Até o dia 28/03/2008: R$ 35,00
Após o dia 28/03/2008: R$ 45,00
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DEBATE: “O TRAUMÁTICO NA CONTEMPORANEIDADE”
Debatedores:
Andrea Menezes Masagão:

psicanalista, doutora em psicologia clínica pela USP, diretora
do filme: “O Zero Não é o Vazio”, 2005.

Daniel Kupermann:

psicanalista, doutor em Teoria Psicanalítica pela UFRJ, professor do
Departamento de Psicologia Clínica da USP, membro da Formação Freudiana. Autor dos livros:
“Transferências cruzadas. Uma História da Psicanálise e suas Instituições”, ed. Revan e de “Ousar
Rir. Humor, Criação e Psicanálise”, ed.Civilização Brasileira.

Karin de Paula:

psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, professora e
supervisora clínica na Universidade. Autora do livro: “$em? Sobre a Inclusão e o Manejo do Dinheiro
numa Psicanálise”, ed. Casa do Psicólogo.

MARÇO
Data: 6ª feira, 28/03/08
Horário: 19h às 21h

DEBATE: “A TRANSFERÊNCIA NA ANÁLISE DE CRIANÇAS COM
PATOLOGIAS GRAVES”
Debatedores:
Adela Stoppel de Gueller:

psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela (PUC-SP),
professora de Teoria Psicanalítica no COGEAE da PUC-SP, coordenadora e docente do Curso de
Psicanálise da Criança no Instituto Sedes Sapientiae.

Ana Laura Prates Pacheco:

psicóloga, psicanalista, mestre pela USP, doutora pelo IPUSP,
membro e coordenadora da rede-de-pesquisa de Psicanálise e Infância da Escola de Psicanálise dos
Fóruns do Campo Lacaniano - São Paulo (EPFCL-SP), docente do Centro Universitário São Camilo
e da especialização “Psicanálise e linguagem: uma outra psicopatologia”, no COGEAE da PUC-SP,
co-autora do livro: “A Criança no Discurso do Outro”, ed. Iluminuras e autora de “Feminilidade e
Experiência Psicanalítica”, Hacker Editores.

Jussara Falek Brauer:

FEVEREIRO

psicanalista, professora livre-docente da USP, coordenadora do
Laboratório de Estudos e Pesquisas dos Distúrbios na Infância e coordenadora do serviço TECER do
Departamento de Psicologia Clínica da USP. Autora do livro: “Ensaios sobre a clínica dos Distúrbios
Graves na Infância”, Coleção 1ª Infância, ed. Casa do Psicólogo.

Data: 6ª feira, 29/02/08
Horário: 19h às 21h

ABRIL

DEBATE: “TRAUMA E TESTEMUNHO”

Data: 6ª feira, 25/04/08
Horário: 19h às 21h

Debatedores:

DEBATE: “INTERVENÇÕES PSICANALÍTICAS NAS INSTITUIÇÕES”

Caterina Koltai: socióloga, psicanalista, professora no curso de graduação e pós-graduação e
ciências sociais da PUC-SP e curso de Teoria Psicanalítica do COGEAE da PUC-SP. Autora do livro:
“Política e Psicanálise - O Estrangeiro”, e organizadora do livro: “O Estrangeiro”, ed. Escuta.

Debatedores:

Paulo Endo: psicólogo, psicanalista, doutor pelo IPUSP, pesquisador recém-doutor do Centro

Afonso Celso Bissoli:

Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP/CAPS) e autor do livro: “A Violência no Coração da
Cidade. Um Estudo Psicanalítico”, ed. Escuta.

Renata Cromberg: psicóloga, psicanalista, filósofa, membro do Departamento de Psicanálise

do Instituto Sedes Sapientiae. Autora dos livros: “Paranóia” e “Cena Incestuosa”, ed. Casa do
Psicólogo.
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psicanalista, especialista em coordenação de grupos pela Sociedade
Brasileira de Dinâmica dos Grupos (SBDG,) consultor organizacional para ONG´s.

2008

A ênfase no debate é uma forma de reconhecer as diferentes leituras das
problemáticas sociais, por isso são convidados profissionais que, além de se
caracterizarem pelo nível de dedicação e especialização nos respectivos temas,
evidenciam a diversidade de abordagens.
O Debate é uma atividade gratuita, dirigidas ao público em geral.

Debates - 1º semestre

DEBATES - 1º SEMESTRE

Francisco Helder Lima Pinheiro Junior:

psicólogo, psicanalista, especialista em
Psicologia Clínica, professor do Curso de Formação em Psicanálise do CEP e membro da diretoria
do Núcleo de Psicanálise e Ação Social (NUPAS).

Rita Bícego Vogelaar:

psicóloga, psicanalista, professora do Curso de Formação em
Psicanálise no CEP, supervisora e membro da diretoria do Núcleo de Psicanálise e Ação Social
(NUPAS), membro participante da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano - São
Paulo (EPFCL -SP).
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DEBATES - 2º SEMESTRE

MAIO

DEBATE: “PALAVRAS EM TORNO DO COPO: REFLEXÕES SOBRE O
ALCOOLISMO”

Data: 6ª feira, 16/05/08
Horário: 19h às 21h

DEBATE: “CRIAÇÃO E ANGÚSTIA CONTEMPORÂNEA”
Debatedores:
Jaime Betts: psicanalista, membro da APPOA, co-autor dos livros: “Sob o Véu Transparente:

Recortes do Processo Criativo com Claudia Stern” e “(Re)velações do Olhar: Recortes do Processo
Criativo com Liana Timm”, Território das Artes, Editora.

Maria Rita Kehl:

psicanalista, ensaísta, poeta, autora de (entre outros): “Ressentimento”, ed.
Casa do Psicólogo; “Sobre ética e psicanálise”, ed. Cia das Letras, “Videologias”, em parceria com
Eugênio Bucci, ed. Boitempo Editorial. Também Processos Primários (poemas; 1996). No momento
dedica-se à elaboração de um livro sobre o tema das depressões.

Ricardo Goldenberg:

psicanalista, mestre em Filosofia pela USP, doutor em Comunicação e
Semiótica pela PUC-SP. Autor dos livros: “Ensaios sobre a Moral de Freud” e “Goza”, ed. Ágalma,
“No Círculo Clínico: ou Caro Lacan, Por que Negar a Psicanálise aos Canalhas?”, ed. Relume-Dumará
e “Política e Psicanálise”, Jorge Zahar Editor.

JUNHO
Data: 6ª feira, 27/06/08
Horário: 19h às 21h

Debatedores:

Debates - 2º semestre

DEBATES - 1º SEMESTRE

Henrique Soares Carneiro: professor doutor do departamento de História da USP, autor e

organizador de seis livros e diversos capítulos e artigos sobre história da alimentação, das bebidas,
das drogas, das guerras.

José Waldemar Thiesen Turna: psicanalista, coordenador técnico do Hospital Psiquiátrico
São João de Deus e membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.

Maurício Fiore:

bacharel em ciências sociais, mestre em antropologia social pela USP,
doutorando em ciências sociais, área de cultura e política da UNICAMP, pesquisador do Centro
Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) e do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre
Psicoativos (NEIP). Autor do livro “Uso de Drogas: Controvérsias Médicas e Debate público”.

JULHO
Data: 5ª feira, 31/07/08
Horário: 19h às 21h

DEBATE: “DISTÚRBIOS DA ORALIDADE”
Debatedores:
Ana Cecília Magtaz Scazufca: psicóloga, psicanalista, doutoranda da Psicologia Clínica da
PUC-SP, membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.

A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita
antecipadamente pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

do Instituto Sedes Sapientiae, mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP,
coordenadora da Clínica de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e Bulimia (CEPPAN).
Autora dos livros: “Geração Delivery – adolescer no mundo atual” (org.), Sá Editora, “Do altar às
passarelas – da Anorexia santa à Anorexia Nervosa” (orgs. Weinberg e Cordás), Annablume Editora
e “Por que estou assim? - os momentos difíceis da adolescência”, Sá Editora.

Domingos Paulo Infante: psiquiatra, psicanalista, médico assistente do Centro de Referência

do Ministério da Saúde no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP (HCFMUSP).

2008

Cybelle Weinberg: psicanalista, membro efetivo do Departamento Formação em Psicanálise

AGOSTO
Data: 6ª feira, 29/08/08
Horário: 19h às 21h
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DEBATE: “FUTEBOL E PSICANÁLISE”

DEBATE: “A PSIQUE E NOSSOS ANTEPASSADOS TRANSMISSÃO TRANSGERACIONAL

Debatedores:

Debatedores:

Claudio Bastidas: psicanalista, doutor em psicologia clínica pela PUC-SP, professor e supervisor

Maria Cristina Rios Magalhães:

Claudio Mello Wagner:

psicanalista reichiano, doutor em Psicologia Clínica, integrante
do Movimento R-76: Ação e Prevenção em Saúde Psicorporal. Autor dos livros: “Freud e Reich:
Continuidade ou Ruptura”, ed. Summus, “A Transferência na Clínica Reichiana”, ed. Casa do
Psicólogo, “Futebol e Orgasmo”,Edição do Autor.

Flávio de Campos: historiador, doutor em História Social pela USP, professor do Departamento
de História da USP, professor do curso de pós-graduação “História Sociocultural do Futebol”,
pesquisador da história das modalidades lúdicas.

Ivonise Fernandes da Motta: psicologa, psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica

pela USP, professora do Instituto de Psicologia da USP, orientadora do Curso de Pós-Graduação em
Psicologia Clínica, coordenadora do Laboratório de Pesquisa sobre o Desenvolvimento Psíquico e a
Criatividade em Diferentes Abordagens Psicoterápicas (LAPECRI). Autora dos livros: “Orientação de
Pais. Novas Perspectivas no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes”, ed. Casa do Psicólogo e
“Psicanálise no Século XXI. As Conferências Brasileiras de Robert Rodman”, ed. Idéias e Letras.

SETEMBRO
Data: 6ª feira, 26/09/08
Horário: 19h às 21h

DEBATE: “FAMÍLIA E TRANSMISSÃO”
Debatedores:
Belinda Mandelbaum:

psicanalista, doutora em Psicologia Social pelo IPUSP, membro em
formação no Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).

Maria Consuêlo Passos:

psicanalista, doutora em Psicologia Social, professora da PósGraduação em Psicologia na Universidade São Marcos. Pesquisadora de Psicanálise e Família.

Mirian Debieux Rosa:

psicóloga, psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
professora doutora dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Psicologia Clínica do Instituto
de Psicologia da USP, professora Titular da Faculdade de Psicologia da PUC-SP e coordenadora do
Laboratório Psicanálise e Sociedade do Departamento da Psicologia Clínica do IP-USP.

OUTUBRO
Data: 6ª feira, 31/10/08
Horário: 19h às 21h
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psicanalista, diretora da Livraria Pulsional - Centro de
Psicanálise e da Editora Escuta. Autora de vários artigos e organizadora das coletâneas: “Na
Sombra da Cidade” e “Psicofarmacologia e Psicanálise”, ed. Escuta. Coordenadora da Rede dos
Estados Gerais da Psicanálise de 1998 à 2003.

Maria de Fátima Siqueira Madureira Marques:

médica veterinária pela USP,
psicologa, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP e doutoranda na PUC-SP.
Tradutora profissional de inglês-português e de italiano-português há dezoito anos, já traduziu
mais de setenta livros de diversas áreas para várias editoras brasileiras. Tem artigos de psicanálise
publicados na revista Pulsional e na revista Psiquê e um romance recém concluído, ainda não
publicado. Atualmente conclui sua dissertação de doutorado e organiza um livro de entrevistas
com alguns psicanalistas reconhecidos internacionalmente.

NOVEMBRO
Data: 6ª feira, 28/11/08
Horário: 19h às 21h

DEBATE: “QUEM RESPONDE PELO FUTURO?”
Debatedores:
Edu Álvaro Manso Bastos:

psicólogo, psicanalista, mestre pela Faculdade de Economia
e Administração da Universidade de São Paulo (FEAUSP), supervisor de estágios de Psicologia
Clínica da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP).

Emir Tomazelli:

psicanalista, professor do Instituto Sedes Sapientiae no Departamento de
Formação em Psicanálise, doutor pelo IPUSP e especialista em psicologia da educação na área
da construção do conhecimento, e coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Agressividade
Humana (NEAH). Autor dos livros: “Corpo e Conhecimento - uma Visão Psicanalítica”, ed. Casa do
Psicólogo e “Psicanálise: uma Leitura Trágica do Conhecimento”, ed. Rosari.

Monica Seincman:

psicanalista, lingüista, pós-graduada pelo Programa de Pós-Graduação
em Psicologia Clínica da PUC-SP, pós-graduada em Finanças pela FGV-SP.

2008

clínico da UNIA (Santo André), membro do Laboratório de Pesquisas da Criatividade (LAPECRI),
editor da Encontro - Revista de Psicologia. Autor dos livros: “Driblando a Perversão - Psicanálise,
Futebol e Subjetividade Brasileira” e “Outra Beleza - Estudo da Beleza para Psicanálise”, ed.
Escuta.

Debates - 2º semestre

DEBATES - 2º SEMESTRE

DEZEMBRO
Data: 5ª feira, 11/12/08
Horário: 19h às 21h

A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita
antecipadamente pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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CEP, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP, membro da equipe de revisão da Revista
Percurso.

Edgar José Scalabrin:

filósofo, psicanalista, membro da Rede de Atendimento do CEP,
professor de Filosofia, História e Psicologia da rede particular de ensino e do Estado.

Seus autores, Rubens Riveras Valverde e Heidi R. Nóbrega Riveras, são
psicólogos e pedagogos e atuaram em diferentes setores do ensino. Embora
ofereçam atendimento clínico na cidade de Santo André, na Grande São Paulo,
destinam boa parte do tempo em longas pesquisas objetivando a produção de
novos audiovisuais.

Virginia Torrecillas de Ulhoa: psicóloga, psicanalista, membro da equipe de Triagem e Rede

No momento reúnem material para a montagem das biografias de Erik H. Erikson,
Wilfred Bion, Donald Winnicott, Karen Horney, Jacob Moreno e outros.

Esta atividade se dirige a todos os participantes da Instituição, criando um
contexto mais amplo de troca e reflexão que as discussões trabalhadas em
cada um dos cursos: Formação em Psicanálise e Formação em Psicanálise de
Crianças.

Produziram também três pequenas biografias, em forma de livro, sobre Sigmund
Freud, Carl Gustav Jung e Georg Groddeck.
Programação:
DATAS 1° SEMESTRE:
11/03/08
08/04/08
13/05/08
10/06/08

-

“Para Conhecer... Sigmund Freud” (1856 - 1939)
“Para Conhecer... Carl Gustav Jung” (1875 - 1961)
“Para Conhecer... Georg Groddeck” (1866 - 1934)
“Para Conhecer... Melanie Klein” (1882 - 1960)

Horário: 3ª feira, 16h às 18h30
DATAS 2° SEMESTRE:
12/08/08
09/09/08
14/10/08
11/11/08

-

“Para Conhecer... Wilhelm Reich” (1897 - 1957)
“Para Conhecer... Anna Freud” (1895 - 1982)
“Para Conhecer... Jacques Lacan” (1901 - 1981)
“Para Conhecer... Erich Fromm” (1900 - 1980)

Horário: 3ª feira, 16h às 18h30

A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita
antecipadamente pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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Coordenação:
Berenice Laus de Carvalho: psicóloga, psicanalista, membro da Rede de Atendimento do

de Atendimento do CEP, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP e mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP.

O colóquio interno é um espaço privilegiado para a apresentação e a discussão
dos trabalhos produzidos pelos alunos do Centro de Estudos Psicanalíticos.

Audiovisuais: “Para Conhecer...” e Colóquio Interno

Esta série de trabalhos, desenvolvida pela dupla de autores ao longo dos
últimos 20 anos, pretende possibilitar ao espectador melhor conhecimento da
vida e da obra dos principais psicólogos, através de uma seqüência de fotos
cronologicamente selecionadas e do relato biográfico de suas vidas.

COLÓQUIO INTERNO

Acontecerá uma reunião semestralmente, e os alunos interessados em debater
seus trabalhos deverão encaminhá-los à coordenação com até quinze dias de
antecedência da atividade.
Datas:
1° semestre:
sábado, 28/06/08
Horário: 09h30 às 12h
2° semestre:
sábado, 06/12/08
Horário: 09h30 às 12h

2008

AUDIOVISUAIS: “PARA CONHECER...”

Dirigido: a alunos e ex-alunos dos Cursos de Formação em Psicanálise e Formação
em Psicanálise de Crianças.
A participação é gratuita
Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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GRUPOS DE SUPERVISÃO CLÍNICA

O que é a Rede de Atendimento?
É um sistema de parcerias que possibilita atendimento terapêutico especializado
a diversos setores da população por valores acessíveis a cada interessado, em
diferentes regiões de São Paulo.

Este contexto é dirigido exclusivamente a analistas participantes da Rede de
Atendimento do CEP. Os encontros têm freqüência semanal e a opção de vários
horários e quatro supervisores:

Quem são os profissionais que fazem parte da Rede?
A rede surgiu como uma atividade de prática clínica de analistas em formação
durante o período do curso. Hoje, além de alunos e ex-alunos, analistas
formados fora da instituição passaram a fazer parte do corpo clínico da rede.
Assim constituíram-se mais clínicas de atendimento, gerando uma série de
parcerias institucionais e, conseqüentemente, um número cada vez maior de
atendimentos, inclusive no setor de atendimento infantil e no da terceira idade.
Como utilizar esse serviço?
Após um contato inicial (gratuito), realizado por uma equipe de triagem
no CEP, o interessado é encaminhado para o atendimento nos consultórios
dos analistas vinculados nas diferentes regiões da cidade. O atendimento é
realizado por valores acessíveis a cada interessado, priorizando, assim, a
sustentação do processo na demanda analítica e não na possibilidade financeira
do analisando.

Supervisora:
Elizeth Andrade de Oliveira
Horários: 2ª feira: 18h50
6ª feira: 09h30
Supervisor:
Ernesto Duvidovich
Horários: 2ª feira: 16h20,18h e 18h50
3ª feira: 14h40, 17h e 18h50
4ª feira: 17h30
5ª feira: 17h30
6ª feira: 14h30, 15h40, 16h30 e 17h20
Supervisora:
Monica Seincman
Horários: 3ª feira: 14h30
5ª feira: 18h30
6ª feira: 13h
Supervisora:
Walkiria Del Picchia Zanoni
Horários: 2ª feira: 18h30 e 19h30
3ª feira: 14h30
4ª feira: 14h30
6ª feira: 09h10, 12h10 e 13h10
Início: Fevereiro

As entrevistas de triagem podem ser agendadas pelos telefones:
(11) 3864-2330 / 3865-0017

Duração: atividade contínua

Mais informações através do e-mail: clinica@centropsicanalise.com.br

Preço: mensalidade R$ 180,00

2008

Como se originou?
O questionamento da elitização da prática psicanalítica é uma atitude que
nos ocupa desde o início das atividades do CEP. Esta atitude constitui hoje
uma proposta institucional definida que se manifesta em vários projetos de
aproximação aos diversos setores da comunidade. A partir do ano de 1997, com
a oficialização da ONG, estas atividades encontraram um suporte institucional
que as fortaleceu e organizou. A Rede de Atendimento é expressão deste
movimento.

Rede de Atendimento e Grupos de Supervisão Clínica

CLÍNICA DO CEP - REDE DE ATENDIMENTO

Informações:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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VIDEOTECA

O Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP) dispõe de um acervo de gravações em
vídeo das atividades realizadas do ano de 1997 ao ano de 2001: Cursos Breves,
Eventos, Palestras, Debates e da atividade Cinema, Psicanálise e Cultura.
Propomos mais este contexto para promover a transmissão e o estudo da
Psicanálise.
A locação (e o acesso à lista de títulos, docentes e convidados) poderá ser feita
diretamente na secretaria do CEP ou pelo site.
Preço: R$ 20,00 por fita
Prazo de locação: 48 horas
Horário de funcionamento: de 2ª feira a 6ª feira, das 09h às 18h
Mais Informações: Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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No site www.centropsicanalise.com.br ou pelo
e-mail cep@centropsicanalise.com.br.
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Rua Alm. Pereira Guimarães, 378
01250 000 São Paulo SP
tel./fax (11) 38642330 / 3865 0017
cep@centropsicanalise.com.br
www.centropsicanalise.com.br
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