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01/01 | Confraternização
Universal

25/01 | Aniversário da
Cidade de São Paulo

29 | Debate: Psicanálise e saúde pública, com
Gabriela Masteguin, José Waldemar Thiesen
Turna e Suzana Siniscalco de Oliveira Costa
30 | Seminários Clínicos:
início dos grupos de 6ª feira
31 | Documentários: Inventores da Psicanálise Sigmund Freud: Grandes Biografias e Entrevista
com Carl Jung: “Face a Face - Professor Jung”,
coordenação Karin de Paula e comentários de
Ricardo Alvarenga Hirata

17/02 | Terça de Carnaval

07 | Seminário de Curta Duração - início: A teoria
da sedução generalizada de Jean Laplanche,
docente Sérgio de Gouvêa Franco
09 | Seminários Clínicos:
início dos grupos de 2ª feira
10 | Seminários Clínicos:
início dos grupos de 3ª feira
11 | Seminários Clínicos:
início do grupo de 4ª feira
12 | Seminários Clínicos:
início dos grupos de 5ª feira
25 | Reunião Temática: A ação terapêutica
da Psicanálise: possibilidades e limites,
docente Elisa Maria de Ulhôa Cintra
27 | Debate: Atendimento psicanalítico de
famílias, com Isabel Cristina Gomes, Lisette Weissmann e Maria Inês Assumpção Fernandes
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03/04 | Paixão de Cristo

05/04 | Páscoa

21/04 | Tiradentes

02 | Núcleos de Formação Permanente Prática Clínica: início das Supervisões
03 | Seminário de Curta Duração - início:
O amor no hipercapitalismo,
docente Claudio César Montoto
05 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 5ª feira - Ciclos II, IV e VI
06 | Filmes da Psicanálise: Boyhood - da Infância
à Juventude, coordenação Karin de Paula e
comentários de Luiz Fabio Antonioli
07 | Colóquio Interno: 1° Encontro
09 | Seminário Teórico - início: Ansiedade, culpa
e complexo de Édipo: aproximações à noção
de fantasia inconsciente na clínica kleiniana,
coordenação Monica Seincman
09 | Seminário Teórico - início: Fundamentos
conceituais sobre a constituição do sujeito neurose e psicose, coordenação
José Waldemar Thiesen Turna
10 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 3ª feira - Ciclos III e V
11 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 4ª feira - Ciclos III e V
13 | Seminário de Curta Duração - início:
Winnicott: elementos básicos da teoria e
da clínica, docente Roberto Girola
13 | Debate: Narcisismo das pequenas diferenças: Gaza, Goza, Gisa e Guioza, com Charles
Kirschbaum, Jussara Dias e Karin de Paula
14 | Seminário de Curta Duração - início:
Deslocamentos do feminino,
docente Julio César Nascimento
20 | Reunião Temática: As experiências clínicas
de tratamento da máquina de sonhar: sonhos
perdidos, sonhos paralisados e sonhos descongelados, docente Tales A. M. Ab’Sáber
27 | Estudo de Caso: psicanalista convidado
Rodopho Ruffino
31 | Curso de Formação em Psicanálise:
início do grupo de 3ª feira - Ciclo I

01 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 4ª feira - Ciclo I
10 | Atividade Clínica - Supervisão,
com Fernando Urribari
11 | Evento: O pensamento clínico de André
Green: contribuições para um novo paradigma
contemporâneo, docente Fernando Urribari
17 | Seminário Teórico - início: O narcisismo
primário: pressuposto, estrutura ou situação?
Aspectos clínicos e teóricos da questão das
origens para Winnicott e Lacan, docentes
João Paulo Barretta e Leopoldo Fulgencio
17 | Debate: Psicanálise de grupo: perspectivas
e embates, com Sérgio Máscoli, Virginia Torrecillas
de Ulhoa e Walkyria Coutinho Spinelli
23 | Seminário Teórico - início: A clínica nas instituições: atualidade da intervenção psicanalítica,
coordenação Emília Estivalet Broide
24 | Reunião Temática: Freud e o desamparo
como afeto político: uma leitura da teoria social
freudiana, docente Vladimir Pinheiro Safatle
25 | Seminário Teórico - início: A sexualidade
(contemporânea?) na clínica psicanalítica,
docente Alfredo Jerusalinsky
27 | Seminário Teórico - início: Jacques Lacan e a
transmissão da peste, docente Karin de Paula
28 | Seminário Teórico - início: Psicanálise e
somatizações: corpo e linguagem,
docente Paulo Schiller
29 | Seminário Teórico - início: Pelos caminhos da
angústia de separação: o eu, o amor e a solidão,
docentes Elcio Gonçalves de Oliveira Filho, Elisa
Maria de Ulhôa Cintra e Marianna Schontag
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01/05 | Dia do Trabalho

04/06 | Corpus Christi

08 | Psicanálise e Literatura: Rir é o melhor
remédio? Pensando a interpretação,
docente Rita Bícego Vogelaar
09 | Documentários: Inventores da Psicanálise Anna Freud: “Anna Freud”, Melanie Klein:
“Um Breve Relato”, D. W. Winnicott:
“Winnicott - introdução aos principais conceitos”
e Françoise Dolto: “Tu escolheste nascer”,
coordenação Karin de Paula e comentários
de Cristina Prandini
15 | Debate: A Clínica do Testemunho:
reparação psicológica para os atingidos pela
violência do Estado no período de 1946-1988,
com Maria Marta Azzolini, Moisés Rodrigues
da Silva Júnior, Pedro Antunes e Sérgio
de Gouvêa Franco.
16 | Curso Breve: Incidências clínicas das
concepções de Freud e Lacan sobre a transferência, docente Mário Eduardo Costa Pereira
22 | Reunião Temática: O sujeito estético
em Lacan: a catharsis como experiência
produtiva de indeterminação,
docente Christian Ingo Lenz Dunker
29 | Filmes da Psicanálise: Mommy,
coordenação Karin de Paula e comentários
de Maria das Graças Ramos Del Corso

01 | Seminário Teórico - início:
A Psicanálise de crianças segundo Dolto,
docente Monica Seincman
01 | Seminário Teórico - início: Organizações
fantasmáticas, ocorrências na infância e
esquemas lacanianos para a compreensão
dos sintomas, coordenação
José Waldemar Thiesen Turna
12 | Debate: Primeiras entrevistas, com
Davi Berciano Flores, Regina Célia Cavalcante
de Carvalho (Chu) e Ricardo Radin Bueno
20 | Evento: O avesso do imaginário,
docente Tania Rivera
26 | Reunião Temática: O supereu cruel:
teoria e clínica, docente Marion Minerbo
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09/07 | Revolução Constitucionalista de 1932

24 | Debate: A atualidade da pulsão de morte,
com Alice Beatriz Barretto Izique Bastos, Marisa A.
Belém e Stelio de Carvalho Neto
30 | Reunião Temática: A impressionante
cesura inaugural em Beckett-Bion,
docente Júlio Cesar Conte
31 | Seminários Clínicos:
início dos grupos de 6ª feira

01 | Documentários: Inventores da Psicanálise Sabina Spielrein: “Meu nome era Sabina Spielrein”,
coordenação Karin de Paula e comentários de
Alexandre Holtmann Pastore
03 | Núcleos de Formação Permanente Prática Clínica: início das Supervisões
03 | Seminários Clínicos:
início dos grupos de 2ª feira
04 | Seminários Clínicos:
início dos grupos de 3ª feira
05 | Seminários Clínicos:
início do grupo de 4ª feira
06 | Seminários Clínicos:
início dos grupos de 5ª feira
07 | Filmes da Psicanálise: Les Garçon et
Guillaume à Table (Eu, Mamãe e os Meninos),
coordenação Karin de Paula e comentários
de Claudia Mascarenhas Fernandes
08 | Seminário de Curta Duração - início:
A clínica psicanalítica das depressões,
docente Julio César Nascimento
11 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 3ª feira - Ciclos II, IV e VI
12 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 4ª feira - Ciclos II, IV e VI
13 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 5ª feira - Ciclos III e V
13 | Seminário de Curta Duração - início:
A teoria da cultura de Freud,
docente Pedro Luiz Ribeiro de Santi
14 | Seminário de Curta Duração - início:
Abordagem psicofarmacológica
em Psicanálise, docente Carlos Roberto Aricó
21 | Debate: Identidade: um conceito!?,
com Arnaldo Dominguez de Oliveira, Henrique
Senhorini e Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva
28 | Reunião Temática: Construções identitárias,
docente Paulo Roberto Ceccarelli
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07/09 | Independência do Brasil

12/10 | Nossa Senhora Aparecida

10 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 5ª feira - Ciclo I
11 | Debate: Os afetos na política e os afetos
na política da cura psicanalítica, com Christian
Ingo Lenz Dunker, Nelson da Silva Junior e Vladimir
Pinheiro Safatle
12 | Colóquio Interno: 2° Encontro
19 | Evento: A repetição na clínica e na cultura,
docente Maria Rita Kehl
21 | Seminário Teórico - início: Terceira tópica?
Por uma metapsicologia dos vínculos, docente
Claudio E. M. Waks
21 | Seminário Teórico - início:
A “falha básica” e a clínica psicanalítica,
docente Monica Seincman
21 | Seminário Teórico - início: Manifestações
clínicas distintas nas psicoses: a melancolia na
psicose e formas de acolhimento, coordenação
José Waldemar Thiesen Turna
24 | Seminário Teórico - início: Práticas institucionais: desafios ao psicanalista, docente
Isabel da Silva Kahn Marin
25 | Seminário Teórico - início: Ferenczi: Pai
da Psicanálise contemporânea?, coordenação
Daniel Kupermann
25 | Reunião Temática: Teoria da interpretação,
docente Ricardo Goldenberg
29 | Seminário Teórico - início: Psicanálise e
medicina: os desafios da medicalização do
mal-estar, docente Paulo Schiller
30 | Seminário Teórico - início: Psicanálise vincular:
casais e famílias, docente Lisette Weissmann

02 | Psicanálise e Literatura: O barato sai caro?
O manejo do dinheiro em Psicanálise,
docente Rita Bícego Vogelaar
09 | Debate: Verdade e ficção na clínica
psicanalítica, com Felipe Ferreira de Nichile,
Gustavo Dean Gomes e Hamilton Frediani
de Faria Côrrea
16 | Seminário de Curta Duração - início:
Os herdeiros de Freud, docente Carmen Lucia M.
Valladares de Oliveira
17 | Evento: A arrogância em questão,
docente Joel Birman
23 | Reunião Temática: Bion, Ogden, Pontalis Psicanálise na era das trans-escolas,
docente Ignacio Gerber
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25/12 | Natal

20/11 | Consciência Negra

06 | Reunião Temática: A voz do obsessivo,
docente Mauro Mendes Dias
07 | Documentários: Inventores da Psicanálise Jacques Lacan: “A Reinvenção da Psicanálise”
e “Um Encontro com Lacan”, coordenação
Karin de Paula e comentários de David Levy
13 | Debate: Os limites da sublimação, com
Alessandra A. Martins Parente, Leonardo Beni
Tkacz e Sergio Zlotnic
27 | Atividade Clínica - Supervisão,
com Pedro Heliodoro Tavares
28 | Curso Breve: As direções do tratamento
clínico de Freud a partir das traduções de seus
Escritos, docente Pedro Heliodoro Tavares

02 | Reunião Temática: Elipses freudianas: as
modificações corporais como sintoma da cultura
atual, docente Nelson da Silva Junior
11 | Debate: Libido e os destinos da vida, com
Andréa Carvalho, Antonio Geraldo de Abreu Filho
e Rodolpho Ruffino
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Apresentação
Unindo diversas experiências clínico-pedagógicas de seus diretores, o Centro de Estudos
Psicanalíticos (CEP) surgiu em 1980. Gradativamente foi estruturando uma identidade e
articulando uma proposta própria dentro da
crescente complexidade do campo psicanalítico paulista.
Em 2015, completa 35 anos trabalhando
na investigação clínica, na transmissão e
na divulgação da Psicanálise. Em 1997, a
instituição se tornou 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
essa 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.
2. A consideração da Psicanálise como
ciência independente, com seu próprio
objeto de estudos, não subordinada a
nenhum outro campo científico e, consequentemente, não sendo propriedade de
nenhuma ciência-profissão-corporação,
mas território específico, requerendo uma
formação própria.
3. A compreensão da formação como
a integração do instrumental conceitualexperiencial, que capacite a 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.
Ernesto Duvidovich
Walkiria Del Picchia Zanoni
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Ano 2015
Finalmente a apresentação! Ela representa
para uma equipe muito dedicada a feliz
realização daquilo pelo qual tanto tempo
nos empenhamos. Olhando os acontecimentos dos anos anteriores, nos sentimos fazendo
magia, brincando de predizer o futuro.
Parece um milagre constatar que aquilo que
foi programado com mais de um ano de
antecedência de fato aconteceu. Foram
pouquíssimas as vezes que por motivos de
“força maior” nossa predição de futuro falhou: Isidoro Berenstein, André Green, mestres
que continuam vivos nas ressonâncias que se
multiplicam em nós, discípulos interessados.
Vocês irão reconhecer parte dessas ressonâncias na programação deste ano.
Impressiona a abrangência dos temas,
a diversidade dos assuntos ante os quais
os psicanalistas de hoje estão sensíveis e
atentos, a diversidade de práticas nas quais
estamos envolvidos a partir do reconhecimento do inconsciente como fenômeno
não restrito ao âmbito do consultório fomos legitimando aventuras e inventando
instrumentais de intervenção em inúmeros
espaços da cultura.

Ao longo do século XX, a Psicanálise se
defrontou com práticas clínicas impensáveis
por Freud: o tratamento da psicose e da perversão. O século XXI nos exige inventar mais
ainda, criar maneiras de aproximar as formas
contemporâneas do sofrimento e suas novas
categorias psicopatológicas: autismos,
depressões, melancolia e os quadros-limite
(borderline). O início do século XXI é promissor para nós praticantes da Psicanálise, se
admitimos em cada vivência clínica nosso
despreparo e nos empenhamos ousadamente na invenção de novas metapsicologias.
Não basta a investigação bibliográfica para
“inventar” metapsicologia. É necessário
incluir a intimidade da clínica, origem na
experiência do psicanalista que legitima
uma posição de fala, escrita e publicação.
Nesta ordem, a série inicia a partir do encontro íntimo da clínica e a ousadia de admitir
nosso despreparo. Esta programação então
insiste neste desafio atual: o compromisso
com a autoria, o criativo, o inventivo e o
original para lidar com as formas contemporâneas do sofrimento.
Ernesto Duvidovich

Impossível sistematizar em algumas categorias a densa programação deste ano. Posso
nomear algumas direções que predominaram ou que até se tornaram condições de
estarem presentes neste conjunto de atividades aqui enunciado.
A Psicanálise se inaugurou na ruptura com o
campo médico na observação de sintomas
ou patologias próprias ao seu momento
histórico: histeria e neurose obsessiva; investigando as origens desses sintomas para além
das estruturas neuronais e bioquímicas. A
investigação Freudiana tem uma característica pioneira e ousada: e na singularidade
da investigação clínica que Freud inventa
uma metapsicologia, base de sustentação
instrumental para o novidoso tratamento
pela palavra.
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Curso de Formação
em Psicanálise
1o e 2o semestres
coordenação
Ernesto Duvidovich
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.
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Curso de Formação em Psicanálise
conteúdo programático

início 2° semestre

10 de setembro
grupos de 5ª feira: Ciclo I - Manhã e Noite

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

horários 2° semestre
5a feira | 9h às 12h ou 18h às 21h

inscrições
1° semestre
outubro a março

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

2° semestre
abril a agosto

3. Participação
Seminários Clínicos, Seminários Teóricos,
Cursos Breves, Eventos e Reuniões Temáticas
ou Debates

dirigido
A profissionais das áreas da saúde e afins

preço

duração

inscrição

3 anos

R$ 375,00

carga horária total

matrícula
R$ 715,00

740 horas

mensalidade

requisitos

R$ 715,00**

• Graduação
• Uma entrevista individual
• Duas entrevistas em grupo
• Currículo atualizado

**valor referente à mensalidade do Curso de Formação
em Psicanálise, incluindo 1 Curso Breve e 1 Evento anual.

informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017

início 1° semestre
31 de março
grupo de 3ª feira: Ciclo I
01 de abril
grupos de 4ª feira: Ciclo I - Manhã e Noite

horários 1° semestre
3a feira | 19h30 às 22h30
4ª feira | 9h às 12h ou 18h às 21h
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carga horária
atividades semanais

atividades anuais

aula
teórica

discussão
clínica

seminário
clínico

atendimento
clínico
(optativo)

seminário curso
teórico
breve

evento

reunião temática
ou debate

1o ano

2h

1h

-

-

-

6h

3h

4h

2o ano

2h

1h

1h30

-

18h

6h

3h

6h

3o ano

2h

1h

1h30

2h

18h

6h

3h

6h

Obs.: O aluno poderá optar por fazer dois Seminários Teóricos de 18 horas cada obrigatórios durante o 2o e o 3o ano
de curso ou após concluir os seis ciclos.

Trabalho de conclusão de ciclo e monografia
É obrigatória a elaboração de um trabalho ao final de cada ciclo, com orientação
institucional e, ao final do último ciclo, a elaboração de uma monografia articulando
os trabalhos realizados durante os seis ciclos.

equipe de docentes
Adriana Casagrande: psicóloga, psicanalista, membro
associada da SBPSP e especialista em Psicoterapia
Psicanalítica pela USP.

dos livros: “Édipo Claudicante”, “A Linguagem dos Deuses”,
“Psicanálise e Quantum”, ed. Plêiade, e “Mistérios da Lua.
Uma Fábula Bíblica Escrita nas Estrelas”, ed. Hemus.

Alexandre Amaral: psicanalista pelo CEP, mestre em
Sistemas pelo IME-RJ, especialista em Gestão pelo UTF-PR,
engenheiro com complementação em Arquitetura pela
PUC-MG. Membro da Rede de Atendimento - Clínica do
CEP e da equipe de Triagem do CEP.

Antonio Geraldo de Abreu Filho: psicólogo, psicanalista,
mestre pelo IPUSP, doutor pelo Setor de Neurologia da
UNIFESP/EPM, membro efetivo do Departamento Formação
em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, docente do
curso Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica no
mesmo instituto e do curso Formação em Psicanálise do
CEP; coordenador do Projeto ABrELA/ Tutor pela Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (ABrELA) da
UNIFESP; docente do curso Cuidados Integrativos - UNIFESP.
Autor do livro: “Escolha Profissional: Consciente e/ou Inconsciente?”, Vetor Editora.

Aline Eugênia Camargo: psicóloga, psicanalista, mestre em
Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da USP (IPUSP),
membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae e professora do curso de especialização: “Psicossomática Psicanalítica” e “Psicopatologia Psicanalítica
e Clínica Contemporânea” do mesmo Instituto. Autora do
livro: “Fobia”, ed. Casa do Psicólogo, e co-organizadora do
livro: “Figuras Clínicas do Feminino no Mal-Estar Contemporâneo”, Alonso, S. L., Gurfinkel, A. C. e Breyton, D. M. (orgs.),
ed. Escuta.
Andréa Carvalho: psicanalista, analista institucional,
membro do Departamento de Psicanálise do Instituto
Sedes Sapientiae. Integra a equipe técnica do Pró-Saúde
da FGV-SP, organizadora do livro: “Psicanálise Entrevista”,
ed. Estação Liberdade, e docente do Curso de Formação
em Psicanálise do CEP.
Antonio Carlos Farjani: psicanalista, professor das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), mestre em Psicologia do
Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP e autor

Arnaldo Dominguez de Oliveira: psicanalista, fundador
do “PROJETO ETCÉTERA E TAL... Psicanálise e Sociedade”
e conselheiro da “Biblioteca Popular de Itaquaciara,
D. Nélida”, Itapecerica da Serra.
Beatriz Viana Dória: psicanalista, membro da Rede
de Atendimento Psicanalítico - Clínica do CEP
e da Associação de Psicoterapia Psicanalítica (APP).
Belinda Mandelbaum: psicanalista com formação na
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP),
doutora em Psicologia Social pelo IPUSP, livre docente em
Psicologia Social pelo IPUSP e coordenadora do Laboratório
de Estudos da Família da USP. Autora dos livros:
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Curso de Formação em Psicanálise
“Psicanálise da Família”, Coleção Clínica Psicanalítica,
e “Trabalhos com Famílias em Psicologia Social”, ed. Casa
do Psicólogo, e de diversos artigos em revistas nacionais
e estrangeiras.
Berenice Laus de Carvalho: psicanalista, psicóloga,
especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP e docente
do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.
Berenice Neri Blanes: psicóloga, psicanalista, membro
efetivo do Departamento de Formação em Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae, professora de Fundamentos
da Psicanálise e sua Prática Clínica, curso de aperfeiçoamento do Instituto Sedes Sapientiae vinculado
ao Departamento de Formação em Psicanálise.
Carina Braga: psicanalista e analista institucional,
coordenadora de atendimento do Núcleo de Psicanálise
e Ação Social (NuPAS)
Carlos Roberto Aricó: psiquiatra, psicanalista. Publicou
dezenas de trabalhos científicos sobre Psicofarmacologia,
Psiquiatria, Psicanálise e Filosofia. É autor de vários livros,
entre os quais: “A Reflexão sobre a Loucura”, “Os Caminhos
da Angústia”, ed. Lemos, e “Arqueologia da Ética”,
Ícone Editora.
Carmen Lucia M. Valladares de Oliveira: psicanalista,
socióloga, co-coordenadora e professora do Curso
de Especialização em Teoria Psicanalítica da COGEAE da
PUC-SP, membro da Société Internationale d’Histoire de la
Psychiatrie et de la Psychanalyse e da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (AUPPF).
Autora de diversos artigos em publicações nacionais
e estrangeiras e do livro “História da Psicanálise. São Paulo
1920-1969”, ed. Escuta.
Caterina Koltai: socióloga, psicanalista, professora no curso
de graduação e pós-graduação em Ciências Sociais,
da PUC-SP, e no curso de Teoria Psicanalítica, da COGEAE
da PUC-SP. Autora do livro “Política e Psicanálise - O Estrangeiro”, e organizadora do livro “O Estrangeiro”, ed. Escuta.
Christiane Deneno: psicanalista, especialista em atendimento de crianças pelo CEP, pedagoga, especialista em
educação do deficiente mental pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Antroposofia na Saúde
pela Universidade de Sorocaba, membro da equipe de
triagem e coordenadora regional da Rede de Atendimento
Psicanalítico - Clínica do CEP.
Claudia Costabile: psicanalista, psicóloga e mestre pelo
IPUSP, professora-adjunta da Universidade Paulista (UNIP), supervisora dos estágios: “Atendimento Clínico de Orientação
Psicanalítica” e “Psicodiagnóstico”.
Claudia Finamore: psicóloga, psicanalista, com aprimoramento em Psicologia Hospitalar pela UERJ e especialista
em Psicogeriatria pela UFRJ. Membro da equipe de triagem
e coordenadora regional da Rede de Atendimento
Psicanalítico - Clínica do CEP.
Claudio E. M. Waks: psicólogo pela Universidade de
Califórnia, Berkeley (USA), psicanalista, mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Departamento de Estudos
Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP e
docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

Daniel Assunção Alencar: psicólogo, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP e docente do Curso
de Formação em Psicanálise do CEP.
Daniel Rodrigues Lirio: psicanalista, mestre em Psicologia
Social pela USP e professor universitário. Autor do livro
“Suspensão Corporal, Novas Facetas da Alteridade na
Cultura Contemporânea”, ed. Annablume, e de diversos
artigos sobre Psicanálise, Cultura e Saúde Mental.
Daniele John: psicanalista especialista pela (UFRGS),
mestre em Estudos Psicanalíticos pela Tavistock Clinic,
de Londres, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP
e membro da APPOA.
Durval Mazzei Nogueira Filho: psiquiatra, psicanalista,
mestre em Psiquiatria pelo HSPE, membro do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae
e da Seção São Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise
(EBP). É também professor colaborador do Instituto de
Psiquiatria da USP (HCFMUSP), e autor do livro “Psicanálise
e Medicina”, ed. Escuta.
Edu Álvaro Manso Bastos: psicólogo, psicanalista, mestre
pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEAUSP), supervisor em Clínica e
especialista em Coaching Psicodinâmico. É o formulador do
método e autor do livro: “Coaching Psicodinâmico Breve a Psicanálise aplicada ao desenvolvimento de gestores”.
Elizeth Andrade de Oliveira: psicóloga e psicanalista.
Emília Estivalet Broide: psicóloga, psicanalista, mestre
em Saúde Pública pela USP, doutoranda do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia Social da PUC-SP, onde
participa do Núcleo de Psicanálise e Política. Professora
do Curso de Formação em Psicanálise do CEP, do Curso
de Pós-Graduação em Psicossociologia da Juventude e
Políticas Públicas da Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo (FESPSP) e da Pós-Graduação em
Psicanálise da Faculdade Jaguariúna (FAJ), consultora
e supervisora na área da Saúde e Assistência Social.
Enrique Mandelbaum: psicanalista, doutor pela Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade
de São Paulo (FFLCH-USP) e autor do livro “Franz Kafka:
um Judaísmo na Ponte do Impossível”, ed. Perspectiva.
Ernesto Duvidovich: psicanalista, 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,
“A Supervisão na Clínica Psicanalítica”, Duvidovich E.,
Goldenberg R., Via Lettera Editora, e “Diálogos sobre
Formação e Transmissão em Psicanálise”, ed. Zagodoni.
Felipe Ferreira de Nichile: advogado, psicólogo,
psicanalista formado pelo CEP e mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP.
Felipe Lessa da Fonseca: psicanalista, doutor em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, líder de Grupo de Pesquisa CNPq no
Laboratório de Saúde Mental Coletiva da Faculdade de
Saúde Pública da USP, professor e supervisor clínico do
Curso de Formação em Psicanálise do CEP.
Franklin W. Goldgrub: psicólogo, psicanalista, mestre em
Filosofia e doutor em Linguística pela PUC-SP e professor
da Faculdade de Psicologia da PUC-SP. Autor dos livros:
“Freud, Marlowe & Cia”, “A Máquina do Fantasma”,
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“O Neurônio Tagarela”, “A Metáfora Opaca - Cinema,
Mito, Sonho e Interpretação”, “Édipo 3x4 - Estruturalismo,
Linguística, Antropologia, Psicanálise”, todos pela
ed. Samizdat, e “Mito e Fantasia”, ed. Ática.

Educacional, atuando principalmente nos seguintes temas:
Psicanálise, Educação, atendimento psicopedagógico,
psicopedagogia e dificuldades de aprendizagem.

Glaucia Nagem de Souza: psicóloga, psicanalista, membro
da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano
(EPFCL-Brasil), do Fórum do Campo Lacaniano em
São Paulo (FCL-SP) e artista plástica.
Grace Lagnado: psicóloga, psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela Université Catholique de Louvainla-Neuve, Bélgica, e com especialização em Psicanálise
pelo Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae. Também ex-membro responsável da
equipe do Instituto-Médico-Pedagógico “Les Godillots”,
para crianças e adolescentes autistas e psicóticos,
Rixensart, Bélgica (1987-1997).

Laerte de Paula: psicanalista, acompanhante terapêutico,
mestrando em Psicologia Clínica no Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP; coordenador do Setor
de Triagem do CEP e Coordenador-Assistente da Rede de
Atendimento - Clínica do CEP.
Marcella Monteiro de Souza e Silva: psicóloga, psicanalista,
membro do Departamento de Psicanálise do Instituto
Sedes Sapientiae, membro da Comissão Editorial da Revista
“Percurso”, professora e supervisora do Curso de Psicopatologia Contemporânea e Clínica Psicanalítica do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae

Gustavo Dean Gomes: psicanalista com especialização em
Psicoterapia Psicanalítica de Casal e Família e mestrando
em Psicologia Clínica na PUC-SP no Núcleo de Método
Psicanalítico e Formações da Cultura.
Hamilton Frediani de Faria Corrêa: psicanalista, atua no consultório e nas empresas, conduzindo processos de mudança
de cultura, utilizando a Psicanálise como instrumental.
Ignez Corrêa Dias: psicóloga, psicanalista e supervisora
do atendimento clínico da Universidade São Marcos.
Jorge Broide: psicanalista e analista Institucional,
membro da APPOA, psicólogo, mestre em Psicologia
pela PUC-CAMP, doutor em Psicologia Social pela PUC-SP,
coordenador da Coleção Juruá Práxis Psicanalítica
e professor do Curso de Psicologia da PUC-SP.
José Waldemar Thiesen Turna: psicólogo, psicanalista,
mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, coordenador
do Núcleo Psicanálise e Psicoses do CEP, professor dos
seminários sobre A Clínica das Psicoses, coordenador grupal
nos seminários do Núcleo Psicanálise em Instituições do CEP,
supervisor clínico de Serviços de Atendimento Especiais
(CRAS, SEAS e Abrigo Infantil) no Município de São Paulo.
Julio César Nascimento: psicanalista, psicólogo pela Universidade de Brasília (UnB), com especialização em Teoria
Psicanalítica pelo COGEAE da PUC-SP, mestre em Psicologia
Clínica pelo Núcleo de Estudos em Psicanálise da PUC-SP,
professor e supervisor clínico do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.
Karin de Paula: é praticante da Psicanálise, doutora em
Processos de Singularização pela PUC-SP. Autora dos livros
“$em? Sobre a Inclusão e o Manejo do Dinheiro numa
Psicanálise”, ed. Casa do Psicólogo, “Do Espírito da Coisa:
Um Cálculo de Graça - Sobre o Percurso de uma Psicanálise”, ed. Escuta, “Trabalhando com a Psicanálise: Dos
Porta-Dores da Peste”, na obra: “Diálogos sobre Formação
e Transmissão em Psicanálise”, ed. Zagodoni, 2013, e
“Clínica Psicanalítica das Neuroses”, Série Prática Clínica,
ed. Zagodoni, 2015, entre vários outros artigos publicados.
Professora e supervisora em universidades e em Curso
de Formação em Psicanálise.
Katia Cristina Silva Forli Bautheney: psicanalista, pedagoga,
mestre em Educação pela USP, doutoranda em Educação
na Faculdade de Educação da USP, com especialização
em Psicopedagogia pelo Instituto Sedes Sapientiae. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Psicologia

Marcelo Francisco de Mello: psicólogo, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP e pesquisador do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.
Maria Cristina Barbetta Mileo: psicóloga, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, professora e supervisora clínica no curso de Psicologia Clínica da Universidade
Anhembi Morumbi.
Marianna Schontag: psicóloga pela PUC-SP, psicanalista pelo Instituto Sedes Sapientae, mestre em Psicologia
Clínica pelo Núcleo de Estudos em Psicanálise da PUC-SP,
professora e supervisora clínica do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.
Marisa A. Belém: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica
pela PUC-SP e autora do livro “Mulher no Brasil - Nossas
Marcas e Mitos. Ensaio de Psicanálise”, ed. Escuta.
Marta Oddone: psicanalista com formação pelo CEP,
membro e coordenadora Regional da Rede de Atendimento Psicanalítico - Clínica do CEP e docente do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP.
Monica Seincman: psicanalista, linguista, pós-graduada
pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica
da PUC-SP, pós-graduada em Finanças pela FGV-SP,
coordenadora do Núcleo de Psicanálise com Crianças
do CEP, supervisora da Rede de Atendimento Psicanalítico Clínica do CEP e docente do Curso de Formação
em Psicanálise do CEP.
Nelson Cristini Júnior: psicanalista e mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP.
Paula Regina Peron: psicanalista com formação pelo
Instituto Sedes Sapientiae, doutora em Psicologia Clínica
e professora da Faculdade de Psicologia da PUC-SP.
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 UNIFESP.
Regina Célia Cavalcante de Carvalho (Chu): psicanalista,
professora da PUC-SP, membro do Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. É acompanhante
terapêutica (AT) e ministra o curso Introdução ao
Acompanhamento Terapêutico.
Ricardo Radin Bueno: psicanalista e mestre em Filosofia
pela PUC-SP.
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Curso de Formação em Psicanálise
Ricardo Telles de Deus: psicanalista, doutorando
em Psicologia pela PUC-CAMP, mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, pós-graduado em Teoria Psicanalítica
pelo COGEAE da PUC-SP, graduado em Psicologia pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie, docente do Curso
de Formação em Psicanálise do CEP, supervisor clínico e
professor universitário. Editor associado de artigos da seção
“Movimentos Literários”, da Revista Latinoamericana
de Psicopatologia Fundamental.
Rita Bícego Vogelaar: psicanalista, psicóloga, engenheira,
mestre pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP, membro
da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e
do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo.
Roberto Girola: psicanalista, pós-graduado em Teoria
Psicanalítica pela Universidade São Marcos, licenciado em
Filosofia pela UNISAL e pela Facoltá Interregionale di Torino e
Milano e bacharel em Teologia pela Pontifícia Universidade
do Latrão (Roma). Autor dos livros: “A Psicanálise Cura?
Uma Introdução à Teoria Psicanalítica” e “Perguntas a um
Psicanalista”, ed. Ideias & Letras. Atuou por 20 anos como
editor e consultor editorial de várias editoras. Participou por
dois anos do Prêmio Jabuti como jurado.

Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva: psicóloga, psicanalista,
supervisora clínica, analista institucional com formação e
experiência em Psicossomática Psicanalítica e especificidades da clínica com dependentes químicos. É também
docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.
Tânia Aparecida Pachione: psicanalista, enfermeira,
especialista em Administração com Ênfase em Gestão
Empresarial (FSL), membro da Rede de Atendimento
Psicanalítico - Clínica do CEP, participou do NuPAS, e
participa dos seminários ministrados por Mauro Mendes
Dias, do Instituto Vox.
Thais Christofe Garrafa: psicanalista, desenvolve atividades
clínicas e formativas relacionadas à Psicanálise e ao acompanhamento terapêutico.
Tiago Corbisier Matheus: psicanalista, doutor em Psicologia
Social pela PUC-SP, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e professor da EAESP/FGV.
Walkiria Del Picchia Zanoni: psicanalista, supervisora
institucional e diretora do CEP.

Rodolpho Ruffino: psicanalista, professor universitário,
ensaísta e trabalha com a transmissão da Psicanálise
desde 1980. Vive e trabalha em São Paulo. Graduado em
Psicologia (1977), pós-graduado em Filosofia (1980), cumpriu
Estudos Avançados em Estudos Judaicos (de 1990 a 1994) e
mestre em Psicologia pela USP (2004). É professor de Teoria
Psicanalítica e Supervisor Clínico no CEP, desde 1992.
É psicanalista membro e associado correspondente, da
APPOA, desde 1998. É pesquisador do Laboratório Interunidades de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise (Latesfip-USP),
desde 2008. É membro da Société Internationale de Psychanalyse et Philosophie (SIPP), desde 2012. Integra o Núcleo
São Paulo do Corpo Freudiano, desde 2013. Como ensaísta,
publicou em coletâneas e revistas especializadas diversos
ensaios, dentre os quais se sobressaiu uma série de 24 artigos
publicados entre os anos de 1993 e 2005 dedicados à redefinição, à luz da Psicanálise e do pensamento lacaniano,
da noção de adolescência.
Rodrigo Blum: psicanalista, membro do Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, atuando no Grupo
de Transmissão e Estudos de Psicanálise, e Terapeuta da
Instituição Projetos Terapêuticos.
Sérgio de Gouvêa Franco: psicanalista, doutor pela
Unicamp e pós-doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP.
Membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae, onde fez formação em Psicanálise e membro
da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia
Fundamental. Autor dos livros “Hermenêutica e Psicanálise
na Obra de Paul Ricoeur”, Edições Loyola, e “Mandrágoras:
a Clínica Psicanalítica: Freud e Winnicott”, Primavera
Editorial, este último em parceria com Manoel Berlinck
e Karin Wondracek, entre outros. Docente do Curso
de Formação em Psicanálise do CEP.
Sérgio Máscoli: psicólogo formado pela Faculdade Paulistana, psicanalista com formação pelo CEP, mestre em
Psicologia pela Universidade São Marcos e sexólogo pela
Faculdade de Medicina da USP. Atua no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas - Prosex e em clínica particular.

18

C

M

Y

K

CL ML LB LLB

105737-Miolo_Programacao_CEP[Final_Impressao].pdf, page 41 @ Preflight - 17:32:18 - December 19, 2014 - PG-19

Núcleos de Formação
Permanente Prática Clínica
1º e 2º semestres
coordenação
Ernesto Duvidovich

campos de atuação
1. Núcleo Psicanálise com Crianças
2. Núcleo Psicanálise e Psicoses
3. Núcleo Psicanálise em Instituições
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Núcleos de Formação Permanente - Prática Clínica
coordenação geral

objetivos

Ernesto Duvidovich

• Engajar os participantes em práticas
clínicas específicas do campo de ação
de cada Núcleo, com o objetivo de
aprendizado e aprimoramento da escuta
no tema do Núcleo e com o objetivo de
oferecer um atendimento à população.

A formulação dos Núcleos é consequência
de um longo período de ensaios e experiências. Ela possui antecedentes extensos
e intensos que envolvem a participação de
muitos colegas ao longo de nossa história.
A implantação dos Núcleos retoma esses antecedentes com a intenção de organizá-los,
contando agora com os recursos de nossas
condições atuais, e de potencializar o espírito da produção de uma escuta psicanalítica
sensível ao acontecimento social.
Assim, o objetivo geral da constituição dos
Núcleos é o de manter e desenvolver parcerias para possibilitar a prática clínica e seu
aprimoramento para, por um lado, sustentar
meios de uma formação contínua para os
psicanalistas; e, por outro, divulgar e tornar
acessível esse instrumento aos setores mais
amplos da população.
Propomos a prática clínica como elemento
gravitacional em torno do qual se articulam
os dispositivos para instrumentalizá-la, sustentá-la e aprimorá-la: teoria e supervisões.
No ano de 2015, definimos os seguintes
campos de atuação:

• Amparar, fundamentar e aprimorar
essa prática por meio de uma estrutura
teórico-técnico-metodológica, mantendo
Seminários Teóricos e supervisões específicas para cada Núcleo.
• Fomentar a investigação, a pesquisa
e a produção de conhecimento pertinente
a cada campo proposto.

atividades
Cada núcleo se compõe de quatro atividades:
1. Prática Clínica: 2 horas a 4 horas semanais,
de março a junho e de agosto a dezembro.
2. Supervisões: 1 hora - 1h30 semanalmente,
de março a junho e de agosto a dezembro.
3. Seminários Teóricos específicos
para cada campo de trabalho.
4. Elaboração de um trabalho anual sobre
a prática clínica.

1. Núcleo Psicanálise com Crianças
2. Núcleo Psicanálise e Psicoses
3. Núcleo Psicanálise em Instituições
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1. Núcleo Psicanálise com Crianças
coordenação
Monica Seincman
As atividades propostas nesse Núcleo,
abrangendo a teoria e a clínica, vêm como
uma possibilidade de formação continuada
para aqueles que se interessam pelo atendimento de crianças e também para aqueles
que procuram ampliar as possibilidades de
escuta e atuação na clínica em geral.

dirigido

objetivo

graduação, carta de intenção
e currículo atualizado

Oferecer aos interessados no trabalho
com crianças uma possibilidade de aprofundamento teórico e de prática clínica,
favorecendo o desenvolvimento da escuta
analítica e de um raciocínio clínico.

atividades
1. Atendimento a pacientes. Poderá ser feito
nos consultórios particulares ou na escola
parceira E.E. Valentim Gentil.
2. Participação em três Seminários Teóricos
específicos, de 18 horas cada:
• Ansiedade, culpa e complexo de Édipo:
aproximações à noção de fantasia inconsciente na clínica kleiniana, página 36.

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde, a alunos
e ex-alunos do Curso de Formação
em Psicanálise

requisitos

início
março / junho e agosto
Obs.: As inscrições são contínuas, o participante poderá
compor carga horária total de 252 horas em um ano de
participação. A participação é renovável anualmente
e certificada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos.

preço
dez mensalidades de R$ 490,00
alunos do CEP: dez mensalidades
de R$ 465,00.

• A Psicanálise de crianças segundo Dolto,
página 45.
• A “falha básica” e a clínica psicanalítica,
página 48.
3. Supervisões em grupo
com Monica Seincman
horário das supervisões
2ª feira | 20h às 22h
4. Elaboração de um trabalho anual
sobre a prática clínica
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Núcleos de Formação Permanente - Prática Clínica
2. Núcleo Psicanálise e Psicoses
coordenação
José Waldemar Thiesen Turna
O Centro de Estudos Psicanalíticos,
em parceria com o Hospital Psiquiátrico
Nossa Senhora de Fátima, amplia seu campo
de atuação teórico-clínico e oferece estágio
clínico aos interessados no trabalho terapêutico com pacientes psicóticos. Esse estágio
se orientará pelo trabalho em grupos
terapêuticos, atendimentos individuais
semanais e apresentações de casos
de pacientes no Hospital.

objetivo
A proposta do Núcleo é articular
a apreensão das categorias que justifiquem
uma elaboração conceitual sobre
as manifestações e origens das psicoses
com a experiência empírica em atendimento a pacientes internados.

atividades

• Manifestações clínicas distintas nas
psicoses: a melancolia na psicose
e formas de acolhimento, página 49.
4. Supervisões em grupo
com Patrícia Bouças: psicanalista,
psicóloga do CAPS II - adulto, saúde
mental M’Boi Mirim, coordenadora de
grupos terapêuticos em saúde mental,
supervisora de grupos institucionais e
matriciadora em saúde mental e
atenção básica.
horários das supervisões
2ª feira | 19h30 às 20h30 ou
4ª feira | 19h às 20h
5. Elaboração de um trabalho anual sobre
a prática clínica

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde, a alunos
e ex-alunos do Curso de Formação
em Psicanálise

1. Atendimento a pacientes no Hospital
Psiquiátrico Nossa Senhora de Fátima
com frequência de no mínimo uma
manhã por semana
2. Participação na atividade de “Apresentações de Pacientes”, nos hospitais: Hospital
Psiquiátrico Nossa Senhora de Fátima e
Hospital Psiquiátrico São João de Deus
com especialistas de várias instituições.
3. Participação em três Seminários Teóricos
específicos de 18 horas cada:
• Fundamentos conceituais sobre a constituição do sujeito - neurose e psicose,
página 37.
• Organizações fantasmáticas, ocorrências
na infância e esquemas lacanianos para
compreensão dos sintomas, página 46.

requisitos
graduação, carta de intenção
e currículo atualizado

início
março / junho e agosto
Obs.: as inscrições são contínuas, o participante poderá
compor carga horária total de 252 horas em um ano de
participação. A participação é renovável anualmente
e certificada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos.

preço
dez mensalidades de R$ 490,00
alunos do CEP: dez mensalidades
de R$ 465,00
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3. Núcleo Psicanálise em Instituições
coordenação
Walkyria Coutinho Spinelli
3. Participação em supervisões semanais
em uma das equipes. O horário dependerá da escolha do projeto

A partir da parceria entre o Centro
de Estudos Psicanalíticos e o Núcleo
de Psicanálise e Ação Social
(NuPAS - www.nupas.org.br), ONG que
trabalha com sujeitos em situação de
vulnerabilidade social atuando junto
a várias instituições sociais, propomos
uma formação que instrumentalize
a escuta clínica nesse campo.

horários das supervisões

objetivo
Formar profissionais capacitados para
o trabalho com grupos em instituições.
A proposta é sustentar essa formação
na experiência prática e no estudo
das teorias da Psicanálise de grupos
e da análise institucional. O trabalho
se dá a partir da participação em uma das
equipes dos projetos que desenvolvemos
junto a cuidadores e usuários das instituições.

atividades
1. Participação em equipe de atendimentos
nas instituições, duas horas semanais:
Projeto CRAVI , Projeto Família em Foco,
Projeto Bom Par, Projeto Recomeço,
Projeto Valentim Gentil ou Projeto SEAS. A
escolha do projeto será decidida em
função dos horários e das vagas disponíveis de cada projeto em encontro com
Walkyria Coutinho Spinelli
2. Participação em dois Seminários Teóricos
específicos de 18 horas cada:
• A clínica nas instituições: atualidade
da intervenção psicanalítica, página 39.
• Práticas institucionais: desafios
ao psicanalista, página 50.

5ª feira
Projeto CRAVI - 11h30 às 12h30
Projeto Família em Foco - 12h30 às 13h30
Projeto Bom Par - 13h30 às 14h30
Projeto Recomeço - 14h às 15h
Projeto Valentim Gentil - 14h30 às 15h30
Projeto SEAS - 17h30 às 18h30
Supervisores | Ernesto Duvidovich,
Virginia Torrecillas de Ulhoa
e Walkyria Coutinho Spinelli
4. Elaboração de um trabalho anual
sobre a prática clínica

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, profissionais das áreas da saúde, alunos, ex-alunos
do Curso de Formação em Psicanálise e
profissionais interessados no trabalho com
grupos nas instituições

requisitos
graduação, carta de intenção
e currículo atualizado

início
março / agosto
Obs.: as inscrições são contínuas, o participante poderá
compor carga horária total de 216 horas em um ano de
participação. A participação é renovável anualmente
e certificada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos.

preço
dez mensalidades de R$ 195,00
alunos do CEP: dez mensalidades
de R$ 165,00
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Seminários
Clínicos
1º e 2º semestres
coordenação
Ernesto Duvidovich
Walkiria Del Picchia Zanoni
Por que é sempre o supervisionando quem
apresenta o caso e não o supervisor?
A proposta desta atividade é inverter
as posições do supervisor e do supervisionando, questionando-se a verticalidade que
está implícita nesse ritual. Constatamos que
analistas com uma mesma formação teórica
e/ou institucional podem na prática clínica
atuar de formas extremamente diferentes.
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.

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 dessa experiência questionando preconceitos, dogmas e idealizações
para, por meio dessas discussões, enriquecer
o descobrimento de suas próprias clínicas.

Trata-se de um diálogo sobre a experiência
clínica de cada um, por meio 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 metodologia é a problematização
da clínica de cada analista e não
enfatizar o caso clínico.
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Seminários Clínicos
dirigido

horários

a profissionais com prática clínica,
ex-alunos, alunos do Curso de Formação
em Psicanálise, dos Núcleos de Formação
Permanente - Prática Clínica e membros
da Rede de Atendimento - Clínica do CEP.

grupos de 2a feira
15h30 às 17h, 17h30 às 19h, 19h às 20h30 ou
20h30 às 22h
grupos de 3a feira
15h30 às 17h ou 20h30 às 22h
grupo de 4a feira
15h30 às 17h

início
1° semestre

grupos de 5a feira
14h às 15h30, 19h às 20h30 ou 20h30 às 22h

30 de janeiro
grupos de 6ª feira

grupos de 6a feira
9h às 10h30, 10h30 às 12h ou 14h às 15h30

09 de fevereiro
grupos de 2ª feira

duração

10 de fevereiro
grupos de 3ª feira

atividade contínua

11 de fevereiro
grupo de 4ª feira

preço

12 de fevereiro
grupos de 5ª feira

inscrição
R$ 325,00

2° semestre
31 de julho
grupos de 6ª feira

mensalidade

03 de agosto
grupos de 2ª feira

alunos do CEP: R$ 272,00

R$ 325,00

04 de agosto
grupos de 3ª feira
05 de agosto
grupo de 4ª feira
06 de agosto
grupos de 5ª feira
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Psicanalistas convidados
Ada Morgenstern: psicóloga, psicanalista, mestre em
Psicologia Social pela USP, professora e supervisora do
Curso de Psicanálise da Criança do Instituto Sedes
Sapientiae, e coordenadora do curso de extensão
“Leituras Psicanalíticas sobre o Brincar” do mesmo instituto.
Autora de “Perseu, Medusa e Camille Claudel Sobre a Experiência de Captura Estética”, Atelier Editora,
co-autora de “Mais Além do Sonhar”, ed. Marco Zero, e
de “Psicanálise da Criança - Perspectivas Teórico-Clínicas”,
(org.) Adela Stoppel de Gueller e Audrey S. L. Setton,
ed. Casa do Psicólogo.
Adriana Casagrande: psicóloga, psicanalista, membro
associada da SBPSP e especialista em Psicoterapia
Psicanalítica pela USP.
Adriana Grosman: psicanalista, membro do departamento
de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, com a tese: “Os sentidos
da paixão: um estudo de psicopatologia fundamental”.
Alessandra A. Martins Parente: psicanalista e doutoranda
em Psicologia Social pelo IPUSP, psicóloga pela PUC-SP e
bacharel em Filosofia pela FFLCH-USP. Atualmente trabalha
em seu consultório com adultos e adolescentes e ministra
aulas de Psicanálise e Filosofia no curso de Psicologia da
UNIP. Também tem publicado artigos que estabelecem
uma interface entre Arte, Psicanálise e Filosofia.
Alessandra Cassia Leite Barbieri: psicóloga pela PUC-SP,
psicanalista, professora do COGEAE-SP, professora de
cursos de extensão do Departamento Psicanálise com
Crianças do Instituto Sedes Sapientiae e membro do
mesmo Departamento.
Alice Beatriz Barretto Izique Bastos: psicanalista formada
pelo Instituto de Pesquisas em Psicanálise (IPP), doutora em
Psicologia da Educação pela USP, pesquisadora sênior do
Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Educação da USP
(NUPPE), professora e supervisora do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Psicopedagogia da UMESP. Autora do
livro: “A Construção da Pessoa em Wallon e a Constituição
do Sujeito em Lacan”, ed. Vozes, co-autora do livro:
“Henri Wallon - Psicologia e Educação”, ed. Loyola,
e autora do livro “Wallon e Vygotsky - Psicologia e
Educação”, publicado pela ed. Loyola.
Aline Eugênia Camargo: psicóloga, psicanalista, mestre
em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da USP
(IPUSP), membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e professora do curso de especialização: “Psicossomática Psicanalítica” e “Psicopatologia
Psicanalítica e Clínica Contemporânea” do mesmo Instituto.
Autora do livro: “Fobia”, ed. Casa do Psicólogo, e co-organizadora do livro: “Figuras Clínicas do Feminino no Mal-Estar
Contemporâneo”, Alonso, S. L., Gurfinkel, A. C. e Breyton,
D. M. (orgs.), ed. Escuta.
Ana Maria Soares: psicóloga clínica, especialista em abordagem corporal, com formação em Psicossomática pelo
Instituto Sedes Sapientiae e membro do Projeto de Atendimento em Psicossomática do Instituto Sedes Sapientiae.
Andréa Carvalho: psicanalista, analista institucional,
membro do Departamento de Psicanálise do Instituto
Sedes Sapientiae. Integra a equipe técnica do Pró Saúde
da FGV-SP, organizadora do livro: “Psicanálise Entrevista”,
ed. Estação Liberdade, e docente do Curso de Formação
em Psicanálise do CEP.

Andrea Menezes Masagão: psicanalista, doutora em
Psicologia Clínica pela USP, pós-doutora em Linguística
pela Universidade de Campinas, membro pesquisadora
do Centro de Pesquisas Outrarte, entre Psicanálise e Arte
da Universidade de Campinas. Autora do livro: “Habitats”,
Mercado de Letras e diretora do documentário:
“O Zero Não É Vazio”, Televisão Cultura, 2005.
Angela Rangel da Rocha: psicóloga, psicanalista e mestre
pelo Núcleo de Psicanálise em Psicologia Clínica da PUC-SP.
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”,
“Psicanálise e Quantum”, ed. Plêiade, e “Mistérios da Lua.
Uma Fábula Bíblica Escrita nas Estrelas”, ed. Hemus.
Antonio Geraldo de Abreu Filho: psicólogo, psicanalista,
mestre pelo IPUSP, doutor pelo Setor de Neurologia da
UNIFESP/EPM, membro efetivo do Departamento Formação
em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, docente do
curso Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica no
mesmo instituto e do curso Formação em Psicanálise do
CEP; coordenador do Projeto ABrELA/ Tutor pela Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (ABrELA) da
UNIFESP; docente do curso Cuidados Integrativos - UNIFESP.
Autor do livro: “Escolha Profissional: Consciente e/ou Inconsciente?”, Vetor Editora.
Armando Colognese Júnior: psicólogo, psicanalista,
professor e supervisor do Departamento de Formação em
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Autor do livro:
“A Trama do Equilíbrio Psíquico”, ed. Rosari, e co-autor do
livro: “Sabores Inconscientes”, ed. Sá.
Arnaldo Dominguez de Oliveira: psicanalista, fundador do
“PROJETO ETCÉTERA E TAL... Psicanálise e Sociedade” e conselheiro da “Biblioteca Popular de Itaquaciara, D. Nélida”,
Itapecerica da Serra.
Belinda Mandelbaum: psicanalista com formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, doutora em
Psicologia Social pelo IPUSP, livre docente em Psicologia Social pelo IPUSP e coordenadora do Laboratório de Estudos
da Família da USP. Autora dos livros: “Psicanálise da Família”,
Coleção Clínica Psicanalítica, e “Trabalhos com Famílias em
Psicologia Social” (no prelo), ed. Casa do Psicólogo, e de
diversos artigos em revistas nacionais e estrangeiras.
Berenice Laus de Carvalho: psicanalista, psicóloga, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP e docente do
Curso de Formação em Psicanálise do CEP.
Berenice Neri Blanes: psicóloga, psicanalista, membro
efetivo do Departamento de Formação em Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae, professora de Fundamentos da
Psicanálise e sua Prática Clínica, curso de aperfeiçoamento
do Instituto Sedes Sapientiae vinculado ao Departamento
de Formação em Psicanálise.
Berta Hoffmann Azevedo: psicóloga, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, professora universitária,
membro filiado do Instituto Durval Marcondes da SBPSP e
presidente da Associação dos Membros Filiados da SBPSP.
Autora do livro: “Crise Pseudoepiléptica”, Coleção Clínica
Psicanalítica, ed. Casa do Psicólogo.
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Seminários Clínicos
Camila Vergara Lopes Gomes Silva: psicanalista,
psicóloga pela PUC-SP, especialista em Psicologia Clínica,
especialista em Psicanálise e Linguagem pela COGEAE
da PUC-SP, formação psicanalítica pelo Espaço Psicanálise
e supervisora clínica.
Carlos Livieres: psicólogo pelo IPUSP, psicanalista com
especialização pelo Departamento de Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae, coordenador de grupos na
instituição Projetos Terapêuticos e membro do Espaço
Brasileiro de Estudos Psicanalíticos.
Caterina Koltai: socióloga, psicanalista, professora no
curso de graduação e pós-graduação em Ciências Sociais,
da PUC-SP, e no curso de Teoria Psicanalítica, da COGEAE
da PUC-SP. Autora do livro: “Política e Psicanálise - O Estrangeiro”, e organizadora do livro: “O Estrangeiro”, ed. Escuta.
Celi Cavallari: psicóloga, psicanalista e mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Tem participado de vários trabalhos
em prevenção, tratamento, pesquisa e redução de danos
nas áreas de sexualidade, HIV/AIDS, drogas e desenvolvimento psicossocial. É diretora da Delfos Previne, membro
da Associação de Prevenção e Tratamento da AIDS (APTA),
da Genos Internacional, vice-presidente da Associação
Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas (ABRAMD)
e conselheira da Rede Brasileira de Redução de Danos e
Direitos Humanos (REDUC). Participou do projeto “Criança
Esperança” em parceria com o grupo Sou da Paz e é
ex-conselheira dos Conselhos Regional de Psicologia
e Estadual de Entorpecentes de São Paulo.
Clara Regina Rappaport: psicóloga, psicanalista, mestre em
Psicologia do Escolar pela USP, é autora e coordenadora de
vários artigos e livros nas áreas de Psicologia e Psicanálise,
dentre os quais: a “Série Psicologia do Desenvolvimento”
(quatro volumes), “Adolescência: Abordagem Psicanalítica”
e “Psicanálise: Introdução à Práxis - Freud e Lacan”, ed. EPU,
e “Encarando a Adolescência”, ed. Ática.
Clarissa Silbiger Ollitta: psicóloga, psicanalista, psicossomatista, coordenadora e professora do Curso de Aperfeiçoamento “Por que adoecemos? A história que se oculta no
corpo” e do Curso de Extensão “A Trama da Obesidade”,
no Instituto Sedes Sapientiae. Coordena o Programa de
Estudos e Tratamento do Obeso (PRESTO) na Clínica do Instituto Sedes Sapientiae. Atende em consultório e administra
grupos de estudo em Psicossomática Psicanalítica.
Claudia Costabile: psicanalista, psicóloga e mestre pelo
IPUSP, professora-adjunta da Universidade Paulista (UNIP),
supervisora dos estágios: “Atendimento Clínico de Orientação Psicanalítica” e “Psicodiagnóstico”.
Claudio Bastidas: psicanalista, doutor em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, professor da Universidade Presbiteriana
Mackenzie e membro do Laboratório de Pesquisa sobre
o Desenvolvimento Psíquico e a Criatividade em Diferentes
Abordagens Psicoterápicas (LAPECRI). Autor de cinco livros,
dentre eles: “Clínica Psicodinâmica: Olhares Contemporâneos” (organizado com Santuza Cavalini), Vetor Editora.
Claudio Castelo Filho: analista didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP), psicólogo pela
USP, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutor em
Psicologia Social e livre docente em Psicologia Clínica pela
USP. Autor do livro “O Processo Criativo: Transformação e
Ruptura”, ed. Casa do Psicólogo, e de mais 30 artigos publicados em periódicos científicos e livros no Brasil e na Itália.

Claudio César Montoto: psicanalista lacaniano, doutor
em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e professor do
Curso de Especialização em Semiótica Psicanalítica - Clínica
da Cultura da COGEAE, da PUC-SP. Professor convidado
do curso de Especialização em Comunicação Interna na
FAAP-SP. Autor de livros, dentre os quais: “Ou o Amor Não
Existe ou é um Inevitável Equívoco”, ed. Prelúdio e “Amor.
Metáfora Eterna”, ed. Bluecom. Tem artigos publicados no
Brasil, na Argentina, em Portugal e nos EUA.
Claudio E. M. Waks: psicólogo pela Universidade de Califórnia, Berkeley (USA), psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro do Laboratório de Psicopatologia
Fundamental do Departamento de Estudos Pós-Graduados
em Psicologia Clínica da PUC-SP e docente do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP.
Cybelle Weinberg: psicanalista, mestre em Ciências pela
FMUSP, doutoranda em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
coordenadora da Clínica de Estudos e Pesquisas em
Psicanálise da Anorexia e Bulimia (CEPPAN) e coordenadora
geral da Casa Viva, Clínica de Tratamento dos Transtornos
Alimentares. 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.
Daisy Wajnberg: psicanalista, mestre em Comunicação
e Semiótica pela PUC-SP, doutora em 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.
Daniel Assunção Alencar: psicólogo, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP e docente do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP.
Daniel Delouya: psicanalista, membro efetivo e professor
da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).
Autor, entre outros, do livro: “Torções na Razão Freudiana:
Especificidades e Afinidades”, ed. Unimarco.
Daniele John: psicanalista especialista pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Estudos
Psicanalíticos pela Tavistock Clinic, de Londres, doutora em
Psicologia Clínica pela PUC-SP e membro da APPOA.
Davi Berciano Flores: psicólogo, psicanalista, coordenador
de grupos e terapeuta do Instituto de Pesquisa e HospitalDia “A CASA”, formado em Clínica das Psicoses pelo mesmo
Instituto e em Psicanálise pelo Instituto Sedes Sapientiae.
David Calderoni: psicanalista, membro do Departamento
de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e Pós-Doutor
pelo IPUSP.
Denise Salomão Goldfajn: doutora em Psicologia Clínica
pela Massachusetts School of Professional Psychology (USA),
membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de
Janeiro (SBPRJ), colaboradora do Laboratório de Pesquisas
e Intervenções em Psicanálise do PSC/IPUSP (psiA). Editora
do: “Intervalo Analítico”, boletim impresso da SBPRJ. Atende
crianças, adolescentes e adultos em prática privada na
cidade de São Paulo.
Dirce Maria Desgualdo: psicóloga e psicanalista. Especialista
no atendimento à infância pelo Grupo de Estudos de
Psiquiatria, Psicologia e Psicoterapia da Infancia (GEPPPI)
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e Centro de Estudos das Relações Mãe, Bebê, Família.
Supervisora clínica e institucional. Também mantém grupos
de estudo das ideias de Klein e Bion, além de desenvolver
trabalho em consultório particular desde 1988.

Enrique Mandelbaum: psicanalista, doutor pela Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade
de São Paulo (FFLCH-USP) e autor do livro “Franz Kafka: um
Judaísmo na Ponte do Impossível”, ed. Perspectiva.

Durval Mazzei Nogueira Filho: psiquiatra, psicanalista, mestre
em Psiquiatria pelo HSPE, membro do Departamento de
Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e
da Seção São Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP).
É também professor-colaborador do Instituto de Psiquiatria
da USP (HCFMUSP) e autor do livro: “Psicanálise e Medicina”,
ed. Escuta.

Ernesto Duvidovich: psicanalista, 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, “A Supervisão na Clínica Psicanalítica”, Duvidovich E., Goldenberg
R., Via Lettera Editora, e “Diálogos sobre Formação e Transmissão em Psicanálise”, ed. Zagodoni.

Edu Álvaro Manso Bastos: psicólogo, psicanalista, mestre
pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEAUSP), supervisor em Clínica e
especialista em Coaching Psicodinâmico. É o formulador do
método e autor do livro: “Coaching Psicodinâmico Breve a Psicanálise aplicada ao desenvolvimento de gestores “.
Elcio Gonçalves de Oliveira Filho: psicólogo clínico
e psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae, onde participa como coordenador de Seminários do Grupo de Transmissão e Estudos
de Psicanálise (GTEP) e como interlocutor dos Grupos de
Pesquisa: “Psicanálise e Contemporaneidade e do
Grupo Crenças e a Constituição do Sujeito Psíquico”.
Eliana Herzberg: psicóloga clínica e professora livre-docente
do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP.
Eliane Michelini Marraccini: psicóloga, psicanalista,
mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
professora e supervisora do Curso “Formação em
Psicanálise” do Departamento de Formação em Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae e membro da Associação
Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental.
Autora do livro: “Encontro de Mulheres - Uma Experiência
Criativa no Meio da Vida”, ed. Casa do Psicólogo,
organizadora da coletânea: “O Eu em Ruína: Perda e
Falência Psíquica”, e co-organizadora da coletânea:
“Limites de Eros”, ambos da Primavera Editorial.
Elisa Maria Parahyba Campos: psicóloga, psicanalista,
mestre e doutora em Psicologia Clínica 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.
Elisabeth Antonelli: psicóloga, psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, membro
associada da Sociedade Brasileira de Psicanálise (SBPSP),
professora do COGEAE da PUC-SP e autora do livro: “Os
Sentimentos do Analista: A Contratransferência em Casos
de Difícil Acesso”, ed. Zagodoni.
Elizeth Andrade de Oliveira: psicóloga e psicanalista.
Emília Estivalet Broide: psicóloga, psicanalista, mestre em
Saúde Pública pela USP, doutoranda do Programa de PósGraduação em Psicologia Social da PUC-SP, onde participa
do Núcleo de Psicanálise e Política. Professora do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP, do Curso de Pós-Graduação em Psicossociologia da Juventude e Políticas Públicas
da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
(FESPSP) e da Pós-Graduação em Psicanálise da Faculdade
Jaguariúna (FAJ), consultora e supervisora na área da
Saúde e Assistência Social.

Fábio Riemenschneider: psicanalista, professor da
Universidade Estadual de Minas Gerais - Campus Poços
de Caldas (UEMG). Autor do livro: “Da Histeria... para
Além dos Sonhos”, ed. Casa do Psicólogo.
Fátima Milnitzky: psicóloga, psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela Universidade São Marcos, membro
do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e supervisora da Rede Clínica do Laboratório de Psicanálise Jacques Lacan do IPUSP. Organizadora e co-autora
dos livros: “Desafios da Clínica Psicanalítica na Atualidade”
e “Narcisismo: O Vazio na Cultura e a Crise de Sentido” e diretora da Coleção Debate Psicanalítico, Dimensão Editora.
Felipe Lessa da Fonseca: psicanalista, doutor em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, líder de Grupo de Pesquisa CNPq no
Laboratório de Saúde Mental Coletiva da Faculdade de
Saúde Pública da USP, professor e supervisor clínico do
Curso de Formação em Psicanálise do CEP.
Franklin W. Goldgrub: psicólogo, psicanalista, mestre em
Filosofia e doutor em Linguística pela PUC-SP e professor da
Faculdade de Psicologia da PUC-SP. Autor dos livros: “Freud,
Marlowe & Cia”, “A Máquina do Fantasma”, “O Neurônio
Tagarela”, “A Metáfora Opaca - Cinema, Mito, Sonho e
Interpretação”, “Édipo 3x4 - Estruturalismo, Linguística,
Antropologia, Psicanálise”, todos pela ed. Samizdat e
“Mito e Fantasia”, ed. Ática.
Gabriela Malzyner: psicóloga pela PUC-SP, psicanalista pelo
Instituto Sedes Sapientiae, mestranda em Psicologia Clínica
na PUC-SP e membro efetivo da CEPPAN.
Gina Tamburrino: psicóloga, psicanalista, mestre e doutoranda em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Membro efetivo do
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae
e colaboradora do Programa de Atendimento e Estudos
de Somatização da UNIFESP. Autora do livro “Escutando
com Imagens”, Vetor Editora.
Giovanna Bartucci: psicanalista e ensaísta, professora doutora em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), com formação em Estética da Recepção (Bates College, EUA). Autora de “Onde Tudo Acontece
- Cultura e Psicanálise no Século XXI” (Prêmio Jabuti, 2014),
ed. Civilização Brasileira, e “Fragilidade Absoluta - Ensaios
Sobre Psicanálise e Contemporaneidade”, ed. Planeta,
entre outros. Crítica filiada à Associação Brasileira de Críticos
de Arte (ABCA-SP) e membro associada da Modern Language Association (MLA, EUA), é idealizadora e organizadora da coleção “Psicanálise e Estéticas de Subjetivação”,
ed. Imago. Traduções de ensaios seus foram publicadas
na França, na Bélgica, no Canadá e na Argentina.
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Seminários Clínicos
Glaucia Nagem de Souza: psicóloga, psicanalista, membro
da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano
(EPFCL-Brasil), membro do Fórum do Campo Lacaniano em
São Paulo (FCL-SP) e artista plástica.
Gonçalo Moraes Galvão: filósofo, psicanalista, especialista
em Ciência Política, mestre em Psicologia Clínica e membro
do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo e da Escola
de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
Haydée Christinne Kahtuni: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, especialista em Psicologia Hospitalar (HCFMUSP) e em Cuidados de Adolescentes pelo IPUSP.
Autora de: “Psicoterapia Breve Psicanalítica - Compreensão
e Cuidados da Alma Humana”, ed. Escuta, e co-autora
do: “Dicionário do Pensamento de Sándor Ferenczi - Uma
Contribuição à Clínica Psicanalítica Contemporânea”,
ed. Campus/FAPESP.
Iraní Tomiatto de Oliveira: psicóloga, doutora em Psicologia
Clínica, coordenadora do Curso de Psicologia da Universidade Anhembi Morumbi, autora do livro “Psicoterapia
Breve Infantil: Planejamento do Processo”, ed. Casa
do Psicólogo, psicoterapeuta, professora de graduação
e Pós-Graduação e supervisora clínica.
Isabel Cristina Gomes: livre-docente, professora titular
do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP,
orientadora de mestrado e doutorado, coordenadora
do Laboratório “Casal e Família: Clínica e Estudos
Psicossociais”, psicanalista de casal e família, com
livros e artigos publicados na área.
João Ezequiel Grecco: psicanalista, professor e supervisor
do Centro Universitário Anhanguera de Santo André,
doutorando em Psicologia Social na PUCSP e membro
do Fórum do Campo Lacaniano-SP.
Jorge Broide: psicanalista e analista institucional, membro
da APPOA, psicólogo, mestre em Psicologia pela PUCCAMP, doutor em Psicologia Social pela PUC-SP, coordenador da Coleção Juruá Práxis Psicanalítica e professor do
Curso de Psicologia da PUC-SP.
José Waldemar Thiesen Turna: psicólogo, psicanalista,
mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, coordenador
do Núcleo Psicanálise e Psicoses do CEP, professor dos
seminários sobre A Clínica das Psicoses, coordenador grupal
nos seminários do Núcleo Psicanálise em Instituições do CEP,
supervisor clínico de Serviços de Atendimento Especiais
(CRAS, SEAS e Abrigo Infantil) no Município de São Paulo.
Julio César Nascimento: psicanalista, psicólogo pela Universidade de Brasília (UnB), com especialização em Teoria
Psicanalítica pelo COGEAE da PUC-SP, mestre em Psicologia
Clínica pelo Núcleo de Estudos em Psicanálise da PUC-SP,
professor e supervisor clínico do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.
Jussara Falek Brauer: psicanalista, professora livre-docente
da USP e 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: é praticante da Psicanálise, doutora em
Processos de Singularização pela PUC-SP. Autora dos livros
“$em? Sobre a Inclusão e o Manejo do Dinheiro numa
Psicanálise”, ed. Casa do Psicólogo, “Do Espírito da Coisa:
Um Cálculo de Graça - Sobre o Percurso de uma

Psicanálise”, ed. Escuta, “Trabalhando com a Psicanálise:
Dos Porta-Dores da Peste”, na obra: “Diálogos sobre
Formação e Transmissão em Psicanálise”, ed. Zagodoni,
2013, “Clínica Psicanalítica das Neuroses”, Série Prática
Clínica, ed. Zagodoni, 2015, entre vários outros artigos
publicados. Professora e supervisora em universidades
e em Curso de Formação em Psicanálise.
Leandro Alves Rodrigues dos Santos: psicanalista, psicólogo,
doutor em Psicologia Clínica pelo IPUSP e pós-doutorando
em Psicologia Social na PUC-SP, membro da Escola de
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano (EPFCL-Brasil)
e do Fórum do Campo Lacaniano (FCL-SP).
Leda Maria Codeço Barone: psicanalista, doutora em
Psicologia pelo IPUSP, membro do Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e da SBPSP,
membro do Conselho Editorial da Revista “Percurso”,
e professora do Programa de Mestrado em Psicologia
Educacional do Centro Universitário (FIEO). Organizadora
dos livros: “O Psicanalista: Hoje e Amanhã”, “A Psicanálise
e a Clínica Extensa”, “Ruptura de Campo” e “Interpretação
e Cura”, ed. Casa do Psicólogo.
Leonardo Beni Tkacz: psicanalista, membro da Associação
Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA), mestre em Psicologia
pelo Instituto de Psicologia da USP, docente do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP e autor de publicações
em revistas psicanalíticas.
Leonardo Luiz: psicólogo, psicanalista, mestre, doutor em
Psicologia Clínica pela PUC-SP e pós-doutorando na USP.
Ex-coordenador do Curso de Psicologia na UNIP, professor
do MBA na Escola Paulista de Negócios e da Pós-Graduação da Universidade Mogi das Cruzes. Autor dos livros:
“Música no Divã: Sonoridades Psicanalíticas”, ed. Casa
do Psicólogo, “Música no Divã” e “Vitrola Psicanalítica”,
ed. Via Lettera, e co-autor dos livros: “Falando de Amor”,
ed. Ágora, e “Paixões Tristes”, ed. Via Lettera.
Lia Pitliuk: psicanalista, membro dos Departamentos de
Psicanálise e de Psicanálise da Criança do Instituto Sedes
Sapientiae, professora do Curso de Formação em Psicanálise da Criança e do Curso Leituras Psicanalíticas do Brincar
desse instituto. Autora de artigos entre eles: “Modos de
Ser: Compondo com Espinosa e Rodulfo, em Psicossoma
III - Interfaces da Psicossomática”, “Encontros no / com o /
através do... Computador: Um Assunto para a Psicanálise?”
em “Psicologia e Informática: Desenvolvimento e Progresso”, ed. Casa do Psicólogo, e “Um Mal-Estar no Feminino:
Contribuição ao Estudo sobre o ‘Não Querer se Analisar’,
em Interlocuções Sobre o Feminino na Clínica, na Teoria,
na Cultura”, ed. Escuta.
Lisette Weissmann: psicanalista, formada em Psicologia
e Línguas, especialista em Psicanálise dos Vínculos, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutoranda em Psicologia Social na USP, membro do Departamento de Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae, supervisora da Asociación
Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica (AUDEPP) e membro fundadora da Asociación Uruguaya de las
Configuraciones Vinculares (AUPCV). Autora dos livros:
“Famílias Monoparentais”, ed. Casa do Psicólogo, e
“Atendimento Psicanalítico de Família” com Isabel
Cristina Gomes e colaboradores, ed. Zagodoni.
Lívia Santiago Moreira: psicanalista, mestre em Psicologia
Clínica pelo IPUSP, psicóloga e especialista em Teoria Psicanalítica pela UFMG. Professora substituta concursada pela
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UFMG de 2008 a 2009. Experiência na área de Psicologia
Clínica e Institucional, com ênfase em Psicanálise, atuando
principalmente nos seguintes temas: Psicanálise e literatura,
saúde mental, atendimento clínico, psicopatologia, melancolia e sublimação.
Lucas Charafeddine Bulamah: psicanalista atuando em
clínica particular, psicólogo formado pela USP-Ribeirão
Preto, mestre em Psicologia Clínica pelo IPUSP, tendo
pesquisado, junto ao Professor Doutor Daniel Kupermann,
as vicissitudes da institucionalização da transmissão psicanalítica, especificamente no que diz respeito à proscrição
de psicanalistas homossexuais.
Lúcia Helena Rodrigues Navarro : psicóloga, psicanalista,
coordenadora do Espaço Sergipe Arte e Cultura. Formação
no Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, especialização em Fundamentos Filosóficos da Psicologia e Psicanálise pela UNICAMP, mestre em Psicologia pela
USP. Autora do artigo: “Acompanhamento Terapêutico
do Interdito na Terceira Idade” e do livro “Travessias do
Tempo - Acompanhamento Terapêutico e Envelhecimento”, ed. Casa do Psicólogo. Autora da resenha do livro
“Escutar, Recordar, Dizer: Encontros Heideggerianos
com a Clínica Psicanalítica”, de Luis Cláudio Figueiredo,
para a Revista Ide, nº 26.
Mania Deweik: psicóloga, psicanalista, membro do
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae,
membro da Comissão Editorial da Revista “Percurso”, professora e supervisora do Curso de Psicopatologia Contemporânea e Clínica Psicanalítica do Departamento de Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae.
Marcelo Francisco de Mello: psicólogo, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP e pesquisador do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.
Marcelo Lábaki Agostinho: psicanalista e mestre em Psicologia Clínica pelo IPUSP, psicólogo do Serviço de Orientação
Profissional do IPUSP (Departamento de Psicologia Social
e do Trabalho). Atua em consultório particular atendendo
crianças, adolescentes, adultos e famílias.
Márcia Regina Porto Ferreira: psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, professora e supervisora do
Curso Psicanálise da Criança do Instituto Sedes Sapientiae,
coordenadora do Grupo Acesso - Estudos, Intervenções e
Pesquisa sobre Adoção da Clínica Psicológica do Instituto
Sedes Sapientiae, autora de: “Transtornos da Excreção Enurese e Encoprese”, ed. Casa do Psicólogo, “Traumas
não Elaboráveis”, ed. Zagodoni, e de vários artigos.
Marciela Henckel: psicóloga, psicanalista, mestre e doutora
em Psicologia Clínica, pela PUC-SP. Tendo realizado pesquisas sobre sofrimento na infância atravessado pela inibição,
sobre a impotência psíquica em pacientes homens e, mais
recentemente, sobre a chamada “compulsão” ou “impulso
excessivo” que se manifesta na sexualidade. Pesquisadora
colaboradora do Grupo de Pesquisa em Impulso Sexual
Excessivo (Grupo ISE), do Instituto de Psiquiatria do Hospital
das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Professora
da Uniban Anhanguera Educacional.
Márcio Alexandre Rocha: psicólogo, psicanalista, analista,
supervisor institucional, supervisor do CAPS Infanto Juvenil
da Estância Turística de Ribeirão Pires e membro participante de grupo de estudos no Fórum do Campo Lacaniano de
São Paulo (FCL-SP).

Maria Cristina Barbetta Mileo: psicóloga, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, professora e supervisora clínica no curso de Psicologia Clínica da Universidade
Anhembi Morumbi.
Maria Cristina Ocariz: psicóloga, psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro do Departamento
de Psicanálise, professora e supervisora do curso “Psicanálise: Teoria e Clínica” e coordenadora do curso “Conceitos
Fundamentais da Teoria Jacques Lacan”, do Instituto Sedes
Sapientiae. Autora do livro “O Sintoma e a Clínica Psicanalítica. O Curável e o que Não Tem Cura”, Via Lettera Editora.
Maria Cristina Rios Magalhães: 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 a 2003.
Maria da Penha Zabani Lanzoni: psicóloga, psicanalista,
mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro efetivo
e docente da SBPSP, membro efetivo, analista didata e
docente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro
(SPRJ) e membro fundadora do Centro de Estudos da
Teoria dos Campos (CETEC).
Maria Lucia de Souza Campos Paiva: psicanalista e doutora
em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP.
Membro do Conselho Administrativo da Associação Internacional Psicanalítica de Casal e Família. Atua em consultório
particular, atendendo casos individuais, casais e famílias.
Maria Luiza Scrosoppi Persicano: psicóloga pelo IPUSP,
psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, professora e supervisora do Curso de Formação
em Psicanálise do Departamento Formação em Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae. Autora do livro: “A Imago
Somatossensitiva na Fantasia Somática”, ed. Escuta, e
de artigos na “Revista Boletim Formação em Psicanálise”,
“Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental”
e “Pulsional Revista de Psicanálise”, além de capítulos e
ensaios publicados em outros livros.
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.
Marianna Schontag: psicóloga pela PUC-SP, psicanalista pelo Instituto Sedes Sapientiae, mestre em Psicologia
Clínica pelo Núcleo de Estudos em Psicanálise da PUC-SP,
professora e supervisora clínica do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.
Marisa A. Belém: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica
pela PUC-SP e autora do livro: “Mulher no Brasil - Nossas
Marcas e Mitos. Ensaio de Psicanálise”, ed. Escuta.
Maurício Castejón Hermann: psicanalista, acompanhante terapêutico e supervisor clínico. Autor do livro:
“Acompanhamento Terapêutico e Psicose: Articulador
do Real, Simbólico e Imaginário”, ed. Metodista. Diretor
do Attenda - Transmissão e Clínica em AT e Psicanálise.
Michele Roman Faria: psicanalista, mestre e doutora em
Psicologia Clínica pelo IPUSP, faz parte do programa de
pós-doutorado do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)
da UNICAMP e é autora dos livros: “Introdução à Psicanálise
com Crianças: o Lugar dos Pais”, Hacker Editores, e

31

C

M

Y

K

CL ML LB LLB

105737-Miolo_Programacao_CEP[Final_Impressao].pdf, page 41 @ Preflight - 17:32:18 - December 19, 2014 - PG-32

Seminários Clínicos
“Constituição do Sujeito e Estrutura Familiar”, Cabral Editora.

de Gueller, ed. Zagodoni.

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.
Autora do livro: “Uma Clínica para a Construção do Corpo”,
Via Lettera Editora.

Renata Udler Cromberg: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, doutora
pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do
IPUSP e formada em Filosofia pela USP. Professora convidada dos cursos de especialização de Psicopatologia e Saúde
Pública na Faculdade de Saúde Pública da USP e Teoria
Psicanalítica da PUC-SP. Autora dos livros: “Cena Incestuosa” e “Paranoia”, da coleção Clínica Psicanalítica, da ed.
Casa do Psicólogo, e de “Sabina Spielrein, Vida e Obra de
uma Pioneira da Psicanálise”, Volume I, Obras Completas,
ed. Livros da Matriz.

Monica Seincman: psicanalista, linguista, pós-graduada
pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica
da PUC-SP, pós-graduada em Finanças pela FGV-SP, coordenadora do Núcleo de Psicanálise com Crianças do CEP,
supervisora da Rede de Atendimento Psicanalítico Clínica do CEP e docente do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.
Natália Alves Barbieri: psicanalista, mestre e doutora
em Saúde Coletiva pela UNIFESP-EPM. Coordena grupos
de estudos e de supervisão sobre a clínica do envelhecimento e, é organizadora do livro: “Travessias do Tempo:
Acompanhamento Terapêutico no Envelhecimento”,
ed. Casa do Psicólogo.

Ricardo Alvarenga Hirata: psicanalista e escritor, coordena
oficinas de escrita criativa sobre o inconsciente e a literatura.
Ricardo Radin Bueno: psicanalista e mestre em Filosofia
pela PUC-SP.
Ricardo Telles de Deus: psicanalista, doutor em Psicologia
pela PUC-Campinas, mestre em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, pós-graduado em Teoria Psicanalítica pela
COGEAE da PUC-SP, graduado em Psicologia pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie, docente do Curso
de Formação em Psicanálise do CEP, supervisor clínico,
professor universitário, editor associado da seção
“Movimentos Literários” da “Revista Latinoamericana
de Psicopatologia Fundamental”.

Nelson Cristini Júnior: psicanalista, mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP e docente do Curso de Formação
em Psicanálise do CEP.
Paula Regina Peron: psicanalista com formação pelo
Instituto Sedes Sapientiae, doutora em Psicologia Clínica
e professora da Faculdade de Psicologia da PUC-SP.
Paulina Cymrot: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica
pela PUC-SP, membro efetivo e docente da SBPSP, docente
e supervisora do curso de aprimoramento em Psicoterapia
Psicanalítica da UNIFESP, professora titular e supervisora
clínica da área de Psicanálise da UNIP. 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 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 UNIFESP.
Regina Célia Cavalcante de Carvalho (Chu): psicanalista,
professora da PUC-SP, membro do Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. É acompanhante
terapêutica (AT) e ministra o curso Introdução ao
Acompanhamento Terapêutico.
Regina Maria Guisard Gromann: psicóloga clínica, psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
supervisora e professora da Universidade Paulista (UNIP),
autora de capítulos de livros e de diversos artigos publicados em revistas especializadas.
Renata Lauretti Guarido: psicanalista, mestre em Psicologia
e Educação pela FEUSP. Assessora em práticas inclusivas
em escolas públicas e particulares. Professora convidada no
Departamento Psicanálise com Crianças do Instituto Sedes
Sapientiae. Autora nos livros: “Medicalização de Crianças e
Adolescentes”, organização: CRP-SP e Grupo Interdisciplinar
Queixa Escolar, ed. Casa do Psicólogo, e “Atendimento
Psicanalítico de Crianças”, organização de Adela Stoppel

Rita Bícego Vogelaar: psicanalista, psicóloga, engenheira,
mestre pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP, membro
da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano
e do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo.
Roberto Girola: psicanalista, pós-graduado em Teoria
Psicanalítica pela Universidade São Marcos, licenciado em
Filosofia pela UNISAL e pela Facoltá Interregionale di Torino
e Milano e bacharel em Teologia pela Pontifícia Universidade do Latrão (Roma). Autor dos livros: “A Psicanálise Cura?
Uma Introdução à Teoria Psicanalítica” e “Perguntas a um
Psicanalista”, ed. Ideias & Letras. Atuou por 20 anos como
editor e consultor editorial de várias editoras. Participou
por dois anos do Prêmio Jabuti como jurado.
Rodolpho Ruffino: psicanalista, professor universitário,
ensaísta e trabalha com a transmissão da Psicanálise
desde 1980. Vive e trabalha em São Paulo. Graduado
em Psicologia (1977), pós-graduado em Filosofia (1980),
cumpriu Estudos Avançados em Estudos Judaicos (de 1990
a 1994) e mestre em Psicologia pela USP (2004). É professor
de Teoria Psicanalítica e Supervisor Clínico no CEP, desde
1992. É psicanalista membro e associado correspondente,
da APPOA, desde 1998. É pesquisador do Laboratório
Interunidades de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise
(Latesfip-USP), desde 2008. É membro da Société Internationale de Psychanalyse et Philosophie (SIPP), desde 2012.
Integra o Núcleo São Paulo do Corpo Freudiano, desde
2013. Como ensaísta, publicou em coletâneas e revistas
especializadas diversos ensaios, dentre os quais se sobressaiu uma série de 24 artigos publicados entre os anos de
1993 e 2005 dedicados à redefinição, à luz da Psicanálise
e do pensamento lacaniano, da noção de adolescência.
Rosana Sigler: psicanalista, doutora em Psicologia pela USP
e membro filiado do Instituto Durval Marcondes da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).
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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 Máscoli: psicólogo formado pela Faculdade Paulistana, psicanalista com formação pelo CEP, mestre em
Psicologia pela Universidade São Marcos e sexólogo pela
Faculdade de Medicina da USP. Atua no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas - Prosex e em clínica particular.
Sergio Telles: psicanalista, membro do Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, onde coordena
o grupo “Psicanálise e Cultura” e faz parte do corpo editorial da Revista “Percurso”. É colunista do jornal “O Estado
de São Paulo” e autor, entre outros, de: “Fragmentos Clínicos de Psicanálise” e “O Psicanalista Vai ao Cinema”,
ed. Casa do Psicólogo.
Sergio Zlotnic: psicanalista, psicólogo, mestre, doutor e pósdoutor em Psicanálise pelo IPUSP. É pesquisador e membro
do Laboratório de Pesquisas e Intervenções Psicanalíticas do
IPUSP. Seus temas de interesse se referem aos diálogos entre
a Psicanálise e o Campo das Artes. Colaborador na Casa
do Saber e na SP Escola de Teatro - Centro de Formação
das Artes do Palco, como professor convidado. Participa
da Cia. Os Zzzlots de pesquisas teatrais, desde 2010. Entre
outros artigos, publicou artigo “A Pegada e o Pé” na Revista
A[L]BERTO #1, em dezembro de 2011, em que suas reflexões
sobre as interfaces Freud / Teatro entre outros temas. Autor
do livro de ficção “Baleiazzzul”, pela ed. Hedra.
Silvana Pessoa: psicanalista, AME - Analista Membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro do Fórum de São Paulo e da Internacional dos Fóruns do
Campo Lacaniano (IF) e membro-fundador da Associação
Científica Campo Psicanalítico - Salvador. Especialista em
Psicologia Clínica (CRP-03), mestre em Psicologia e Educação pela USP, editora da “Revista de Psicanálise Stylus”
(2011-2012) e autora de diversos artigos neste campo.

Artes pela ECA-USP, doutor em Psicologia Clínica pelo IPUSP
e professor de Filosofia da Psicanálise no Curso de Filosofia
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Autor do
livro: “O Sonhar Restaurado - Formas do Sonhar em Bion,
Winnicott e Freud”, ed. 34 (Prêmio Jabuti 2006).
Tatiana Monreal Cano: psicanalista, psicóloga pela PUC-SP,
mestre em Filosofia pela UNICAMP e doutoranda em
Psicologia Clínica pelo IPUSP.
Tiago Corbisier Matheus: psicanalista, doutor em Psicologia
Social pela PUC-SP, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e professor da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo (EAESP/FGV).
Veridiana Fraguas: psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP e membro da Comissão
de Admissão do Departamento de Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae.
Virginia Torrecillas de Ulhoa: psicóloga, psicanalista
com formação pelo CEP, mestre em Psicologia Clínica
pela PUC-SP, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC
-SP e supervisora e membro da diretoria do NuPAS.
Trabalha na área de Saúde Mental.
Wagner Ranña: pediatra e psicanalista, especialista em
Saúde Mental Infanto-juvenil, psicossomatista, especialista
em Apoio Matricial para Estratégia Saúde da Família e
Psiquiatra do CAPS Infantil da Lapa da Prefeitura Municipal
de São Paulo. Ex-professor da FMUSP.
Walkiria Del Picchia Zanoni: psicanalista, supervisora
institucional e diretora do CEP.
Walkyria Coutinho Spinelli: psicanalista, psicóloga, membro
da diretoria, é supervisora e coordenadora de projeto do
Núcleo de Psicanálise e Ação Social (NuPAS).
Yone Maria Rafaeli: psicanalista, membro do Departamento
de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, membro
da equipe interdisciplinar na Derdic da PUC-SP e organizadora do livro: “Audição, Voz e Linguagem: a Clínica e
o Sujeito”, ed. Cortez.

Silvia Brasiliano: psicóloga, psicanalista, doutora em Ciências pela USP, coordenadora do Programa de Atenção
à Mulher Dependente Química (PROMUD) do Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPq - HCFMUSP). Membro
efetivo do Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise das Configurações Vinculares (NESME). Sócia fundadora
da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre
Drogas (ABRAMD).
Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva: psicóloga, psicanalista,
supervisora clínica, analista institucional com formação e
experiência em Psicossomática Psicanalítica e especificidades da clínica com dependentes químicos. É também
docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.
Sueli Pinto Minatti: psicóloga, psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, atua em consultório
particular e como professora e é supervisora clínica de
cursos de Pós-Graduação no Hospital Albert Einstein.
Suzete Capobianco: psicóloga, psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP e membro do Centro de
Estudos da Teoria dos Campos (CETEC).
Tales A. M. Ab’Sáber: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, mestre em
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Seminários
Teóricos
1º e 2º semestres
• Ansiedade, culpa e complexo de
Édipo: aproximações à noção
de fantasia inconsciente na
clínica kleiniana

• Organizações fantasmáticas,
ocorrências na infância e
esquemas lacanianos para a
compreensão dos sintomas

• Fundamentos conceituais sobre a
constituição do sujeito - neurose
e psicose

• Terceira tópica? Por uma
metapsicologia dos vínculos

• O narcisismo primário: pressuposto, estrutura ou situação?
Aspectos clínicos e teóricos da
questão das origens para
Winnicott e Lacan

• A “falha básica” e a clínica
psicanalítica
• Manifestações clínicas distintas
nas psicoses: a melancolia na
psicose e formas de acolhimento

• A clínica nas instituições: atualidade da intervenção psicanalítica

• Práticas institucionais: desafios
ao psicanalista

• A sexualidade (contemporânea?)
na clínica psicanalítica
(seis seminários de atualização
sobre a clínica e o saber sexual)

• Ferenczi: Pai da Psicanálise
contemporânea?

• Jacques Lacan e a transmissão
da peste
• Psicanálise e somatizações: corpo
e linguagem

• Psicanálise e medicina: os
desafios da medicalização
do mal-estar
• Psicanálise vincular: casais
e famílias

• Pelos caminhos da angústia
de separação:
o eu, o amor e a solidão
• A Psicanálise de crianças
segundo Dolto
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Seminários Teóricos | 1o semestre
Ansiedade, culpa e Complexo de Édipo: aproximações
à noção de fantasia inconsciente na clínica kleiniana
segundas-feiras | 18h às 20h | início 09/03
coordenação
Monica Seincman

psicanalista, linguista, pós-graduada pelo Programa
de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC-SP,
pós-graduada em Finanças pela FGV-SP, coordenadora
do Núcleo de Psicanálise com Crianças do CEP, supervisora
da Rede de Atendimento Psicanalítico - Clínica do CEP
e docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

docente
Enrique Mandelbaum

psicanalista, doutor pela Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
(FFLCH-USP) e autor do livro “Franz Kafka: um Judaísmo na
Ponte do Impossível”, ed. Perspectiva.

programa
Numa passagem de 1930, Melanie Klein
diz: “As fantasias sádicas dirigidas contra
o interior do corpo materno constituem a
relação primeira e básica com o mundo
exterior e com a realidade”. Klein chamará
de “realidade irreal” essa realidade psíquica
da criança, que serve de suporte para todo
o desenvolvimento posterior, em direção ao
reconhecimento da realidade externa. O
conceito de fantasia inconsciente é central para compreendermos essa “realidade
irreal”. Klein nunca o definiu propriamente,
mas o seu modo de abordar a ansiedade, a
culpa e o Complexo de Édipo infantil permite
que nos aproximemos do uso que ela faz do
conceito de fantasia inconsciente na clínica.
Em 1952, Susan Isaacs compôs uma brilhante
síntese sobre a noção de fantasia inconsciente em seu texto “A Natureza e a Função
da Fantasia”. Neste seminário, as leituras dos
textos “Estágios Iniciais do Conflito Edipiano”
(1928), “A Importância da Formação de
Símbolos no Desenvolvimento do Eu” (1930),
“O Complexo de Édipo à Luz das Ansiedades
Iniciais” (1945), “Sobre a Teoria da Ansiedade

e da Culpa” (1948), “Sobre o Desenvolvimento do Funcionamento Mental” (1958),
além do texto de Susan Isaacs, nos darão
elementos para compreender o lugar da
noção de fantasia inconsciente na teoria e
na clínica kleiniana.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas
09, 16, 23 e 30 de março; 06, 13 e
27 abril e 04 e 11 de maio

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00
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Fundamentos conceituais sobre
a constituição do sujeito - neurose e psicose
segundas-feiras | 20h30 às 22h30 | início 09/03
coordenação

dirigido

José Waldemar Thiesen Turna

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

docentes

carga horária

José Waldemar Thiesen Turna

psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, coordenador do Núcleo Psicanálise e Psicoses do
CEP, professor dos seminários sobre A Clínica das Psicoses,
coordenador grupal nos seminários do Núcleo Psicanálise
em Instituições do CEP, supervisor clínico de Serviços de
Atendimento Especiais (CRAS, SEAS e Abrigo Infantil)
no Município de São Paulo.

Sérgio de Gouvêa Franco

psicanalista, doutor pela Unicamp e pós-doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Membro do Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, onde fez formação
em Psicanálise e membro da Associação Universitária de
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. Autor dos livros
“Hermenêutica e Psicanálise na Obra de Paul Ricoeur”,
Edições Loyola, e “Mandrágoras: a Clínica Psicanalítica:
Freud e Winnicott”, Primavera Editorial, este último em
parceria com Manoel Berlinck e Karin Wondracek,
entre outros. Docente do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.

18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas
09, 16, 23 e 30 de março; 06, 13 e
27 abril e 04 e 11 de maio

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

objetivo
Delimitar os fundamentos conceituais
que sustentam o edifício narcísico e suas
vicissitudes funcionais desde onde a problemática das estruturas de caráter poderá
ser primeiramente compreendida em suas
bases fundamentais.

programa
• Neurose e psicose (Freud)
• A perda da realidade na neurose
e na psicose (Freud)
• A função do pai
• A função materna
• A constituição do eu na neurose
e na psicose
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Seminários Teóricos | 1o semestre
O narcisismo primário: pressuposto, estrutura ou situação? Aspectos
clínicos e teóricos da questão das origens para Winnicott e Lacan
sextas-feiras | 16h às 18h | início 17/04
docentes
João Paulo Barretta

psicanalista, mestre em Filosofia pela PUC-SP, doutor em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, com pós-doutorado em
Filosofia pela UNICAMP. Supervisor do Ambulatório de
Transtornos Somatoformes do IPq - HCFMUSP. Professor
do curso de especialização “De Freud a Lacan e Winnicott”
no Centro Nacional de Cursos de Especialização
Iniciativa (CENACES).

Leopoldo Fulgencio

psicanalista, professor do Programa de Pós-Graduação
da PUC-CAMP, autor dos livros “O Método Especulativo
em Freud”, ed. EDUC, e “Freud na Filosofia Brasileira”
(em parceria com Richard Simanke), ed. Escuta. Dentre seus
artigos publicados, pode-se destacar: “Freud´s Metapsychologial Speculations” (International Journal of Psychoanalysis,
2005) e “Winnicott´s Rejection of the Basic Concepts of
Freud´s Metapsychology” (IJP, 2007; artigo republicado no
Anuário do IJP de 2008 em suas edições, organizadas por
diferentes editores, em francês, português e espanhol).
Líder do Grupo de Pesquisa dedicado ao Estudo do
Método de Tratamento Psicanalítico.

programa
Desde Freud, a tentativa de compreender
certos fenômenos clínicos - neurose, perversão ou psicose (melancolia, paranoia e
esquizofrenia) - levaram ao reconhecimento
crescente da importância do Eu na vida psíquica e na etiologia das diferentes psicopatologias. A maneira como Freud concebeu
essa organização psíquica parece ter sido
dupla: por um lado, ligado ao princípio de
realidade; por outro, ligado ao narcisismo.
Ao longo da história do desenvolvimento da
Psicanálise, este último termo foi abordado
por todos os grandes psicanalistas, quer no
sentido de sua reinterpretação, quer no
sentido de sua crítica. O modo como se
encaminha essa questão corresponde ao
desenvolvimento do método psicanalítico
para tratar dos problemas que podem advir
desse começo. Neste curso, considerando
a atualidade e a divergência das soluções
propostas por Winnicott e Lacan, propomos

retomar uma análise desse problema-fenômeno, mostrando como ele foi abordado
por Freud e por dois dos principais analistas
pós-freudianos, Winnicott e Lacan. Nessa
direção poderemos não só compreender a
diferença entre esses dois grandes nomes da
Psicanálise pós-Freud, como também mostrar
de que maneira suas concepções levam
a poder tratar clinicamente de problemas
psicopatológicos atuais, problemas que,
sem dúvida, estão muito mais próximos
de funcionamentos mais primitivos do ser
humano do que os problemas mais neuróticos que estiveram presentes no início
da prática psicanalítica com Freud.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas
17, 24 de abril; 08, 15, 22 e
29 de maio e 12, 19 e 26 de junho

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00
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A clínica nas instituições: atualidade
da intervenção psicanalítica
quintas-feiras | 15h30 às 17h30 | início 23/04
coordenação

Miriam Debieux Rosa

Emília Estivalet Broide

docentes
Carina Ferreira Guedes

psicóloga pela PUC-SP, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Professora-doutora da USP na Graduação
e na Pós-Graduação em Psicologia Clínica. Coordena o
Laboratório de Psicanálise e Sociedade da USP e o Projeto
Migração e Cultura. É professora Titular da PUC-SP na
Graduação e na Pós-Graduação de Psicologia Social onde
coordena o Núcleo de Psicanálise e Política. É psicanalista,
atuando principalmente nos seguintes temas: Psicanálise,
sociedade, política, ética, criança, adolescência, laço
social, família, migração, imigração e exclusão.

psicóloga, mestre em Psicologia Social pela USP. Coordenadora do Núcleo Entretempos: Psicanálise e assistência social.
Trabalhou como psicóloga em acolhimento institucional
para crianças e adolescentes. É consultora de projetos
voltados à área social e trabalha com supervisão clínico-institucional para equipes que atuam na garantia de
direitos de crianças e adolescentes. Atende em consultório
particular em Psicanálise.

Pedro Lagatta

Emília Estivalet Broide

Uvanderson Vitor da Silva

psicóloga, psicanalista, mestre em Saúde Pública pela USP,
doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Social da PUC-SP, onde participa do Núcleo de Psicanálise
e Política. Professora do Curso de Formação em Psicanálise
do CEP, do Curso de Pós-Graduação em Psicossociologia
da Juventude e Políticas Públicas da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) e da Pós-Graduação em Psicanálise da Faculdade Jaguariúna (FAJ), consultora e supervisora na área da Saúde e Assistência Social.

Fernanda Ghiringhello Sato

psicóloga pela USP. Atuou em projeto com crianças em
situação de rua e medidas sócio-educativas em meio aberto. Foi consultora do Projeto Quadros - Jovens em Conflito
com a Lei. É consultora de projetos voltados à área social e
trabalha com supervisão técnica e de equipe para serviços
que atuam na garantia de direitos de crianças e adolescentes e na Assistência Social. Atende em consultório particular
em Psicanálise. Coordenadora do Núcleo Entretempos.

Jorge Broide

psicanalista e analista institucional, membro da APPOA,
psicólogo, mestre em Psicologia pela PUC-CAMP, doutor
em Psicologia Social pela PUC-SP, coordenador da Coleção
Juruá Práxis Psicanalítica e professor do Curso de Psicologia
da PUC-SP.

Márcio Bandeira

psicanalista, doutorando em Psicologia pela USP e membro
do grupo “Margens Clínicas”.

psicanalista, pesquisador da Associação Nacional de
Direitos Humanos (ANDHEP) e do Núcleo de Estudos da
Violência. Membro do grupo “Margens Clínicas”.

sociólogo, mestre em Sociologia pela USP, doutorando em
Sociologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ) e membro do grupo “Margens Clínicas”.

programa
Quais os enigmas que interrogam e convocam o psicanalista nos diferentes trabalhos
institucionais?
Essa pergunta guia a proposta deste seminário, no qual, a partir da práxis clínica nas
instituições, somos instigados a transmitir os
ecos da intervenção psicanalítica nesses
contextos. A transferência e a interpretação
são elementos chaves que posicionam uma
escuta ética e política na qual se tramam o
traço singular e o coletivo. Lugar do deslizamento da palavra que busca inscrever um
impossível de dizer. Toda instituição se organiza em torno de um “não-saber” que busca
desvelar, ao mesmo tempo em que se embrenha nas artimanhas da repetição gozosa.
Nesse desafio, psicanalistas com diferentes
práticas e trajetórias buscam contornar
o impossível de dizer das instituições.
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Seminários Teóricos | 1o semestre
A clínica nas instituições: atualidade
da intervenção psicanalítica

dirigido

• Processos de singularização dos sujeitos
nas políticas públicas: instante de ver,
tempo de compreender e momento
de concluir
• Os dispositivos clínicos de intervenção
nas situações sociais críticas: metodologias
e trabalho com grupos
• A prática psicanalítica clínico-política:
oferta e estratégias de escuta a imigrantes
e refugiados
• Do ideal ao mal-estar na assistência social:
entre atos, ações, desejo e desamparo
• A escuta de vítimas e familiares da violência nos grandes centros urbanos: desafios à
práxis clínica

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde e profissionais interessados no trabalho com grupos
nas instituições

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas
23 e 30 de abril; 07, 14, 21 e
28 de maio e 11, 18 e 25 de junho

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00
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A sexualidade (contemporânea?) na clínica psicanalítica
(seis seminários de atualização sobre a clínica e o saber sexual)
sábados | 9h às 12h | início 25/04
docente
Alfredo Jerusalinsky

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

programa
1. Sexualidade na linguagem, repressão
como recalque: Anna O. vs. Rainha Victória.
As origens da Psicanálise: o nascimento de
um novo discurso. Por que se tornou logicamente necessário o discurso psicanalítico.
A articulação entre o individual e o coletivo
no campo das representações subjetivas.
O debate pós-moderno sobre os eixos das
determinações causais: fenômeno vs. significante; outros modos da oposição natureza
vs. linguagem.
2. Da prevalência do prazer sobre o gozo (o
romantismo) à prevalência do gozo sobre o
prazer (o pragmatismo). Transformações da
sexualidade - ou seja, a mudança da posição do corpo na instância da letra - mudam
os modos de sua incidência na etiologia
das neuroses, as perversões, as psicoses e os
autismos. Razão e causa das mudanças na
epidemiologia psicopatológica.
3. O “Catálogo Sex Web” e suas relações
com os catálogos psicopatológicos e os catálogos de consumo. Uma nova variante do
discurso do amo e do escravo. O que pode
fazer um sujeito com um significante sem
corpo: escravos do ego. Do significante puro
ao corpo puro: uma balança instável. Conjugar ou copular: o fracasso da conjugalidade.

4. A diferença de “um sujeito é o que representa um significante para outro significante”
para “um sujeito é o que representa um
objeto para outro objeto” é o que vai do
recalque para a forclusão. O ideal moderno:
cada um fala por si, passa a ser substituído
pelo ideal da pós-modernidade: o objeto
fala por nós. O “objeto sexual em si” pode
ser um “objeto de desejo”.
5. A família sem totem e sem tabu. O fim do
mito das virgens. A queda do falo simbólico
masculino. A ascensão do falo imaginário
feminino. Quando o simbólico encolhe, o
imaginário se dilata para recobrir o real que
emerge. O deslocamento do feminino da
arte erótica para o exercício do poder.
6. Interpretar ou desconstruir? That is the
question. A prática psicanalítica em tempos
de complexidade. O sexo e seu fantasma
atual: o sintoma que se vende já feito.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

carga horária
18 horas (6 aulas de 3 horas cada)

datas
25 de abril, 30 de maio, 27 de junho,
29 de agosto, 26 de setembro e 24 de outubro

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00
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Seminários Teóricos | 1o semestre
Jacques Lacan e a transmissão da peste
segundas-feiras | 9h às 11h | início 27/04
docente

dirigido

Karin de Paula

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

é praticante da Psicanálise, doutora em Processos de
Singularização pela PUC-SP. Autora dos livros “$em? Sobre
a Inclusão e o Manejo do Dinheiro numa Psicanálise”, ed.
Casa do Psicólogo, “Do Espírito da Coisa: Um Cálculo de
Graça - Sobre o Percurso de uma Psicanálise”, ed. Escuta,
“Trabalhando com a Psicanálise: Dos Porta-Dores da Peste”,
na obra: “Diálogos sobre Formação e Transmissão em
Psicanálise”, ed. Zagodoni, 2013, “Clínica Psicanalítica das
Neuroses”, Série Prática Clínica, ed. Zagodoni, 2015, entre
vários outros artigos publicados. Professora e supervisora
em universidades e em Curso de Formação em Psicanálise.

Jacques Lacan, alguém que nos fez e
continua a nos fazer pensar.
Intelectual que não dispensa apresentação,
ele nos convoca.
Ele não foi simples, mas tampouco
foi incólume.

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas
27 de abril; 04, 11, 18 e
25 de maio e 01, 08, 15 e 22 de junho

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

Valeu quanto pesou... A ideia é introduzir
as diretrizes de seu pensamento, visando
seu uso.

programa
1. O eu é o outro
2. O sujeito não idêntico a si mesmo
3. O objeto é contingente
4. Sobre as formações do inconsciente
5. O desejo é sua interpretação
6. A angústia não é sem objeto
7. O ato analítico
8. O discurso da Psicanálise
9. Momento de concluir?
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Psicanálise e somatizações: corpo e linguagem
terças-feiras | 9h às 11h | início 28/04
docente

dirigido

Paulo Schiller

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

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 UNIFESP.

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

programa

datas

Desde que Freud descobriu que as conversões histéricas revelavam um corpo
construído pela linguagem, psicanalistas
desenvolveram diferentes formulações para
estabelecer as relações entre o psiquismo e
o organismo.

28 de abril; 05, 12, 19 e
26 de maio e 02, 09, 16 e 23 de junho

Estudaremos as diferentes abordagens da
psicossomática, passando pelas construções
da Medicina e da Psiquiatria, para chegarmos aos conceitos de Lacan, que inseriu o
fenômeno psicossomático em uma série que
compreende a psicose e o débil.

alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

preço
três mensalidades de R$ 320,00

Lacan nos remete à ausência do registro
simbólico na psicose e à carência de representações no sujeito psicossomático. Discutiremos as variantes da relação transferencial
por meio de casos clínicos para ilustrar
as diferenças entre conversão somática,
sintoma, fenômeno psicossomático
e hipocondria.
• Diferença entre corpo erógeno
e corpo biológico
• Diferença entre mecanismos e causas
das doenças
• Diferença entre herança genética
e herança histórica
• Excessos diagnósticos e sua medicalização
• Estados depressivos e narcisismo
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Seminários Teóricos | 1o semestre
Pelos caminhos da angústia de separação:
o eu, o amor e a solidão
quartas-feiras | 20h às 22h | início 29/04
docentes
Elcio Gonçalves de Oliveira Filho

psicólogo clínico e psicanalista, membro do Departamento
de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, onde participa
como coordenador de Seminários do Grupo de Transmissão
e Estudos de Psicanálise (GTEP) e como interlocutor dos
Grupos de Pesquisa: “Psicanálise e Contemporaneidade e
do Grupo Crenças e a Constituição do Sujeito Psíquico”.

Elisa Maria de Ulhôa Cintra

psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
professora da Faculdade de Psicologia e do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia Clínica 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 de D. W. Winnicott.

Marianna Schontag

psicóloga pela PUC-SP, psicanalista pelo Instituto Sedes
Sapientiae, mestre em Psicologia Clínica pelo Núcleo de
Estudos em Psicanálise da PUC-SP, professora e supervisora
clínica do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

relações de sujeito na contemporaneidade,
ou ainda, o predomínio das formas narcísicas
nas relações com o mundo.
cronograma: Serão reservadas duas aulas
para cada um dos autores estudados e
uma aula final para elaboração de linhas
de continuidade para o tema.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas

programa
A ideia do seminário é realizar um percurso pelo tema da angústia de separação
e da constituição do sujeito, pondo em
relevo o eu, o amor e a solidão, por meio
da Psicanálise inglesa, revisitando para isso
o pensamento teórico e clínico de Melanie
Klein, Michael Balint, Donald W. Winnicott e
Thomas Ogden.

29 de abril; 06, 13, 20 e
27 de maio e 03, 10, 17 e 24 de junho

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

Como ocorre e quais os destinos da angústia de separação segundo esses autores?
Como impactam a constituição do eu e as
relações dos sujeitos com os seus objetos de
amor? Como são vividas as perdas e como
se realizam os lutos em função dessa angústia? Como se dá o adoecer frente à impossibilidade das separações? A clínica dos casos
difíceis - dos traumas precoces - será abordada em algumas de suas manifestações,
contemplando o pensamento dos autores
refletindo sobre o que nomeamos atualmente como: “as novas doenças da alma”, as
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A Psicanálise de crianças segundo Dolto
segundas-feiras | 18h às 20h | início 01/06
docente

dirigido

Monica Seincman

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, linguista, pós-graduada pelo Programa de PósGraduação em Psicologia Clínica da PUC-SP, pós-graduada
em Finanças pela FGV-SP, coordenadora do Núcleo de
Psicanálise com Crianças do CEP, supervisora da Rede de
Atendimento Psicanalítico - Clínica do CEP e docente do
Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

programa
Françoise Dolto propõe uma ética da
Psicanálise de crianças, ou seja, o respeito
à criança como sujeito capaz de assumir
seu sofrimento e seu desejo. Essa exigência
orienta toda a sua clínica, ao referir o lugar
do sujeito naquilo que diz (sua fala, seus
discursos), escutar a fala da criança presa
em seu sintoma, no discurso de seus pais,
e mesmo na cacofonia genealógica.

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas
01, 08, 15, 22 e 29 de junho e
03, 10, 17 e 24 de agosto

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

Propõe, igualmente, uma técnica que
abrange o desenvolvimento das entrevistas
preliminares, assim como os critérios do final
de uma psicoterapia, a questão do enquadre de um tratamento e a do pagamento
simbólico.
Neste seminário, serão apresentados
os conceitos originais que marcaram
o percurso dessa psicanalista no campo
da Psicanálise infantil.
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Seminários Teóricos | 1o semestre
Organizações fantasmáticas, ocorrências na infância e
esquemas lacanianos para a compreensão dos sintomas
segundas-feiras | 20h30 às 22h30 | início 01/06
coordenação

dirigido

José Waldemar Thiesen Turna

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

docentes
Carina Rodriguez Sciutto

psicanalista certificada por National Association for the
Advancement of Psychoanalysis (NAAP), membro da Apertura, Sociedade Psicanalítica de Buenos Aires, Argentina.
Graduada em Psicologia com especialização em Psicanálise na Universidade Nacional de Rosário (UNR), Argentina,
mestre em Saúde Mental e Psicanálise no Instituto de
Neurociências y Salud Mental de Barcelona/Universidade
de León, Barcelona, Espanha.

José Waldemar Thiesen Turna

psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, coordenador do Núcleo Psicanálise e Psicoses do
CEP, professor dos seminários sobre A Clínica das Psicoses,
coordenador grupal nos seminários do Núcleo Psicanálise
em Instituições do CEP, supervisor clínico de Serviços de
Atendimento Especiais (CRAS, SEAS e Abrigo Infantil) no
Município de São Paulo.

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas
01, 08, 15, 22 e 29 de junho e
03, 10, 17 e 24 de agosto

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

Julieta Jerusalinsky

psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, membro da equipe clínica e docente do Centro
Lydia Coriat de Porto Alegre nas especializações de “Clínica
com Bebês”, “Problemas do Desenvolvimento” e “Psicomotricidade”, analista membro da APPOA, professora na PósGraduação nos cursos de especialização em “Constituição
e Problemas na Infância Abordagem Transdisciplinar do
Bebê, da Criança e do Adolescente” e de “Teoria Psicanalítica” da COGEAE da PUC-SP. Tem publicações científicas,
experiência clínica e docente principalmente nos seguintes
temas: Psicanálise na clínica interdisciplinar com crianças e
bebês, maternidade, inclusão, autismo, psicose e problemas
do desenvolvimento infantil.

programa
• Observações sobre a estrutura
psicótica (Piera Aulagnier)
• Organizações psíquicas na infância;
diferenciação entre autismo e psicose
• Esquemas estruturais de J. Lacan
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2o semestre
Terceira tópica?
Por uma metapsicologia dos vínculos
segundas-feiras | 9h às 11h | início 21/09
docente
Claudio E. M. Waks

psicólogo pela Universidade de Califórnia, Berkeley (USA),
psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental
do Departamento de Estudos Pós-Graduados em Psicologia
Clínica da PUC-SP e docente do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.

O objetivo deste seminário é questionar e
suscitar o debate sobre a necessidade e/ou
utilidade de uma terceira tópica. Seria essa
uma ferramenta heurística que daria conta
de certos aspectos da clínica contemporânea e a teoria da sua prática? Ou não seria
necessário criar novas teorias para refletir e
aprofundar a metapsicologia dos vínculos
uma vez que é possível realizar isso a partir
das considerações metapsicológicas da
primeira e da segunda tópicas freudianas?
Trata-se de promover reflexões fundamentais para o desenvolvimento do trabalho
analítico atual.

• Novas tendências na técnica psicanalítica / Resgate da afetividade na clínica
psicanalítica Intersubjetividade / Empatia /
Entropatia
• Enquadre interno do analista /
Contratransferência imaginativa
• Psicanálise relacional / Mutualidade /
Espontaneidade
• Encerramento e avaliação coletiva
do seminário teórico

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas

programa

21 e 28 de setembro; 05, 19 e
26 de outubro e 09, 16, 23 e 30 de novembro

• 1ª / 2ª / 3ª Tópicas / Ruptura
epistemológica?

preço

• Por uma metapsicologia do vínculo /
Revisitando a teoria, metapsicologia e
técnica psicanalítica

três mensalidades de R$ 320,00

• Releitura do conceito de pulsão de morte /
Clínica da pulsão de morte

alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

• Estruturas não neuróticas / Sofrimento
narcísico-identitário / Isso: clivagem e o
modelo do autismo
• Supereu: projeção e o modelo da
melancolia / Constituição do self e
narcisismo / Função defletora do objeto
Falha Básica / Self-objeto
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Seminários Teóricos | 2o semestre
A “falha básica” e a clínica psicanalítica
segundas-feiras | 18h às 20h | início 21/09
docente

dirigido

Monica Seincman

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, linguista, pós-graduada pelo Programa de PósGraduação em Psicologia Clínica da PUC-SP, pós-graduada
em Finanças pela FGV-SP, coordenadora do Núcleo de
Psicanálise com Crianças do CEP, supervisora da Rede de
Atendimento Psicanalítico - Clínica do CEP e docente do
Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

programa
A “falha básica” é um conceito proposto por
Michael Balint (1896-1970), psicanalista húngaro e aluno de Ferenczi, como fator importante da constituição psíquica ao se deparar
com casos em que a Psicanálise tradicional
não apresentava bons resultados.
A partir da “falha básica”, cuja origem
remonta à primeira infância (período em
que o indivíduo está dividido entre suas
necessidades profundas e o modo como as
satisfaz), Balint demonstra a existência de um
domínio particular do espírito em que todos
os processos se estruturam entre o indivíduo
e seu objeto primário.

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas
21 e 28 de setembro; 05, 19 e
26 de outubro e 09, 16, 23 e 30 de novembro

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

A falha em questão se situa na estrutura
psíquica do bebê pela qual a mãe é responsável. Tratar-se-ia de uma falta de empatia
entre a mãe e o bebê, ou entre o bebê e o
ambiente, o que dá origem a uma perturbação do self.
Propõe, então, uma nova tópica, substituindo a noção clássica de “narcisismo primário”
pela de “amor primário”, que postula
a existência de uma fase pós-natal anterior,
na qual já existe uma relação de objeto
primário cuja base biológica é a interdependência da mãe e da criança no plano
instintual. O problema da regressão ocupa
o centro de seus desenvolvimentos e suas
implicações resultam na mudança de atitude por parte do analista, trazendo novos
elementos para a clínica psicanalítica
e para o fazer do psicanalista.
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Manifestações clínicas distintas nas psicoses:
a melancolia na psicose e formas de acolhimento
segundas-feiras | 20h30 às 22h30 | início 21/09
coordenação

dirigido

José Waldemar Thiesen Turna

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

docentes
Dayse Stoklos Malucelli

psicanalista, membro fundador da Associação Psicanalítica
de Curitiba, mestre em Filosofia e doutora em Psicologia
pela PUC-SP, pesquisadora em Psicopatologia Fundamental
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), membro da
Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia
Fundamental (AUPPF) e Membro da Association Lacanienne
Internationale - Paris.

Helio Ribeiro

médico psiquiatra, psicanalista, especialista em Saúde
Mental pela USP, participou da intervenção na Casa de
Saúde Anchieta Santos-SP para a reforma psiquiátrica e
da luta antimanicomial e supervisor clínico-institucional de
vários CAPS.

José Waldemar Thiesen Turna

psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, coordenador do Núcleo Psicanálise e Psicoses do
CEP, professor dos seminários sobre A Clínica das Psicoses,
coordenador grupal nos seminários do Núcleo Psicanálise
em Instituições do CEP, supervisor clínico de Serviços de
Atendimento Especiais (CRAS, SEAS e Abrigo Infantil) no
Município de São Paulo.

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas
21 e 28 de setembro; 05, 19 e
26 de outubro e 09, 16, 23 e 30 de novembro

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

Mirella D’Angelo Viviani

mãe-escritora-educadora da PUC-SP, pós-graduada em
Psicopedagogia Clínica em Buenos Aires pela Alicia Fernandez, dança e arte terapeuta, terapeuta transpessoal, membro do Colégio Internacional dos Terapeutas e pedagoga
curativa antroposófica. Passou por vivência internacional
em comunidades terapêuticas de convivência, como
Camphill House (Escócia), Findhorn Foundation (Escócia) e
Ashrams (Índia), e foi fundadora da Comunidade Terapêutica de Convivência e Autoconhecimento Casa do Todos.

programa
• A propósito da psicoterapia
dos esquizofrênicos (François Perrier)
• A Síndrome de Cotard
• Melancolia
• Formas de acolhimento
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Seminários Teóricos | 2o semestre
Práticas institucionais: desafios ao psicanalista
quintas-feiras | 15h30 às 17h30 | início 24/09
docente
Isabel da Silva Kahn Marin

psicóloga, psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, membro diretora da Associação Brasileira de Estudos sobre o Bebê (ABEBÊ). Membro da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. Professora, pesquisadora e supervisora clínica/institucional do Curso
de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da
Saúde (FACHS) da PUC-SP nas áreas da infância, juventude
e família. Supervisora clínica e institucional de profissionais
envolvidos em programas de atenção a saúde, educação,
assistência e justiça. Autora dos livros: “Febem, Família e
Identidade; O Lugar do Outro”, ed. Escuta, 2010 (terceira
edição revisada e atualizada); e “Violências”, ed. Escuta;
Autora e co-organizadora com Regina O. De Aragão do
livro: “Do Que Fala o Corpo do Bebê”, ed. Escuta. Autora
de numerosos artigos em livros e revistas especializadas.

As intervenções da clínica ampliada têm
não apenas levantado questões de âmbito
teórico, mas principalmente questões quanto à modalidade das estratégias clínicas. O
atravessamento institucional na constituição
subjetiva segue sendo um paradigma da
Psicanálise, convocando, portanto, o psicanalista a se posicionar frente aos discursos e
às práticas institucionais, superando o poder
disciplinar. Caberia-lhe o desafio de sustentar sua ética que supõe o sujeito cindido,
imprevisível, evanescente, em crise e em
busca, numa sociedade onde a promessa
do controle do sofrimento orienta a organização das instituições (medicalização,
judicialização, entre outras).
O objetivo desse seminário é então, discutir
estratégias de intervenção que considerem
essa complexa situação.

conteúdo programático

• Caracterização da escuta clínica
em contextos sob vulnerabilidade
(diagnóstico, demanda)
• Compreendendo a rede social responsável
pela constituição subjetiva: Família e instituições. Articulações necessárias e
estratégias de intervenção
• A instituição e o sujeito: relações
institucionais e saúde
• Práticas institucionais. Ferramentas
clínico-psicanalíticas
• O trabalho em rede: A articulação entre
saúde, educação, saúde mental, justiça e
assistência social

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde e
profissionais interessados no trabalho
com grupos nas instituições

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

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

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

• Articulações da Psicanálise
e o campo social
• Cuidar, educar, psicanalisar:
encontros possíveis
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Ferenczi: Pai da Psicanálise contemporânea?
sextas-feiras | 15h30 às 17h30 | início 25/09
coordenação
Daniel Kupermann

docentes
Alan Osmo

psicólogo, mestrando em Psicologia Clínica no IPUSP e
membro do Laboratório de Pesquisas e Intervenções
em Psicanálise do PSC/IPUSP (psiA).

Daniel Kupermann

psicanalista, professor doutor do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP, coordenador do Laboratório de Pesquisas e Intervenções Psicanalíticas (psiA), autor dos livros: “Presença Sensível. Cuidado e Criação na Clínica Psicanalítica”,
“Ousar Rir. Humor, Criação e Psicanálise”, ambos publicados
pela ed. Civilização Brasileira, e “Transferências Cruzadas.
Uma História da Psicanálise e suas Instituições”, ed. Escuta.

Daniel Migliani Vitorello

psicanalista, doutorando em Psicologia Clínica pela USP
e autor do livro: “Mantenha Distância: O Imaginário
Obsessivo de Nelson Rodrigues”, ed. Annablume.

Denise Salomão Goldfajn

doutora em Psicologia Clínica pela Massachusetts School
of Professional Psychology (USA), membro da Sociedade
Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ), colaboradora do Laboratório de Pesquisas e Intervenções em Psicanálise do PSC/IPUSP (psiA). Editora do: “Intervalo Analítico”,
boletim impresso da SBPRJ. Atende crianças, adolescentes
e adultos em prática privada na cidade de São Paulo.

Lucas Charafeddine Bulamah

A clínica contemporânea impõe aos psicanalistas desafios evidentes, seja em relação
aos elementos que constituem a teoria da
clínica-escuta, manejo da transferência e
ato analítico - seja referente à sua concepção acerca da constituição da subjetividade. Analisandos comprometidos em sua
competência simbólica e anestesiados em
sua vivência afetiva indicam o imperativo de
se refletir acerca das modalidades de intervenção na clínica psicanalítica na atualidade. Essa reflexão encontrou na concepção
de “neocatarse”, postulada por Sándor
Ferenczi, uma das suas maiores vocações.
Teria razão André Green ao postular que
Ferenczi seria o “pai” da Psicanálise Contemporânea? Pretendemos apresentar, nesse
curso, o resultado de algumas pesquisas
realizadas junto ao psiA - Laboratório de
Pesquisas e Intervenções Psicanalíticas,
do Instituto de Psicologia da USP, referentes
ao percurso teórico-clínico de Ferenczi
e a sua influência sobre autores que
marcaram, decisivamente, o campo
psicanalítico, como Jacques Lacan,
D. W. Winnicott e André Green.

psicanalista atuando em clínica particular, psicólogo formado pela USP-Ribeirão Preto, mestre em Psicologia Clínica
pelo IPUSP, tendo pesquisado, junto ao Professor Doutor
Daniel Kupermann, as vicissitudes da institucionalização
da transmissão psicanalítica, especificamente no que diz
respeito à proscrição de psicanalistas homossexuais.

Wilson Franco

psicanalista, mestre em Psicologia pelo IPUSP, membro do
Laboratório de Pesquisas e Intervenções em Psicanálise
do PSC/IPUSP (psiA), autor de: “Autorização e Angústia
de Influência em Winnicott”, ed. Casa do Psicólogo.
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Seminários Teóricos | 2o semestre
Ferenczi: Pai da Psicanálise contemporânea?

conteúdo programático

dirigido

1. Introjeção, simbolização e corporeidade

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

2. Vicissitudes da técnica ativa
3. A traumatogênese ferencziana:
clivagem narcísica, incorporação
e progressão traumática

carga horária

4. A neocatarse e a via sensível
da elaboração

datas

18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

5. Os princípios para uma ética do cuidado
em Psicanálise: hospitalidade e empatia

25 de setembro; 02, 09, 16, 23 e
30 de outubro e 06, 13 e 27 de novembro

6. A saúde do analista e a
“contratransferência real”

preço
três mensalidades de R$ 320,00

7. Lacan depois de Ferenczi
8. Winnicott depois de Ferenczi
9. Os herdeiros contemporâneos de Ferenczi

alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00
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Psicanálise e medicina: os desafios
da medicalização do mal-estar
terças- feiras | 9h às 11h | início 29/09
docente

dirigido

Paulo Schiller

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

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 UNIFESP.

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

programa

datas

Segundo Lacan, a Psicanálise nasceu para
resgatar o sujeito do inconsciente, excluído
pelos avanços da medicina. Freud criou
uma clínica da escuta, que se contrapunha
à primazia do olhar, empenhada cada vez
mais em “medir e ver” a intimidade
do organismo.

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

Por meio de centenas de diagnósticos,
confundidos com sintomas, os manuais de
psiquiatria buscam um ideal de objetividade
para a prescrição da droga mais adequada.

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

Nesse cenário, ganha importância decisiva
a acolhida do sujeito portador do mal-estar
da existência, dono de um corpo feito
para gozar, mobilizado por pulsões e não por
instintos.
Discutiremos, entre outros, os seguintes
tópicos:
• As diferenças entre parecer e ser
• A epidemia das depressões
• A epidemia de diagnósticos na infância,
como o TDAH
• Os excessos da medicalização
• As diferenças entre controle e cura
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Seminários Teóricos | 2o semestre
Psicanálise vincular: casais e famílias
quartas-feiras | 20h às 22h | início 30/09
docente

dirigido

Lisette Weissmann

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, formada em Psicologia e Línguas, especialista
em Psicanálise dos Vínculos, mestre em Psicologia Clínica
pela PUC-SP, doutoranda em Psicologia Social na USP,
membro do Departamento de Psicanálise do Instituto
Sedes Sapientiae, supervisora da Asociación Uruguaya de
Psicoterapia Psicoanalítica (AUDEPP) e membro fundadora
da Asociación Uruguaya de las Configuraciones Vinculares
(AUPCV). Autora dos livros: “Famílias Monoparentais”, ed.
Casa do Psicólogo, e “Atendimento Psicanalítico de Família”
com Isabel Cristina Gomes e colaboradores, ed. Zagodoni.

O século XXI nos convoca a pensar nos
vínculos. As modificações nos relacionamentos impactam diretamente nos vínculos contemporâneos assim como nos atendimentos
psicanalíticos em nossos consultórios. Proponho a possibilidade de desenvolver trocas
e intercâmbios sobre a temática, baseada
na Teoria da Psicanálise das Configurações
Vinculares. Os novos desenhos vinculares nos
convocam a refazer nossas práticas e nossas
teorias para que dêem sustento ao nosso
fazer cotidiano no divã psicanalítico.

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

datas
30 de setembro; 07, 14, 21 e
28 de outubro e 04, 11, 18 e 25 de novembro

preço
três mensalidades de R$ 320,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 275,00

programa
1. Casais e famílias, hoje
2. Segundos matrimônios
3. Tipologia do vínculo de casal
4. Famílias reconstituídas, Famílias
em arco-íris, Famílias os meus os
teus os nossos
5. Famílias interculturais e famílias
de expatriados
6. Representação corporal no vínculo de
casal. A sexualidade na conjugalidade.
O corpo vincular
7. Construindo o paciente vincular
8. Famílias monoparentais
9. O Édipo de quatro termos

54

C

M

Y

K

CL ML LB LLB

105737-Miolo_Programacao_CEP[Final_Impressao].pdf, page 41 @ Preflight - 17:32:18 - December 19, 2014 - PG-55

Seminários
de curta duração
1o e 2o semestres
• A teoria da sedução generalizada
de Jean Laplanche
• O amor no hipercapitalismo
• Winnicott: elementos básicos
da teoria e da clínica
• Deslocamentos do feminino
• A clínica psicanalítica das
depressões
• A teoria da cultura de Freud
• Abordagem psicofarmacológica
em Psicanálise
• Os herdeiros de Freud
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Seminários de Curta Duração| 1o semestre
A teoria da sedução generalizada
de Jean Laplanche
sábados | 9h às 12h | início 07/02
docente

3. A teoria da sedução generalizada de
Laplanche (de 1964-1967 à atualidade)

Sérgio de Gouvêa Franco

psicanalista, doutor pela Unicamp e pós-doutor em
Psicologia Clínica pela PUC-SP. Membro do Departamento
de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, onde fez formação em Psicanálise e membro da Associação Universitária
de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. Autor dos
livros “Hermenêutica e Psicanálise na Obra de Paul Ricoeur”,
Edições Loyola, e “Mandrágoras: a Clínica Psicanalítica:
Freud e Winnicott”, Primavera Editorial, este último em parceria com Manoel Berlinck e Karin Wondracek, entre outros.
Docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

programa

• A sedução inconsciente dos pais
• Os significantes enigmáticos
• O objeto-fonte de Laplanche
• A entrada traumática e sedutora
do humano na sexualidade

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

1. A teoria da sedução restrita de Freud
à sedução infantil (até 1897)

carga horária

• Introdução à vida e à obra
de Jean Laplanche

9 horas (3 aulas de 3 horas cada)

• A teoria do trauma

datas

• A teoria das duas cenas: après-coup

07, 21 e 28 de fevereiro

• Neurose obsessiva e histeria
e a sedução infantil
• A desistência de Freud da sedução infantil:
a correspondência Freud-Fliess
• A formulação do complexo de Édipo
2. Da teoria restrita à teoria da sedução
generalizada (de 1897 até 1964-1967)

preço
duas mensalidades de R$ 270,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 240,00

• A transição de uma teoria restrita para
a uma teoria da sedução generalizada
• A sedução precoce: a sedução necessária
da mãe em relação ao seu bebê
• O artigo “Confusão de Línguas entre
Adultos e Crianças”, (1933), de Ferenczi
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O amor no hipercapitalismo
terças-feiras | 19h às 22h | início 03/03
docente

dirigido

Claudio César Montoto

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista lacaniano, doutor em Comunicação
e Semiótica pela PUC-SP e professor do Curso de Especialização em Semiótica Psicanalítica - Clínica da Cultura
do COGEAE, da PUC-SP. Professor convidado do curso de
Especialização em Comunicação Interna na FAAP-SP. Autor
de livros, dentre os quais: “Ou o Amor Não Existe ou é um
Inevitável Equívoco”, ed. Prelúdio e “Amor. Metáfora
Eterna”, ed. Bluecom. Tem artigos publicados no Brasil,
na Argentina, em Portugal e nos EUA.

carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)

datas

programa

03, 10 e 17 de março

O amor, constituinte fundamental do sujeito
no mundo da cultura, foi pesquisado e
entendido, de maneiras diferentes, desde
os primórdios da civilização. Desde Platão
até hoje, os filósofos se debruçam sobre essa
questão tão problemática e desafiadora.
Mas, no século XXI, pareceria que o paradigma do que é chamado de amor mudou e
muito. Talvez esteja nos faltando mais reflexão para compreender o porquê de tantas
mudanças na constituição dos vínculos
amorosos. Vivemos, segundo o sociólogo
Zygmunt Bauman, na época do amor
líquido, ou seja, da fragilidade dos relacionamentos humanos porque esses se caracterizam pelo imediatismo, pela satisfação
efêmera e por uma falta de compromisso
para apostar no conhecimento do outro.
Baseados na aparente paradoxal definição
do amor, dada pelo psicanalista Jacques
Lacan, o qual diz que “amar é dar aquilo
que não se tem para aquele que não quer”,
faremos um percurso diacrônico sobre o
conceito que os pensadores da cultura
têm sobre o amor até chegar aos nossos
dias, em que o mundo da mídia e da publicidade parecem ser os que definem as escolhas do ser humano. Abordaremos autores
como: Platão, Aristóteles, Jean Paul Sartre,
Freud, Lacan, Dany-Robert Dufour, Bernard
Stiegler, Marcus do Rio Teixeira, Jurandir
Freire Costa, Zygmunt Bauman e Joel Birman,
dentre outros.

preço
duas mensalidades de R$ 270,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 240,00

57

C

M

Y

K

CL ML LB LLB

105737-Miolo_Programacao_CEP[Final_Impressao].pdf, page 41 @ Preflight - 17:32:19 - December 19, 2014 - PG-58

Seminários de Curta Duração| 1o semestre
Winnicott: elementos básicos
da teoria e da clínica
sextas-feiras| 14h às 17h | início 13/03
docente

dirigido

Roberto Girola

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, pós-graduado em Teoria Psicanalítica pela
Universidade São Marcos, licenciado em Filosofia pela
UNISAL e pela Facoltá Interregionale di Torino e Milano e
bacharel em Teologia pela Pontifícia Universidade do
Latrão (Roma). Autor dos livros “A Psicanálise Cura?
Uma Introdução à Teoria Psicanalítica” e “Perguntas a um
Psicanalista”, ed. Ideias & Letras. Atuou por 20 anos como
editor e consultor editorial de várias editoras. Participou
por dois anos do Prêmio Jabuti como jurado.

carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)

datas

objetivo

13, 20 e 27 de março

Apresentar os fundamentos da teoria
winnicottiana, sua importância na evolução
do pensamento psicanalítico e os desafios
que sua visão do desenvolvimento humano
traz para a clínica, com particular ênfase na
Teoria do Self.

preço
duas mensalidades de R$ 270,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 240,00

programa
1. Importância da contribuição de
Winnicott e de sua visão do
desenvolvimento psíquico
• Não integração primária
• Objeto subjetivo
• Objeto transicional
• Uso do objeto e objeto objetivo
2. O contexto clínico winnicottiano
• Característica do setting analítico
winnicottiano
• Holding, caring, placing
• A clínica do self (verdadeiro e falso self)
3. Clínica diferenciada: os casos limites
• Identificação do caso limite
• O uso da regressão
• O manejo das fantasias catastróficas
• Exemplos clínicos

58

C

M

Y

K

CL ML LB LLB

105737-Miolo_Programacao_CEP[Final_Impressao].pdf, page 41 @ Preflight - 17:32:19 - December 19, 2014 - PG-59

Deslocamentos do feminino
sábados| 9h às 12h | início 14/03
docente

programa

Julio César Nascimento

1. Os homens constroem a feminilidade,
as mulheres gozam da feminilidade

psicanalista, psicólogo pela Universidade de Brasília (UnB),
com especialização em Teoria Psicanalítica pelo COGEAE
da PUC-SP, mestre em Psicologia Clínica pelo Núcleo de
Estudos em Psicanálise da PUC-SP, professor e supervisor
clínico do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

Se meninos e meninas buscam na identificação com a figura paterna uma alternativa
à ameaçadora fusão com a mãe fálica,
ainda hoje os traços ditos masculinos resultantes dessa identificação são vistos como
um preocupante afastamento do caráter
“feminino” ideal que se espera de uma
moça. A criatividade, a sublimação e suas
consequentes conquistas fálicas no universo
dito masculino ficariam imaginados como
excludentes da satisfação amorosa feminina.
“Mulher bem sucedida assusta os homens!”,
alerta o discurso neurótico.
Enquanto mulheres, homens e psicanalistas
continuarem fixados à primeira forma imaginária do falo, o pênis, do qual a histérica
se sentiria injustamente privada, a teoria e a
prática psicanalítica continuará confundida
com as teorias sexuais infantis. A possibilidade de ressimbolização da diferença sexual
depende de que a mulher deixe de ser
reconhecida como um sujeito-menos-alguma-coisa, já que a castração simbólica
incide sobre homens e mulheres. Este curso
pretende fazer uma leitura rigorosa e criativa
do livro “Deslocamentos do Feminino”, de
Maria Rita Kehl, ilustrando com uma série de
exemplos clínicos a dificuldade que muitas
mulheres enfrentam para se deslocarem de
uma posição subjetiva na qual são objetos
de uma produção de saberes de grande
consistência imaginária sobre a verdade
da natureza feminina supostamente
idêntica à histeria.

2. A mulher freudiana na passagem para
a modernidade: Madame Bovary
3. Freud, a feminilidade e as mulheres

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)

datas
14, 21 e 28 de março

preço
duas mensalidades de R$ 270,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 240,00
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Seminários de Curta Duração| 2o semestre
A clínica psicanalítica das depressões
sábados| 9h às 12h | início 08/08
docente

dirigido

Julio César Nascimento

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, psicólogo pela Universidade de Brasília (UnB),
com especialização em Teoria Psicanalítica pelo COGEAE
da PUC-SP, mestre em Psicologia Clínica pelo Núcleo de
Estudos em Psicanálise da PUC-SP, professor e supervisor
clínico do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

A depressão se tornou um sintoma tão
frequente quanto enigmático.

carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)

datas

A abrangência desse diagnóstico parece
ensurdecer o psicanalista que fica assim
impossibilitado de articular a escuta do
sofrimento de seu paciente com a teoria
freudiana das neuroses. Por meio da leitura
cuidadosa do livro de Maria Rita Kehl
“O Tempo e o Cão”, este curso pretende
acompanhar as reflexões dessa psicanalista sobre as diferenças entre melancolia,
posição subjetiva dos depressivos - para a
autora uma posição particular do sujeito na
estrutura neurótica - e as circunstâncias que
determinam episódios pontuais de depressão nos obsessivos e nos histéricos.

08, 15 e 22 de agosto

preço
duas mensalidades de R$ 270,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 240,00

programa
1. Da melancolia às depressões
2. Os depressivos e o tempo
3. O recuo depressivo
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A teoria da cultura de Freud
quintas-feiras| 19h às 22h | início 13/08
docente

dirigido

Pedro Luiz Ribeiro de Santi

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, professor da COGEAE da PUC-SP, e da Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

carga horária

programa
1. Renúncia e repressão. O Moisés de
Michelangelo. A moral sexual civilizada e a
doença nervosa moderna. O futuro de
uma ilusão.
2. Culpa e sublimação. Uma recordação
Infantil de Leonardo da Vinci. O mal-estar
na civilização.
3. O Édipo e de volta ao narcisismo. Totem e
Tabu. Psicologia de grupos e análise do Eu.

9 horas (3 aulas de 3 horas cada)

datas
13, 20 e 27 de agosto

preço
duas mensalidades de R$ 270,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 240,00

Onde estava a histeria no final do século
XIX, está hoje a depressão.
Com sua origem e destino na clínica, a
Psicanálise sempre se dedicou ao estudo
da cultura. “Toda psicologia é social”,
disse Freud. A constituição subjetiva é
intrinsecamente marcada pela cultura; a
cada desenho cultural, distintas formas do
desejo se configuram e formas de sofrer são
desenhadas e redesenhadas.
Neste curso, procuraremos trabalhar
os principais conceitos e textos de Freud
diretamente dedicados à implicação
entre subjetividade e cultura. Com isto,
poderemos ressignificar essa relação desde
a Psicanálise contemporânea.
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Seminários de Curta Duração| 2o semestre
Abordagem psicofarmacológica em Psicanálise
sextas-feiras| 14h às 17h | início 14/08
docente

dirigido

Carlos Roberto Aricó

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psiquiatra, psicanalista. Publicou dezenas de trabalhos
científicos sobre Psicofarmacologia, Psiquiatria, Psicanálise
e Filosofia. É autor de vários livros, entre os quais: “A Reflexão
sobre a Loucura”, “Os Caminhos da Angústia”, ed. Lemos, e
“Arqueologia da Ética”, Ícone Editora.

programa

carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)

datas

• Princípios gerais da farmacodinâmica

14, 21 e 28 de agosto

• Classificação dos Psicofármacos
• Drogas Lícitas ou Ilícitas?

preço

• Reação Transferencial: Efeitos
Farmacodinâmicos X Efeitos Colaterais

duas mensalidades de R$ 270,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 240,00

• Quando o Analista pode Prescrever
Drogas Psicoativas?
• Contratransferência: O Analista Onipotente
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Os herdeiros de Freud
sextas-feiras| 10h30 às 13h30 | início 16/10
docente

dirigido

Carmen Lucia M. Valladares de Oliveira

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, socióloga, co-coordenadora e professora do
Curso de Especialização em Teoria Psicanalítica da COGEAE
da PUC-SP, membro da Société Internationale d’Histoire
de la Psychiatrie et de la Psychanalyse e da Associação
Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental
(AUPPF). Autora de diversos artigos em publicações
nacionais e estrangeiras e do livro “História da Psicanálise.
São Paulo 1920-1969”, ed. Escuta.

programa

carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)

datas
16, 23 e 30 de outubro

Este seminário tem por objetivo revisitar o
processo de implantação das correntes que
se reclamam de Freud, através das gerações
que sucederam à morte do pai fundador:
annafreudismo, kleinismo, ego psychology,
independentes, self psychology e lacanismo.

preço
duas mensalidades de R$ 270,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 240,00

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. Em 3 aulas
serão analisados os seguintes temas:
1. Da Alemanha para Londres:
as controvérsias freudianas durante
a Segunda Guerra
2. Melanie Klein e o ressurgimento
da Psicanálise
3. A corrente anna-freudiana e as
Psicanálises americanas
4. A Psicanálise na França: lacanismo
5. A Psicanálise hoje: desafios
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Atividades Clínicas Supervisões
1o e 2o semestres

Supervisão clínica
sexta-feira| 19h às 20h30 | dia 10/04
com
Fernando Urribari

psicanalista, membro da Asociación Psicoanalítica Argentina, onde dirige a partir do ano 2000, o grupo de pesquisa
Espacio André Green conjuntamente com Made Baranger.
Fundou e dirigiu a Revista “Zona Erógena” (1989-2001), que
organizou as visitas à Argentina de Cornelius Castoriadis,
André Green, Jean Laplanche e Joyce McDougall. É professor convidado da Universidad de Buenos Aires, Columbia
University of New York, Universidade de Paris X e Paris VII.
Dirigiu os Colloques Internationales de Cerisy (França) sobre
as obras dos seus mestres Cornelius Castoriadis e André
Green. A partir de 2001, foi um estreito colaborador de André Green, contribuindo na preparação de seus numerosos
livros. O último deles: “Del pensamiento clínico al paradigma
contemporáneo: conversaciones con André Green”,
recentemente traduzido do francês para o espanhol pela
Amorrortu Editores. É coeditor de “Autour de L´Ouvre
d´André Green”, (PUF, 2005, France) e autor de muitos artigos publicados em livros e revistas da Argentina, Brasil, Chile,
Uruguai, USA, UK, Austrália, Itália, Espanha e França.

programa
Será discutido um recorte clínico apresentado por um dos participantes. A discussão
será conduzida por Fernando Urribari, que
comentará o material apresentado.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas
e profissionais com prática clínica

preço
até o dia 30/03/15 | R$ 130,00
após o dia 30/03/15 | R$ 150,00
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Atividade Clínica - Supervisão| 2o semestre
Supervisão clínica
sexta-feira| 19h às 20h30 | dia 27/11
com
Pedro Heliodoro Tavares

professor da Área de Alemão do DLM-FFLCH-USP, doutor em
Psicanálise e Psicopatologia pela Université Paris VII, doutor
em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), pós-doutorado e Estudos da Tradução (PGET-UFSC).
Coordena com Gilson Iannini a Coleção “Obras Incompletas de Sigmund Freud” ed. Autêntica. Autor dos livros:
“Versões de Freud”, ed. 7Letras, “Fausto e a Psicanálise” e
“Freud & Schnitzler”, ed. Annablume, e co-organizador de
“Tradução e Psicanálise”, ed. 7Letras. Tem considerável
experiência como psicanalista e professor de Psicologia.

programa
Será discutido um recorte clínico apresentado por um dos participantes. A discussão
será conduzida por Pedro Heliodoro Tavares,
que comentará o material apresentado.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas
e profissionais com prática clínica

preço
até o dia 16/11/15 | R$ 130,00
após o dia 16/11/15 | R$ 150,00
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Cursos
Breves
1o e 2o semestres
• Incidências clínicas das
concepções de Freud e Lacan
sobre a transferência
• As direções do tratamento clínico
de Freud a partir das traduções
de seus Escritos
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Cursos Breves| 1o semestre
Incidências clínicas das concepções de Freud e
Lacan sobre a transferência
sábado| 9h às 12h e 13h às 16h| dia 16/05
docente

dirigido

Mário Eduardo Costa Pereira

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, psiquiatra, professor titular de Psicopatologia
Clínica. Professor livre-docente em Psicopatologia do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas
da UNICAMP, onde dirige o Laboratório de Psicopatologia:
Sujeito e Singularidade (LaPSuS). Diretor do Núcleo de São
Paulo do Corpo Freudiano - Escola de Psicanálise.

preço
até o dia 04/05/15 | R$ 265,00
após o dia 04/05/15 | R$ 285,00

objetivo
Esse curso terá por objetivo geral o de discutir
as repercussões clínicas das concepções de
Freud e Lacan, buscando destacar os pontos
de convergência e as especificidades de
cada uma delas.

programa
1. Abordagem histórica e conceitual da
noção de “transferência” no pensamento
freudiano, visando destacar suas
incidências clínicas.
2. Abordagem histórica e conceitual da
noção de “transferência” no pensamento lacaniano, visando destacar
suas raízes freudianas, seus pontos de
ruptura e suas incidências clínicas.
3. Discussão dos desafios contemporâneos
para uma abordagem teórico-clínica
da transferência.
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2o semestre
As direções do tratamento clínico de Freud
a partir das traduções de seus Escritos
sábado| 9h às 12h e 13h às 16h| dia 28/11
docente

dirigido

Pedro Heliodoro Tavares

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

professor da Área de Alemão do DLM-FFLCH-USP, doutor em
Psicanálise e Psicopatologia pela Université Paris VII, doutor
em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), pós-doutorado e Estudos da Tradução (PGET-UFSC).
Coordena com Gilson Iannini a Coleção “Obras Incompletas de Sigmund Freud” ed. Autêntica. Autor dos livros:
“Versões de Freud”, ed. 7Letras, “Fausto e a Psicanálise” e
“Freud & Schnitzler”, ed. Annablume, e co-organizador de
“Tradução e Psicanálise”, ed. 7Letras. Tem considerável
experiência como psicanalista e professor de Psicologia.

preço
até o dia 16/11/15 | R$ 265,00
após o dia 16/11/15 | R$ 285,00

programa
As relações da Psicanálise com os domínios
do conhecimento articulados à linguagem
(Linguística, Literatura, Semiótica e Análise de
Discurso). O(s) estilo(s) de Freud: Entre a ciência natural (Medicina e Biologia) e a crítica
cultural (Intelectualidade e Literatura). Os
usos dos termos psicanalíticos na linguagem
coloquial alemã. Os conceitos fundamentais
da metapsicologia freudiana: o retorno ao
original. Etimologia dos termos, sua apropriação pela Psicanálise e suas versões. Transferência e interpretação como tradução.
As principais influências freudianas e seus
reflexos em sua concepção clínica e teórica.
Especificidades da língua alemã na escrita
freudiana. As traduções mais influentes (inglês, francês e castelhano) e suas ideologias.
As novas traduções para o português brasileiro e os rumos de leitura e interpretação de
cada uma delas e suas consequências na
clínica atual.

69

C

M

Y

K

CL ML LB LLB

105737-Miolo_Programacao_CEP[Final_Impressao].pdf, page 41 @ Preflight - 17:32:19 - December 19, 2014 - PG-70

70

C

M

Y

K

CL ML LB LLB

105737-Miolo_Programacao_CEP[Final_Impressao].pdf, page 41 @ Preflight - 17:32:19 - December 19, 2014 - PG-71

Eventos
1o e 2o semestres
• O pensamento clínico de
André Green: contribuições
para um novo paradigma
contemporâneo
• O avesso do imaginário
• A repetição na clínica
e na cultura
• A arrogância em questão
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Eventos| 1o semestre
O pensamento clínico de André Green: contribuições
para um novo paradigma contemporâneo
sábado| 9h30 às 12h30 | dia 11/04
docente

dirigido

Fernando Urribari

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, membro da Asociación Psicoanalítica Argentina, onde dirige a partir do ano 2000, o grupo de pesquisa
Espacio André Green conjuntamente com Made Baranger.
Fundou e dirigiu a Revista “Zona Erógena” (1989-2001), que
organizou as visitas à Argentina de Cornelius Castoriadis,
André Green, Jean Laplanche e Joyce McDougall. É professor convidado da Universidad de Buenos Aires, Columbia
University of New York, Universidade de Par is X e Paris VII.
Dirigiu os Colloques Internationales de Cerisy (França) sobre
as obras dos seus mestres Cornelius Castoriadis e André
Green. A partir de 2001, foi um estreito colaborador de André Green, contribuindo na preparação de seus numerosos
livros. O último deles: “Del pensamiento clínico al paradigma
contemporáneo: conversaciones con André Green”,
recentemente traduzido do francês para o espanhol pela
Amorrortu Editores. É coeditor de “Autour de L´Ouvre
d´André Green”, (PUF, 2005, France) e autor de muitos artigos publicados em livros e revistas da Argentina, Brasil, Chile,
Uruguai, USA, UK, Austrália, Itália, Espanha e França.

preço
até o dia 30/03/15 | R$ 185,00
após o dia 30/03/15 | R$ 205,00

programa
Trataremos dos desafios da prática
atual com predomínio de estruturas
“não-neuróticas”, que põem em jogo
os limites da intervenção analítica.
Procuraremos estabelecer o eixo central
das mesmas para a reconfiguração do
pensamento clínico. Um pensamento clínico
proposto de André Green como bússola
da práxis e como motor de um novo
paradigma contemporâneo.
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O avesso do imaginário
sábado| 9h30 às 12h30 | dia 20/06
docente
Tania Rivera

psicanalista, mestrado e doutorado em Psicologia pela
Université Catholique de Louvain e Graduação em Psicologia pela Universidade de Brasília (UnB). Pós-Doutorado
em Artes Visuais na Escola de Belas Artes da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (EBA-UFRJ). Foi professora da
Universidade de Brasília de 1998 a 2010 e atualmente é
professora da Universidade Federal Fluminense. Atua nas
áreas de teoria e clínica psicanalíticas e fundamentos e
crítica das artes.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

preço
até o dia 08/06/15 | R$ 185,00
após o dia 08/06/15 | R$ 205,00

programa
Para Freud, as imagens - mesmo aquelas da
lembrança - encobrem outras imagens e
vivências. Elas devem, portanto, ser analisadas, ou seja, devem passar pela palavra
para se transformarem enfim em experiência. Para Lacan, o Imaginário é o domínio
do engano e, mesmo que dele dependa
do nosso “pouco de realidade” (para usar a
expressão de Breton), ele deve ser expurgado pelas virtudes do Simbólico tanto quanto
pela verdade talvez tenebrosa do Real.
Em todo caso, trata-se em larga medida de
imagens, na Psicanálise, e de nada serve
rejeitá-las em um novo iconoclasmo - é
necessário, antes, tentar compreender sua
complexa relação com a linguagem e o
que resiste a ser simbolizado, para apreender
as operações imaginárias de modo mais
amplo e revelador, na clínica assim como na
cultura. Em diálogo com algumas produções
de arte - domínio culturalmente designado
como aquele do imaginário - tentaremos
nessa conferência delinear um dispositivo
fundamental à arte tanto quanto à Psicanálise: o reviramento do imaginário.
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Eventos| 2o semestre
A repetição na clínica e na cultura
sábado| 9h30 às 12h30 | dia 19/09
docente

dirigido

Maria Rita Kehl

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, ensaísta, poeta, autora de vários livros,
entre os quais “Ressentimento”, ed. Casa do Psicólogo,
“Sobre Ética e Psicanálise”, ed. Cia. das Letras,
“Videologias”, em parceria com Eugênio Bucci,
“O Tempo e o Cão - A Atualidade das Depressões”
e “18 Crônicas e Mais Algumas”, Boitempo Editorial.

preço
até o dia 08/09/15 | R$ 185,00
após o dia 08/09/15 | R$ 205,00

programa
O neurótico repete para não recordar.
Na clínica das neuroses, a afirmação freudiana é comprovada todos os dias. Da mesma
forma, as análises bem sucedidas revelam
que a possiblidade de elaborar o recalcado
(“esquecido”) interrompe a cadeia de repetições sintomáticas e abrem espaço para o
novo, na vida dos analisandos.
Para que a Psicanálise freudiana possa
responder a pergunta sobre os efeitos da
repetição de eventos traumáticos na vida
social, algumas questões preliminares se colocam. É legítimo supor que os traumas que
uma sociedade opta por esquecer, calar
(em vez de elaborar) produzam o equivalente estrutural a um inconsciente social?
No caso de uma resposta positiva, avançamos para a questão seguinte, sobre os
sintomas sociais, sua repetição e sua “cura”.
Questões que ganham relevo quando,
passados 50 anos do golpe militar de 1964,
a sociedade brasileira volta a debater as
feridas causadas por 21 anos de ditadura
a partir das investigações da Comissão
da Verdade.
Muito tarde, é verdade - por conta do
“jeitinho brasileliro” de fazer de conta
que está tudo bem. Mas antes tarde
do que tarde demais.
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A arrogância em questão
sábado| 9h30 às 12h30 | dia 17/10
docente

dirigido

Joel Birman

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

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.

programa

preço
até o dia 05/10/15 | R$ 185,00
após o dia 05/10/15 | R$ 205,00

A intenção desta conferência é a de realizar
uma genealogia da categoria de arrogância no Ocidente, com a perspectiva de
indicar como essa forma de subjetivação é
característica do sujeito na contemporaneidade. Dessa maneira, procurarei indicar a
confluência existente entre as leituras sociológicas e psicanalíticas sobre a arrogância.
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Reuniões
Temáticas
1o e 2o semestres
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
11 temas para neste ano aprofundarmos.

• A ação terapêutica da
Psicanálise: possibilidades
e limites
• As experiências clínicas de
tratamento da máquina de
sonhar: sonhos perdidos,
sonhos paralisados
e sonhos descongelados
• Freud e o desamparo como
afeto político: uma leitura
da teoria social Freudiana
• O sujeito estético em Lacan:
a catharsis como experiência
produtiva de indeterminação
• O supereu cruel: teoria e clínica
• A impressionante cesura inaugural
em Beckett-Bion
• Construções identitárias
• Teoria da interpretação
• Bion, Ogden, Pontalis – Psicanálise
na era das trans-escolas
• A voz do Obsessivo
• Elipses freudianas: as modificações corporais como sintoma
da cultura atual

77

C

M

Y

K

CL ML LB LLB

105737-Miolo_Programacao_CEP[Final_Impressao].pdf, page 41 @ Preflight - 17:32:19 - December 19, 2014 - PG-78

Reuniões Temáticas | 1o semestre
A ação terapêutica da Psicanálise:
possibilidades e limites
quarta-feira | 20h às 22h | dia 25/02
docente

dirigido

Elisa Maria de Ulhôa Cintra

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
professora da Faculdade de Psicologia e do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia Clínica 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 de D. W. Winnicott.

preço
até o dia 13/02/15 | R$ 130,00
após o dia 13/02/15 | R$ 140,00

programa
A prática clínica recorrentemente nos leva
a indagar de que maneira é possível reunir
elementos na relação analítica que possam
contribuir para a ação terapêutica da Psicanálise, principalmente para os pacientes de
difícil acesso e aqueles que se encontram
mergulhados em um grande sofrimento
psíquico. Desde os primórdios da prática
psicanalítica pensou-se sobre essa questão.
O que Freud considerou a mudança psíquica desejável? Quais foram as possibilidades
e os limites da mudança psíquica por meio
do processo psicanalítico que foram sendo
pensadas ao longo da história da Psicanálise? Faremos uma pesquisa em alguns textos
seminais sobre essa temática, entre eles, os
de Stratchey, Ferenczi, Klein, Winnicott e os
outros autores contemporâneos.
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As experiências clínicas de tratamento da máquina de sonhar:
sonhos perdidos, sonhos paralisados e sonhos descongelados
sexta-feira | 19h às 21h | dia 20/03
docente

dirigido

Tales A. M. Ab’Sáber

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae, mestre em Artes pela ECA-USP,
doutor em Psicologia Clínica pelo IPUSP e professor de
Filosofia da Psicanálise no Curso de Filosofia da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP). Autor do livro “O Sonhar
Restaurado - Formas do Sonhar em Bion, Winnicott e Freud”,
ed. 34 (Prêmio Jabuti 2006).

programa

preço
até o dia 09/03/15 | R$ 130,00
após o dia 09/03/15 | R$ 140,00

O paradigma freudiano do sonho foi percebido desde a origem da disciplina psicanalítica como uma das modalidades principais
de acesso teórico, e de manejo clínico,
em relação ao inconsciente. Ao longo da
história da Psicanálise, momentos teóricos
fundamentais sempre implicaram impacto
importante na ideia e no manejo do sonho
e do sonhar, de modo que é possível contar
uma história unificada da disciplina a partir
das transformações ocorridas na teoria dos
sonhos ao longo do século da Psicanálise.
Freud foi, de fato, o primeiro a perceber
um deslocamento da experiência do sonhar
para além do seu princípio do prazer, ao
pensar a natureza travada e incompleta
dos sonhos traumáticos. Winnicott e Bion
observaram e teorizaram a respeito de
sonhos distorcidos, limites do desenvolvimento, incapazes de serem integrados na
totalidade da vida psíquica do sujeito, que
tendiam à coisa concreta ou que eram
hipermóveis, inúteis a uma interpretação
significante para o sujeito. Ao mesmo tempo, seus pacientes psicóticos e crianças
em grande risco emocional podiam gradualmente voltar a se integrar e constituir
elementos de realidade humana partilhada
quando revertiam seus sonhos concretos,
limites e impossíveis em um verdadeiro
sonhar simbólico, em uma dinâmica
renovadora que podemos chamar de
o sonhar restaurado.
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Reuniões Temáticas | 1o semestre
Freud e o desamparo como afeto político:
uma leitura da teoria social freudiana
sexta-feira | 19h às 21h | dia 24/04
docente

dirigido

Vladimir Pinheiro Safatle

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

professor do Departamento de Filosofia da USP, doutor em
Filosofia pela Universidade de Paris VIII. Autor de “A Paixão
do Negativo: Lacan e a Dialética”, ed. Unesp e organizador
de: “Um Limite Tenso: Lacan entre a Filosofia e a Psicanálise”, ed. UNESP, e “Sobre Arte e Psicanálise”, ed. Escuta.

programa

preço
até o dia 13/04/15 | R$ 130,00
após o dia 13/04/15 | R$ 140,00

Uma compreensão da vida social a partir dos afetos sempre foi uma constante
na Filosofia Política, por exemplo, Hobbes
entendia o medo como base dos vínculos
sociais, por sua vez Freud nos lembra como
o desamparo é o afeto que nos abre à vida
em sociedade. Medo e desamparo seriam
a mesma coisa? Se a resposta for negativa,
quais as consequências políticas na perspectiva freudiana? Gostaria de discutir essas
questões privilegiando um texto nem sempre
bem compreendido de Freud, a saber:
Moisés e o Monoteísmo.
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O sujeito estético em Lacan: a catharsis como
experiência produtiva de indeterminação
sexta-feira| 19h às 21h | dia 22/05
docente

dirigido

Christian Ingo Lenz Dunker

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, doutor e livre docente em Psicologia pelo
IPUSP, professor titular do Instituto de Psicologia da USP,
analista membro de Escola da EPFCL-SP e autor dos livros:
“Lacan e a Clínica da Interpretação”, Hacker Editores,
“O Cálculo Neurótico do Gozo”, ed. Escuta, e “Estrutura e
Constituição da Clínica Psicanalítica: Uma Arqueologia das
Práticas de Cura, Psicoterapia e Tratamento”, ed. Annablume, Prêmio Jabuti. Coordenador do Laboratório de Teoria
Social, Filosofia e Psicanálise (Latesfip-USP).

preço
até o dia 11/05/15 | R$ 130,00
após o dia 11/05/15 | R$ 140,00

programa
Nessa apresentação examinaremos os limites
e as dificuldades para pensar um sujeito da
experiência estética na clínica de Lacan,
mais além de suas teses sobre a sublimação.
Discutiremos a importância da noção de
catharsis no início da invenção do tratamento psicanalítico procurando testar a conjectura do que seria um conceito lacaniano
de catharsis. Nosso objetivo será encontrar
um modelo estético para as experiências
transformativas, que verificamos no interior
do tratamento, a partir de uma homologia
com a experiência estética.
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Reuniões Temáticas | 1o semestre
O supereu cruel: teoria e clínica
sexta-feira| 19h às 21h | dia 26/06
docente

dirigido

Marion Minerbo

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, analista didata e docente da Sociedade
Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP), doutora em
Psicanálise pela UNIFESP. Autora dos livros “Neurose e NãoNeurose”, e “Transferência e Contratransferência”,
ed. Casa do Psicólogo.

programa

preço
até o dia 15/06/15 | R$ 130,00
após o dia 15/06/15 | R$ 140,00

Todo psicanalista sabe como é difícil trabalhar com o sofrimento ligado aos ataques
do supereu cruel contra o eu. Precisamos
de uma teoria que nos ajude a entender
algumas questões que a clínica nos coloca:
Como se constitui o supereu cruel? Por que
ele tem tanto ódio do eu? Por que não é
capaz de empatizar com suas limitações?
Que tipo de perfeição exige, e por quê?
Um caso clínico me servirá de fio condutor
para esboçar algumas respostas.
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Reuniões Temáticas | 2o semestre
A impressionante cesura
inaugural em Beckett-Bion
quinta-feira | 20h às 22h | dia 30/07
docente

dirigido

Júlio Cesar Conte

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

em sua trajetória tem a Medicina e a Direção Teatral na
UFRGS. Fez formação psicanalítica no Centro de Estudos
Psicanalíticos de Porto Alegre, do qual é membro pleno e
ministra um seminário permanente (há nove anos) sobre a
Parte Poética da Personalidade e da Memória do Futuro.
Fui fundador do Instituto W.R. Bion que oferece formação e
tem ênfase na obra de Wilfred Bion. Como autor de teatro
e diretor, produziu muitas peças, entre elas, uma que permanece em cartaz por 31 anos chamada “Bailei na Curva”,
e esteve em cartaz em 2013 em São Paulo. Além disso, fez
parte do elenco de várias peças: “Se Meu Ponto G Falasse”,
“O Rei da Escória” e o “Beckett-Bion: Gêmeo Imaginário”,
sobre a relação analítica mencionada acima. São 35 anos
de teatro e Psicanálise.

preço
até o dia 13/07/15 | R$ 130,00
após o dia 13/07/15 | R$ 140,00

programa
O tema do qual pretendo falar é sobre
a cesura, esse processo de dentro e fora,
contínuo-descontínuo que resulta na imaginação dentro da relação analítica. Para
isso, teremos como base os fragmentos da
análise realizada pelo dramaturgo Samuel
Beckett com Wilfred Bion e a peça de teatro
escrita sobre esse tema. A relação dos dois,
ambos em início de carreira, marcada por
certas liberdades e informalidades, mesmo
assim possibilitou desenvolver um processo
analítico com benefício de ambos, o que
caracteriza uma relação criativa no
setting. O resultado se verá na sequência
da obra de ambos, em diálogo silencioso,
mas permanente.
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Reuniões Temáticas | 2o semestre
Construções identitárias
sexta-feira | 19h às 21h | dia 28/08
docente

dirigido

Paulo Roberto Ceccarelli

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicólogo, psicanalista, doutor em Psicopatologia Fundamental e Psicanálise, doutor pela Université Paris VII,
pós-doutor pela Université Paris VII, membro da Associação
Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental,
sócio do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, membro da
Société de Psychanalyse Freudienne - Paris-França, membro
fundador do Réseaux International de Psychopathologie
Transculturelle, pesquisador associado do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social (LIPIS/ PUC-RJ),
professor adjunto IV da PUC-MG, Chercheur associé à
l’Université Paris 7 Denis-Diderot”, Professor e orientador de
pesquisas na pós-graduação em Psicologia/Universidade
Federal do Pará (UFPA), professor e orientador de pesquisas
do Mestrado de Promoção de Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), membro da Comissão de Direitos
Humanos do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região
Minas Gerais/CRP-04, diretor científico do Centro de Atenção à Saúde Mental (CESAME) e pesquisador do CNPq.

preço
até o dia 17/08/15 | R$ 130,00
após o dia 17/08/15 | R$ 140,00

programa
De maneira geral, na maioria dos contextos
da cultura Ocidental, sexo, gênero e sexualidade ainda são tratados como características “naturais” dos indivíduos e de seus
corpos, e a heterossexualidade a orientação
sexual “normal”, pois em ressonância com
preservação da espécie. Entretanto, as mudanças discursivas iniciadas no século XVIII,
sobretudo a inaugurada pela Psicanálise no
limiar do século XX, têm mostrado o quanto
os discursos sobre a sexualidade, que não se
confunde com o sexual tal como o entende Freud, constituem “artefatos culturais”
tributários do momento sócio-histórico no
qual emergem. Procuraremos, neste trabalho, discutir em que medida os impasses
contemporâneos refletem, no fundo, novos
reposicionamentos que os psicanalistas são
obrigados a fazer face às novas “leituras” do
sexual trazidas pelas mudanças sócio-políticas da contemporaneidade.
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Teoria da interpretação
sexta-feira | 19h às 21h | dia 25/09
docente

dirigido

Ricardo Goldenberg

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

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
Cínico: ou Caro Lacan, Por que Negar a Psicanálise aos Canalhas?”, ed. Relume-Dumará, “Política e Psicanálise”, Jorge
Zahar Editor, “Do Amor Louco e Outros Amores”, ed. Instituto
Langage, e “Psicologia e Análise do Eu, Solidão e Multidão”,
Coleção: “Para ler Freud”, ed. Civilização Brasileira.

preço
até o dia 14/09/15 | R$ 130,00
após o dia 14/09/15 | R$ 140,00

programa
Pergunte-se a qualquer leigo o que um psicanalista faz e ele responderá: “interpreta”.
Entre os supostos intérpretes, contudo, reina
a maior confusão relativa a o que interpretar quer dizer. Entre “às vezes um charuto é
apenas um charuto” ou “o que você quer
dizer com ‘bom dia’?” até a teoria do “ato
analítico” e o “discurso sem fala”, passando
pela hermenêutica e “a xícara representa o
peito” não existe o menor consenso entre os
“intérpretes” sobre o que significa interpretar.
Então: “o que interpretar quer dizer?”
A única teoria sobre a interpretação que
conheço está no último texto escrito por
Lacan, em 1972, denominado “L’Étourdit”.
Texto bem lacaniano, no melhor e no pior
sentido da expressão. Tentemos uma leitura
dessa teoria.
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Reuniões Temáticas | 2o semestre
Bion, Ogden, Pontalis - Psicanálise na era das trans-escolas
sexta-feira | 19h às 21h | dia 23/10
docente

dirigido

Ignacio Gerber

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, membro efetivo e docente do Instituto de
Formação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São
Paulo (SBPSP).

preço

programa

até o dia 13/10/15 | R$ 130,00

Uma característica comum a esses três
pensadores da Psicanálise é seu humor irônico sobre as ideias estabelecidas, permitindose recriá-las livremente. Lembro uma frase de
Paco de Lucía, eminente violonista espanhol
que recriou o flamenco, assim como Piazzola
recriou o tango, afrontando militâncias
reducionistas: “Eu quis abrir uma janela para
entrar ar fresco, com todo respeito pela
tradição, mas sem me intimidar diante dela”.

após o dia 13/10/15 | R$ 140,00

Parece-me que a “Era das Escolas exclusivas” se esgotou na Psicanálise atual, que
nos convida a sínteses pessoais em
constante renovação.
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A voz do Obsessivo
sexta-feira | 19h às 21h | dia 06/11
docente

dirigido

Mauro Mendes Dias

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, diretor do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise, responsável pelo Seminário - A Voz da Clínica do Psicanalista, pelas Psicoses, responsável pela Apresentação de
Pacientes no Hospital São João de Deus em parceria com
outras instituições. Autor de livros e artigos em Psicanálise.

programa

preço
até o dia 26/10/15 | R$ 130,00
após o dia 26/10/15 | R$ 140,00

Pretende-se mostrar de que maneira
a articulação entre o fantasma e a
significação permite elucidar as diferentes
estratégias do obsessivo para manter
seu desejo como impossível.
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Reuniões Temáticas | 2o semestre
Elipses freudianas: as modificações corporais
como sintoma da cultura atual
quarta-feira| 20h às 22h | dia 02/12
docente

dirigido

Nelson da Silva Junior

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde

psicanalista, doutor em Psychopatologie Fondamentale
Et Psychanalyse pela Université de Paris VII, professor convidado da Université de Bretagne Occidentale, professor
livre-docente do IPUSP e do Curso de Psicanálise do Instituto
Sedes Sapientiae, membro da Associação Universitária de
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (AUPPF) e um
dos coordenadores do Laboratório Interunidades de Teoria
Social, Filosofia e Psicanálise (Latesfip-USP). É autor de “Le
Fictionnel en Psychanalyse. Une Étude à Partir de L’œuvre
de Fernando Pessoa”, Presses Universitaires du Septentrion, e
de “Linguagens e Pensamento”, ed. Casa do Psicólogo.

preço
até o dia 20/11/15 | R$ 130,00
após o dia 20/11/15 | R$ 140,00

programa
Assumindo que, em Psicanálise, os sofrimentos individuais remetem a formas gerais do
discurso, visamos discutir as implicações
metodológicas desse recuo às condições
sociais de possibilidade dos sofrimentos individuais. Com efeito, tal recuo permite que,
em um segundo momento, Freud considere
como sintomáticas as formas discursivas
convencionalmente consideradas como
normais. A normalidade é sintomática na
medida em que é homóloga aos sofrimentos
manifestos nos sujeitos, isto é, na medida
em que tem a mesma origem que esses.
É nesse sentido que modificações corporais
anódinas, como as tatuagens e os piercings,
podem ser consideradas como sintomas
da cultura, a saber sintomas das patologias
do social de nosso tempo. Ora, a teoria
freudiana das relações entre a linguagem
e o sujeito no processo de culturalização do
corpo implica uma compreensão sui generis
da linguagem, na qual o gozo e o sofrimento, apesar de incontornáveis, seriam passíveis
de terapêuticas específicas.
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Estudo
de caso
1o semestre
Acompanharemos a evolução de um caso
clínico durante o ano, em sete encontros de
reflexão em torno do material clínico e das
sugestões bibliográficas que forem sendo
suscitadas ao longo do percurso.

• Escuta balizadora das intervenções a
serem feitas pelo analista em relação ao
dizer do analisante (via pela qual, numa
apresentação, essa escuta se expõe
ao público).

Rodolpho Ruffino

A retomada expositiva tem uma dupla
promessa: enquanto que para o público
dela se espera um efeito de transmissão,
para o analista ela efetiva o distanciamento
da factualidade que possa aproximá-lo da
verdade que se insinua nessa história. É com
este objetivo que nos propomos a realizar
a apresentação de um único caso em sete
encontros ao longo desse ano de 2015.

programa

dirigido

No percurso da apresentação de um caso
clínico, o psicanalista retoma, diante do
público, o inesperado que lhe chega pelo
discurso do analisante. E o retoma a partir da
escuta que nele se instituiu pela sua formação. Essa escuta opera, simultaneamente,
em uma via quádrupla. Ela é, ao mesmo
tempo:

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas
e profissionais com prática clínica

sextas-feiras | 14h às 15h30
início 27/03
psicanalista convidado

• Escuta da transferência ao analista e à
análise que o dizer do analisando constitui
como o campo em que a análise vem
a se dar;
• Escuta da temporalidade e do que nela
realiza o dizer do analisando, esse dizer que
se faz ao ele tentar se dizer;
• Escuta reorganizadora do que é dito pelo
analisando ao analista que reconstrói, a
partir do saber transmitido pela Psicanálise
e materializado no psicanalista, o percurso
da constituição subjetiva que a história - e,
nela, também a história da análise que ali
se faz - realiza naquela vida, efetivando-a
como um singular modo de vida;

duração
7 encontros de 1 hora e meia cada

datas
1° semestre
27 de março, 24 de abril,
29 de maio e 26 de junho
2° semestre
28 de agosto, 25 de setembro
e 30 de outubro

preço
quatro mensalidades de R$ 180,00
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filmes da
psicanálise
1o e 2o semestres
coordenação

filmes:

Karin de Paula

• Boyhood - da Infância
à Juventude

programa
De maneira generosa a sétima arte tem
dado muitas oportunidades de problematizar
contingências engendradas pelo inconsciente. Não se trata de tomar personagens como
se fossem analisantes ou histórias como
comprovações da teoria psicanalítica, mas
de encontrar a oportunidade do exercício
de colocar em causa o que põe o discurso
da Psicanálise em cena e seus efeitos. É nesta perspectiva que se propõe o dispositivo
“Filmes da Psicanálise”. Neste, serão exibidos
filmes em três sessões, seguidos de discussão.
Em cada uma dessas, contamos não só com
a participação do público, como também
com a de um psicanalista convidado, que
apresentará uma proposta de leitura e
comentários da obra.

• Mommy
• Les Garçon et Guillaume à Table
(Eu, Mamãe e os Meninos)

Estão todos convidados!
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Filmes da Psicanálise | 1o semestre
Boyhood - da Infância à Juventude
sexta-feira | 18h às 21h | dia 06/03
direção

comentários

Richard Linklater

Luiz Fabio Antonioli

é arquiteto, formado pela FAU-MACK e Mestre em Projeto,
Espaço e Cultura pela FAU-USP. Pesquisou a produção de
espaços urbanos para exposição de arte (ECA-USP, projeto
TRANSmuseu), tem investigado a produção de espaços
urbanos (FAU-USP) em abordagens transdisciplinares para
um enfoque crítico do fenômeno arquitetônico. Foi co-curador e pesquisador de conteúdo na X Bienal de Arquitetura
de São Paulo (IAB-SP), 2013. Tem estudado a produção de
novos museus e espaços expositivos no núcleo de Estética,
área de Filosofia, FFLCH-USP (2014).

Título Original
Boyhood
País de Origem
EUA
Gênero
Drama
Duração
165 minutos

dirigido
ao público em geral

Ano
2014

preço

sinopse

R$ 60,00

O filme conta a história de um casal de
pais divorciados (Ethan Hawke e Patricia
Arquette) que tenta criar seu filho Mason
(Ellar Coltrane). A narrativa percorre a vida
do menino durante um período de doze
anos, da infância à juventude, e analisa sua
relação com os pais conforme ele vai amadurecendo.
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Mommy
sexta-feira | 18h às 21h | dia 29/05
direção

comentários

Xavier Dolan

Maria das Graças Ramos Del Corso

psicanalista, doutoranda pelo Programa de Estudos
Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP, membro
fundadora do Instituto Vox e autora de diversos artigos.

Título Original
Mommy
País de Origem
Canadá

dirigido
ao público em geral

Gênero
Drama

preço

Duração
140 minutos

R$ 60,00

Ano
2014

sinopse
Diane Després (Anne Dorval) é viúva e sentese sobrecarregada tendo que criar sozinha
seu filho Steve (Antoine-Olivier Pilon), violento
e problemático. Em um ato de coragem
ela tira o garoto da escola e é surpreendida
pela boa vontade da vizinha, Kyla (Suzanne
Clément), professora que demonstra interesse em ajudar a complicada família.
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Filmes da Psicanálise | 2o semestre
Eu, Mamãe e os Meninos
sexta-feira | 18h às 21h | dia 07/08
direção

comentários

Guillaume Gallienne

Claudia Mascarenhas Fernandes

psicanalista, psicóloga, membro Espaço Moebius Instituição
de Psicanálise (BA), diretora clínica no Instituto Viva Infância,
doutora em Psicologia Clínica pela USP, mestre em Filosofia
pela Unicamp e colaboradora do MPASP, RPNI, WAIHM,
PREAUT.

Título Original
Les Garçon et Guillaume à Table
País de Origem
França

dirigido

Gênero
Comédia

ao público em geral

Duração
87 minutos

preço
R$ 60,00

Ano
2014

sinopse
Guillaume (Guillaume Gallienne) tem uma
história de vida curiosa: quando era criança,
sua mãe autoritária sempre pensou que ele
fosse diferente dos irmãos, e decidiu criá-lo
como uma garota. Anos depois, já adulto,
ele relata a relação complicada que tinha
com o pai, os maus-tratos dos colegas de
escola e seus primeiros amores. Depois de
várias confusões e histórias engraçadas,
Guillaume decide fazer uma peça de teatro
para contar como conseguiu finalmente
fazer as pazes com a sua sexualidade.
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Psicanálise
e Literatura
1o e 2o semestres
• RIR É O MELHOR REMÉDIO?
Pensando a interpretação
• O BARATO SAI CARO?
O manejo do dinheiro
em Psicanálise
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1o semestre

2o semestre

RIR É O MELHOR REMÉDIO?
Pensando a interpretação

O BARATO SAI CARO?
O manejo do dinheiro
em Psicanálise

sexta-feira | 19h às 21h | dia 08/05

sexta-feira | 19h às 21h | dia 02/10
docente

docente

Rita Bícego Vogelaar

Rita Bícego Vogelaar

psicanalista, psicóloga, engenheira, mestre pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), docente do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP, membro da Escola de
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e do Fórum do
Campo Lacaniano de São Paulo.

programa
Trabalhar o humor dentro do campo da
Psicanálise não é novidade. Temos livros,
artigos, palestras e até congressos sobre esse
tema. O próprio Freud, depois de, em 1905,
ter examinado esse tema no conhecido
livro sobre “Os chistes e sua relação com o
inconsciente”, escreveu em 1927 um artigo
específico intitulado “O Humor”.
A minha ideia nesse encontro é dar mais
uma volta nessa questão e, a partir de fragmentos clínicos e da literatura, pensarmos
seu efeito na direção do tratamento.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

programa
A questão do dinheiro é presente na clínica
psicanalítica sob diversas formas. Quais?
Por quê? Que cálculos entram em cena
quando surgem as inevitáveis perguntas
pelo valor da sessão? Investe-se o quê e
como num tratamento psicanalítico?
O que se perde e o que se ganha? É curioso
porque o dinheiro é uma invenção humana,
artificial, mas que de certa maneira mensura
particularidades muito subjetivas da
condição humana.
Essas são algumas das questões que vamos
tentar trabalhar por meio de casos clínicos
e da literatura.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, estudantes e profissionais das áreas da saúde

preço
até o dia 21/09/15 | R$ 85,00

preço

após o dia 21/09/15 | R$ 100,00

até o dia 27/04/15 | R$ 85,00
após o dia 27/04/15 | R$ 100,00
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Debates
1o e 2o semestres
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,
dirigida ao público em geral.

• Psicanálise e saúde pública
• Atendimento psicanalítico
de famílias
• Narcisismo das pequenas
diferenças: Gaza, Goza, Gisa
e Guioza
• Psicanálise de grupo:
perspectivas e embates

Informações e inscrições*
11 3864 2330 | 11 3865 0017

• A Clínica do Testemunho:
reparação psicológica para
os atingidos pela violência do
Estado no período de 1946-1988

*inscrições antecipadas

• Primeiras entrevistas
• A atualidade da pulsão de morte
• Identidade: um conceito!?
• Os afetos na política e os afetos
na política da cura psicanalítica
• Verdade e ficção na
clínica psicanalítica
• Os limites da sublimação
• Libido e os destinos da vida
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Debates | 1o semestre
Psicanálise e saúde pública
quinta-feira | 19h às 21h | dia 29/01

Atendimento psicanalítico
de famílias
sexta-feira | 19h às 21h | dia 27/02

debatedores
debatedores

Gabriela Masteguin

psicóloga, gerente de Serviço Especializado de
Abordagem Social às Crianças e Adolescentes
em Situação de Rua da Lapa.

Isabel Cristina Gomes

José Waldemar Thiesen Turna

psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, coordenador do Núcleo Psicanálise e Psicoses do
CEP, professor dos seminários sobre A Clínica das Psicoses,
coordenador grupal nos seminários do Núcleo Psicanálise
em Instituições do CEP, supervisor clínico de Serviços de
Atendimento Especiais (CRAS, SEAS e Abrigo Infantil) no
Município de São Paulo.

Suzana Siniscalco de Oliveira Costa

psicóloga, gerente de Serviço Especializado de Abordagem
Social aos Adultos em Situação de Rua da Lapa.

livre-docente, professora Titular do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP, orientadora de mestrado e doutorado, coordenadora do Laboratório “Casal e Família: Clínica
e Estudos Psicossociais”, psicanalista de casal e família, com
livros e artigos publicados na área.

Lisette Weissmann

psicanalista, formada em Psicologia e Línguas, especialista
em Psicanálise dos Vínculos, mestre em Psicologia Clínica
pela PUC-SP, doutoranda em Psicologia Social na USP,
membro do Departamento de Psicanálise do Instituto
Sedes Sapientiae, supervisora da Asociación Uruguaya de
Psicoterapia Psicoanalítica (AUDEPP) e membro fundadora
da Asociación Uruguaya de las Configuraciones Vinculares
(AUPCV). Autora dos livros: “Famílias Monoparentais”,
ed. Casa do Psicólogo, e “Atendimento Psicanalítico
de Família”, com Isabel Cristina Gomes e colaboradores,
ed. Zagodoni.

Maria Inês Assumpção Fernandes

psicanalista, mestre, doutora em Psicologia Social pelo
IPUSP, professora Titular do IPUSP atuando na graduação e
na pós-graduação desenvolvendo projetos de pesquisa e
extensão nas áreas de saúde mental, processos coletivos,
grupais e institucionais, nestes últimos considerando-se
famílias e casais. Coordena o Laboratório de Estudos em
Psicanálise e Psicologia Social (LAPSO) pelo qual desenvolve
projetos em parceria com instituições públicas: SMS da
Prefeitura do Município de São Paulo (1992-1997), Secretaria
de Estado de Saúde / SP Centro de Referência e Treinamento / DST/AIDS (2006-atual), dentre outros. Com atuação nacional e internacional, atualmente é membro da Comissão
de Internacionalização (COMIN) voltada para os cursos de
Pós-Graduação no país, é editora da Coleção Psicologia,
Inconsciente e Cultura, da editora Casa do Psicólogo, e
membro do conselho editorial da editora Zagodoni e de
vários periódicos.
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Narcisismo das pequenas
diferenças: Gaza, Goza,
Gisa e Guioza

Psicanálise de grupo:
perspectivas e embates
sexta-feira | 19h às 21h | dia 17/04

sexta-feira | 19h às 21h | dia 13/03
debatedores
debatedores

Sérgio Máscoli

Charles Kirschbaum

é PhD em Administração de Empresas (em Estudos Organizacionais) pela FGV e realizou seu pós-doutorado em Sociologia Econômica na Columbia University (EUA). É membro
do Centro de Estudos da Metrópole (CEM-Cebrap), onde
realiza pesquisas ligadas a escolas públicas municipais. Participa do grupo “Juprog” formado por judeus “progressistas”.

Jussara Dias

é psicóloga, dedica-se ao estudo das relações raciais e suas
manifestações psicossociais. Atualmente coordena o Núcleo de Formação do Instituto AMMA. Psique e Negritude,
entidade do Terceiro Setor criada, em 1995, com o mandato de promover a elaboração do racismo introjetado.

Karin de Paula

psicólogo formado pela Faculdade Paulistana, psicanalista com formação pelo CEP, mestre em Psicologia pela
Universidade São Marcos e sexólogo pela Faculdade de
Medicina da USP. Atua no Instituto de Psiquiatria do Hospital
das Clínicas - Prosex e em clínica particular.

Virginia Torrecillas de Ulhoa

psicóloga, psicanalista com formação pelo CEP, mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP e supervisora e membro da diretoria do
NuPAS. Trabalha na área de Saúde Mental.

Walkyria Coutinho Spinelli

psicanalista, psicóloga, membro da diretoria, supervisora e
coordenadora de projeto do Núcleo de Psicanálise e Ação
Social (NuPAS).

é praticante da Psicanálise, doutora em Processos de
Singularização pela PUC-SP. Autora dos livros “$em? Sobre
a Inclusão e o Manejo do Dinheiro numa Psicanálise”, ed.
Casa do Psicólogo, “Do Espírito da Coisa: Um Cálculo de
Graça - Sobre o Percurso de uma Psicanálise”, ed. Escuta,
“Trabalhando com a Psicanálise: Dos Porta-Dores da Peste”,
na obra: “Diálogos sobre Formação e Transmissão em
Psicanálise”, ed. Zagodoni, 2013, e “Clínica Psicanalítica das
Neuroses”, Série Prática Clínica, ed. Zagodoni, 2015, entre
vários outros artigos publicados. Professora e supervisora em
universidades e em Curso de Formação em Psicanálise.
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Debates | 1o semestre
A Clínica do Testemunho:
reparação psicológica para
os atingidos pela violência
do Estado no período
de 1946-1988

Primeiras entrevistas
sexta-feira | 19h às 21h | dia 12/06
debatedores
Davi Berciano Flores

sexta-feira | 19h às 21h | dia 15/05

psicólogo, psicanalista, coordenador de grupos e terapeuta
do Instituto de Pesquisa e Hospital-Dia “A CASA”, formado
em Clínica das Psicoses pelo mesmo Instituto e em
Psicanálise pelo Instituto Sedes Sapientiae.

debatedores

Regina Célia Cavalcante de Carvalho (Chu)

psicanalista, professora da PUC-SP, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. É acompanhante terapêutica (AT) e ministra o curso Introdução ao
Acompanhamento Terapêutico.

Maria Marta Azzolini

psicanalista, terapeuta da Clínica do Testemunho
de Projetos Terapêuticos, membro do Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.

Ricardo Radin Bueno

Moisés Rodrigues da Silva Junior

psicanalista e mestre em Filosofia pela PUC-SP.

médico, psicanalista, diretor de Projetos Terapêuticos e
membro do Departamento de Psicanálise do Instituto
Sedes Sapientiae.

Pedro Antunes

psicanalista, terapeuta da Clínica do Testemunho de
Projetos Terapêuticos e membro do Departamento
de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.

Sérgio de Gouvêa Franco

psicanalista, doutor pela Unicamp e pós-doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Membro do Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, onde fez formação
em Psicanálise e membro da Associação Universitária de
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. Autor dos livros
“Hermenêutica e Psicanálise na Obra de Paul Ricoeur”,
Edições Loyola, e “Mandrágoras: a Clínica Psicanalítica:
Freud e Winnicott”, Primavera Editorial, este último em parceria com Manoel Berlinck e Karin Wondracek, entre outros.
Docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.
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2o semestre
A atualidade da pulsão
de morte

Identidade: um conceito!?
sexta-feira | 19h às 21h | dia 21/08

sexta-feira | 19h às 21h | dia 24/07
debatedores
debatedores

Arnaldo Dominguez de Oliveira

Alice Beatriz Barretto Izique Bastos

psicanalista formada pelo Instituto de Pesquisas em Psicanálise (IPP), doutora em Psicologia da Educação pela USP,
pesquisadora sênior do Núcleo de Pesquisa em Psicanálise
e Educação da USP (NUPPE), professora e supervisora do
Curso de Pós-Graduação lato sensu em Psicopedagogia
da UMESP. Autora do livro: “A Construção da Pessoa em
Wallon e a Constituição do Sujeito em Lacan”, ed. Vozes,
co-autora do livro: “Henri Wallon - Psicologia e Educação”,
ed. Loyola, e autora do livro “Wallon e Vygotsky - Psicologia
e Educação”, publicado pela ed. Loyola.

Marisa A. Belém

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

psicanalista, fundador do “PROJETO ETCÉTERA E TAL...
Psicanálise e Sociedade” e conselheiro da “Biblioteca
Popular de Itaquaciara, D. Nélida”, Itapecerica da Serra.

Henrique Senhorini

é psicanalista, psicólogo e supervisor clínico, fundador
do blog CineFreudiano, autor de “Psicanálise e Cinema
no Mundo Digital: o blog como dispositivo de transmissão”,
in: Cinema e Psicanálise - vol. 5 - São Paulo Versos Editora, 2014.

Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva

psicóloga, psicanalista, supervisora clínica, analista
institucional com formação e experiência em Psicossomática Psicanalítica e especificidades da clínica com
dependentes químicos. É também docente do Curso
de Formação em Psicanálise do CEP

Stelio de Carvalho Neto

psicanalista, mestrando na Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (FFLCH-USP).
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Debates | 2o semestre
Os afetos na política e os
afetos na política da cura
psicanalítica

Verdade e ficção na
clínica psicanalítica
sexta-feira | 19h às 21h | dia 09/10

sexta-feira | 19h às 21h | dia 11/09
debatedores
debatedores

Felipe Ferreira de Nichile

Christian Ingo Lenz Dunker

psicanalista, doutor e livre docente em Psicologia pelo
IPUSP, professor titular do Instituto de Psicologia da USP,
analista membro de Escola da EPFCL-SP e autor dos livros:
“Lacan e a Clínica da Interpretação”, Hacker Editores,
“O Cálculo Neurótico do Gozo”, ed. Escuta, e “Estrutura e
Constituição da Clínica Psicanalítica: Uma Arqueologia das
Práticas de Cura, Psicoterapia e Tratamento”, ed. Annablume, Prêmio Jabuti. Coordenador do Laboratório de Teoria
Social, Filosofia e Psicanálise (Latesfip-USP).

Nelson da Silva Junior

psicanalista, doutor em Psychopatologie Fondamentale
Et Psychanalyse pela Université de Paris VII, professor convidado da Université de Bretagne Occidentale, professor
livre-docente do IPUSP e do Curso de Psicanálise do Instituto
Sedes Sapientiae, membro da Associação Universitária de
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (AUPPF) e um
dos coordenadores do Laboratório Interunidades de Teoria
Social, Filosofia e Psicanálise (Latesfip-USP). É autor de “Le
Fictionnel en Psychanalyse. Une Étude à Partir de L’œuvre
de Fernando Pessoa”, Presses Universitaires du Septentrion,
e de “Linguagens e Pensamento”, ed. Casa do Psicólogo.

advogado, psicólogo, psicanalista formado pelo CEP e
mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP.

Gustavo Dean Gomes

psicanalista com especialização em Psicoterapia Psicanalítica de Casal e Família e mestrando em Psicologia Clínica
na PUC-SP no Núcleo de Método Psicanalítico e Formações
da Cultura.

Hamilton Frediani de Faria Côrrea

psicanalista, atua no consultório e nas empresas, conduzindo processos de mudança de cultura, utilizando a Psicanálise como instrumental.

Vladimir Pinheiro Safatle

professor do Departamento de Filosofia da USP, doutor em
Filosofia pela Universidade de Paris VIII. Autor de: “A Paixão
do Negativo: Lacan e a Dialética”, ed. UNESP e organizador
de “Um Limite Tenso: Lacan entre a Filosofia e a Psicanálise”,
ed. UNESP, e “Sobre Arte e Psicanálise”, ed. Escuta.
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Os limites da sublimação

Libido e os destinos da vida

sexta-feira | 19h às 21h | dia 13/11

sexta-feira | 19h às 21h | dia 11/12

debatedores

debatedores

Alessandra A. Martins Parente

Andréa Carvalho

psicanalista e doutoranda em Psicologia Social pelo
IPUSP, psicóloga pela PUC-SP e bacharel em Filosofia
pela FFLCH-USP. Atualmente trabalha em seu consultório
com adultos e adolescentes e ministra aulas de Psicanálise
e Filosofia no curso de Psicologia da UNIP. Também tem
publicado artigos que estabelecem uma interface entre
Arte, Psicanálise e Filosofia.

Leonardo Beni Tkacz

psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de
Porto Alegre (APPOA), mestre em Psicologia pelo Instituto
de Psicologia da USP, docente do Curso de Formação
em Psicanálise do CEP e autor de publicações em revistas
psicanalíticas.

Sergio Zlotnic

psicanalista, psicólogo, mestre, doutor e pós-doutor em
Psicanálise pelo IPUSP. É pesquisador e membro do Laboratório de Pesquisas e Intervenções Psicanalíticas do IPUSP.
Seus temas de interesse se referem aos diálogos entre a
Psicanálise e o Campo das Artes. Colaborador na Casa do
Saber e na SP Escola de Teatro - Centro de Formação das
Artes do Palco, como professor convidado. Participa da
Cia. Os Zzzlots de pesquisas teatrais, desde 2010. Entre outros
artigos, publicou artigo “A Pegada e o Pé” na Revista A[L]
BERTO #1, em dezembro de 2011, com suas reflexões sobre
as interfaces Freud / Teatro entre outros temas. Autor do livro
de ficção “Baleiazzzul”, pela ed. Hedra.

psicanalista, analista institucional, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Integra
a equipe técnica do Pró Saúde da FGV-SP, organizadora
do livro: “Psicanálise Entrevista”, ed. Estação Liberdade, e
docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

Antonio Geraldo de Abreu Filho

psicólogo, psicanalista, mestre pelo IPUSP, doutor pelo
Setor de Neurologia da UNIFESP/EPM, membro efetivo do
Departamento Formação em Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae, docente do curso Fundamentos da Psicanálise e
sua Prática Clínica no mesmo instituto e do curso Formação
em Psicanálise do CEP; coordenador do Projeto ABrELA/
Tutor pela Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (ABrELA) da UNIFESP; docente do curso Cuidados
Integrativos - UNIFESP. Autor do livro: “Escolha Profissional:
Consciente e/ou Inconsciente?”, Vetor Editora.

Rodolpho Ruffino

psicanalista, professor universitário, ensaísta e trabalha com
a transmissão da Psicanálise desde 1980. Vive e trabalha em
São Paulo. Graduado em Psicologia (1977), pós-graduado
em Filosofia (1980), cumpriu Estudos Avançados em Estudos
Judaicos (de 1990 a 1994) e mestre em Psicologia pela USP
(2004). É professor de Teoria Psicanalítica e Supervisor Clínico
no CEP, desde 1992. É psicanalista membro e associado
correspondente, da APPOA, desde 1998. É pesquisador
do Laboratório Interunidades de Teoria Social, Filosofia e
Psicanálise (Latesfip-USP), desde 2008. É membro da Société
Internationale de Psychanalyse et Philosophie (SIPP), desde
2012. Integra o Núcleo São Paulo do Corpo Freudiano, desde 2013. Como ensaísta, publicou em coletâneas e revistas
especializadas diversos ensaios, dentre os quais se sobressaiu
uma série de 24 artigos publicados entre os anos de 1993 e
2005 dedicados à redefinição, à luz da Psicanálise e do pensamento lacaniano, da noção de adolescência.

O Debate é uma atividade gratuita,
dirigida ao público em geral.
Informações e inscrições*
11 3864 2330 | 11 3865 0017
*inscrições antecipadas
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DOCUMENTÁRIOS:
INVENTORES DA PSICANÁLISE
1o e 2o semestres
coordenação

A cada ocasião, teremos a colaboração
de psicanalistas convidados que a partir de
suas próprias práticas fizeram dos autores
apresentados seus interlocutores.

Karin de Paula

programa
Hoje, cada psicanalista é responsável pela
transmissão da Psicanálise e por colocar
em causa seu norte. Ao mesmo tempo, não
é justo, da justeza, negligenciarmos nossa
história. Há história: Klein, Winnicott, Anna
Freud, Dolto, Lacan, Spielrein, Jung e, é claro, Freud, o inventor.
Nesta série de documentários, a ideia é
introduzir, trazer à tona, aqueles que foram
tão marcantes em suas contribuições e
intervenções no campo psicanalítico.
Documentários articulam a ideia de arquivo,
mas também de construção, o que nos brinda com uma sorte de testemunhos que faz
pensar, produtivo, convocativo, instigador,
como se fôssemos convidados a participar
“daquilo”, dos primórdios.
Nos quatro encontros propostos,
reunimos num primeiro momento a apresentação do próprio Freud e de Jung, em
entrevista singular.
Seguimos, no segundo encontro, com Anna
Freud, Klein, Winnicott e Dolto, precursores
de tradições que tornaram a criança tratável pelas vias da escuta psicanalítica.
No terceiro encontro, o foco em Sabina
Spielrein, nos coloca diante de uma
perspectiva pulsante e profícua dos
meandros da contínua invenção que a
Psicanálise convoca.

• Sigmund Freud: Grandes Biografias e Entrevista com Carl Jung:
“Face a face - Professor Jung”.
• Anna Freud: “Anna Freud”,
Melanie Klein: “Um Breve Relato”,
D. W. Winnicott: “Winnicott - introdução aos principais conceitos”
e Françoise Dolto: “Tu escolheste nascer”
• Sabina Spielrein: “Meu nome era
Sabina Spielrein”
• Jacques Lacan: “A Reinvenção
da Psicanálise” e “Um Encontro
com Lacan”
O Documentários: Inventores da Psicanálise
é uma atividade gratuita, dirigida ao público
em geral.
Informações e inscrições*
11 3864 2330 | 11 3865 0017
*inscrições antecipadas

Finalmente, é proposta a apresentação
de Jacques Lacan, seu percurso e as
vozes daqueles que passaram por ele e
sua virulência.
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Documentários| 1o semestre
sábado | 9h às 12h | dia 31/01

sábado | 9h às 12h | dia 09/05

Sigmund Freud:
Grandes Biografias

Anna Freud: “Anna Freud”
sinopse

sinopse

documentário em espanhol. Produzido por
Henry Schipper. A & E Network. Outro nome
que recebe: Sigmund Freud, análises da
mente. Uma produção de Greystone. Foi
postado em 2012, mas não parece o ano da
produção. Mostra história de vida, teorias e
imagens da última entrevista.
Duração
43’54”

documentário sobre a vida de Anna Freud,
direção de montagem de Alma R. A. Valle
e colaboradores, 2010.
Duração
06’38”

Melanie Klein:
“Um Breve Relato”
sinopse

Entrevista com Carl Jung:
“Face a face - Professor Jung”
sinopse

documentário que faz um retrospecto
da trajetória de vida de Melanie Klein,
desde o seu nascimento à sua morte,
Paranóia Arts, 2011.
Duração
08’02”

entrevistas concedidas por Carl G. Jung
em 1959 e 1962 à BBC e exibidas em 1989.
Direção de Mark Whitney.

D. W. Winnicott:
“Winnicott - introdução
aos principais conceitos”

Duração
39’24’’

comentários

sinopse

Ricardo Alvarenga Hirata

direção de montagem de Glauce Wanderley e Pablo Wilard, 2009.

é psicanalista e escritor, coordena oficinas de escrita
criativa sobre o inconsciente e a literatura.

Duração
06’46”

Françoise Dolto:
“Tu escolheste nascer”
sinopse

documentário sobre a vida de Francoise
Dolto, direção de Arnaud de Mézamat /
Elizabeth Coronel, 1994.
Duração
21’26”

comentários

Cristina Prandini

é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae, membro do Instituto Vox de
Pesquisa em Psicanálise.
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2o semestre
sábado | 9h às 12h | dia 01/08

sábado | 9h às 12h | dia 07/11

Sabina Spielrein: “Meu nome
era Sabina Spielrein”

Jacques Lacan:
“A Reinvenção da Psicanálise”

sinopse

sinopse

documentário sobre a vida e a trajetória
de Sabina Spielrein na Psicanálise, direção
de Elisabeth Márton, 2002.

documentário escrito por Elisabeth Kapnist e
Elisabeth Roudinesco. Realizado por Elisabeth
Kapnist. Contém trechos da Conferência de
Louvain, de 1972.

Duração
90’

Duração
59’52”

comentários

Alexandre Holtmann Pastore

“Um Encontro com Lacan”

é psicanalista e dedica-se à clínica de
adolescentes e adultos.

sinopse

documentário produzido pela France Televisons, com entrevistas e relatos sobre a clínica
de Lacan. Direção de Leslie Gunberg e Gerard Miller, produzido em 2011, com imagens
de 1972.
Duração
52’50”

comentários
David Levy

é psicanalista e psicólogo clínico formado pela PUC-SP pela
Universidade de Paris. Além da clínica psicanalítica, trabalhou em ambulatórios e com dependentes de drogas.

O Documentários: Inventores da Psicanálise
é uma atividade gratuita, dirigida ao público
em geral.
Informações e inscrições*
11 3864 2330 | 11 3865 0017
*inscrições antecipadas
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colóquio
interno
1o e 2o semestres
sábados | 9h às 12h30
coordenação
Felipe Lessa da Fonseca

psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
líder de Grupo de Pesquisa CNPQ no Laboratório de Saúde
Mental Coletiva da Faculdade de Saúde Pública da USP,
professor e supervisor clínico do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.

Julio César Nascimento

psicanalista, psicólogo pela Universidade de Brasília (UnB),
com especialização em Teoria Psicanalítica pelo COGEAE
da PUC-SP, mestre em Psicologia Clínica pelo Núcleo de
Estudos em Psicanálise da PUC-SP, professor e supervisor
clínico do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

Marianna Schontag

psicóloga pela PUC-SP, psicanalista pelo Instituto Sedes
Sapientae, mestre em Psicologia Clínica pelo Núcleo de
Estudos em Psicanálise da PUC-SP, professora e supervisora
clínica do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva

Os trabalhos elaborados a cada semestre
serão indicados pelos docentes do Curso
de Formação em Psicanálise e dos Núcleos
de Formação Permanente - Prática Clínica
e serão encaminhados à coordenação
para sua apresentação e discussão
no início do semestre seguinte:

dirigido
a alunos e ex-alunos dos Cursos de
Formação em Psicanálise e dos Núcleos
de Formação Permanente - Prática Clínica.

participação gratuita
inscrições antecipadas
pelos telefones

psicóloga, psicanalista, supervisora clínica, analista institucional com formação e experiência em Psicossomática
Psicanalítica e especificidades da clínica com dependentes químicos. É também docente do Curso de Formação
em Psicanálise do CEP.

11 3864 2330 | 11 3865 0017

programa

07 de março

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

12 de setembro

datas
1° semestre
2° semestre

Esta atividade se dirige aos alunos
e aos ex-alunos do CEP, criando um
contexto mais amplo de troca e reflexão que
as discussões trabalhadas no Curso
de Formação em Psicanálise e nos
Núcleos de Formação Permanente Prática Clínica.
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Rede de atendimento
psicanalítico Clínica do CEP
coordenação
Ernesto Duvidovich
Walkiria Del Picchia Zanoni

O que é a Rede de Atendimento?

Como utilizar esse serviço?

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.

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.

Como se originou?
O questionamento da elitização da prática
psicanalítica é uma atitude que nos ocupa
desde o início das atividades do CEP. Essa
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,
essas atividades encontraram um suporte
institucional que as fortaleceu e organizou.
A Rede de Atendimento é a expressão
desse movimento.

entrevistas de triagem
agendadas pelos telefones
11 3675 4159 | 11 3862 4163

mais informações
clinica@centropsicanalise.com.br

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, consequentemente, um número cada vez maior
de atendimentos, inclusive no setor de
atendimento infantil e da terceira idade.
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Grupos de Supervisão
Clínica
1º e 2º semestres
Este contexto é dirigido a analistas participantes da Rede de Atendimento Psicanalítico do CEP, a psicanalistas e aos interessados em prática clínica. Os encontros têm
frequência semanal e a opção de vários
horários e quatro supervisores:

Horários - Supervisões
Elizeth Andrade de Oliveira
2ª feira: 20h30
4ª feira: 14h30
6ª feira: 12h30

Ernesto Duvidovich

início

2ª feira: 16h20, 18h e 18h50
3ª feira: 14h40, 17h e 18h30
4ª feira: 17h e 17h50
5ª feira: 17h10 e 18h
6ª feira: 14h50, 15h40, 16h30 e 17h20

fevereiro

duração
atividade contínua

Monica Seincman

preço

2ª feira: 17h
3ª feira: 14h30
5ª feira: 13h
6ª feira: 13h

mensalidade de R$ 300,00

informações

Walkiria Del Picchia Zanoni

11 3864 2330 | 11 3865 0017

2ª feira: 18h30 e 19h30
3ª feira: 14h30 e 17h
4ª feira: 14h30, 17h e 18h
5ª feira: 13h, 15h30 e 16h30
6ª feira: 9h10, 12h10 e 13h10
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videoteca
segunda-feira a sexta-feira | 9h às 18h
O Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP)
dispõe de um acervo de gravações em
DVD 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$ 35,00 por DVD

prazo de locação
48 horas
11 3864 2330 | 11 3865 0017
www.centropsicanalise.com.br
cep@centropsicanalise.com.br
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