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Agenda

25 | Palestra — Núcleo Psicanálise em Instituições,
“Do divã ao grupo: o que permanece e o que muda na
teoria da técnica psicanalítica”, com Pablo Castanho
26 | Reunião Temática: Racismo: Quando o Corpo é
Marca e Causa de Exclusão, docente Isildinha B. Nogueira
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1 | Ano Novo

25 | Aniversário da Cidade de São Paulo

14 | Debate: O divã e a tela: Psicanálise em-linha
(online) em debate, com Fábio Belo, Julieta Jerusalinsky
e Lia Pitliuk
16 | Documentários: Inventores da Psicanálise - Michael
Balint, coordenação Karin de Paula e comentários de
Carlos Augusto Peixoto Junior
20 | Debate: Ódio, impotência e revolta: o destino das
pulsões, com Deise Getúlia de Melo, Eduardo Amaral
Lyra e Marcelo Francisco de Mello
28 | Reunião Temática: Os bebês da pandemia, docente
Marie Christine Laznik
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16 | Carnaval

02 | Debate: Das nomeações (im)possíveis:
Transgeneridades, subversão e laço social, com Caetano
Rudá dos Santos Morais, Julia Bueno, Karin de Paula e
Sara Raquel Silva
03 | Seminários Clínicos: início do grupo de 4ª feira
03 | Início — Oficina Clínica: O início do tratamento,
psicanalista convidada Rita Bícego Vogelaar
05 | Seminários Clínicos: início dos grupos de 6ª feira
05 | Psicanálise: Cinema e Séries: Years and Years,
coordenação Karin de Paula e comentários
de Jaqueline Vargas
06 | Seminário de Curta Duração — início: Georg
Groddeck e a Psicossomática Psicanalítica: A mente,
o corpo e os outros, docente Lazslo Antônio Ávila
08 | Seminários Clínicos: início dos grupos de 2ª feira
09 | Seminários Clínicos: início dos grupos de 3ª feira
11 | Seminários Clínicos: início dos grupos de 5ª feira
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01 | Núcleo de Formação Permanente — Prática Clínica:
Psicanálise Infância e Adolescência — início das
supervisões
01 | Núcleo de Formação Permanente — Prática Clínica:
Psicanálise e Psicoses — início das supervisões
01 | Palestra — Núcleo Psicanálise e Psicoses:
“As Psicoses e o ódio na Cultura e na Política”,
com Mauro Mendes Dias
04 | Núcleo de Formação Permanente — Prática Clínica:
Psicanálise em Instituições — início das supervisões
04 | Curso de Formação em Psicanálise: início dos
grupos de 5ª feira — Ciclos II, IV e VI
05 | Seminário de Curta Duração — início: A linguagem,
o corpo e o ato analítico, docentes Daniel Kupermann e
Lucas Charafeddine Bulamah
06 | Início — Oficina Clínica: O percurso da análise,
psicanalista convidado Arnaldo Domínguez de Oliveira
08 | Palestra — Núcleo Psicanálise Infância e
Adolescência: “Psicanálise e Educação: O Processo de
Adaptação com Crianças”, com Karina Bueno
09 | Seminário de Curta Duração — início:
As contribuições de Joyce McDougall para a clínica
psicanalítica, docente Paulo Roberto Ceccarelli
09 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 3ª feira — Ciclos III e V
10 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 4ª feira — Ciclos III e V
11 | Seminário de Curta Duração — início:
A Psicofarmacologia, docente Ariel Bogochvol
12 | Debate: O mínimo eu em corpos disciplinados:
os efeitos na subjetividade, com Deborah Joan de
Cardoso, Nathan Rabinovitch e Thaís Toshimitsu
19 | Reunião Temática: Pandemia e Melancolia —
Quando o homem se defronta com o não saber,
docente Urania Tourinho—Peres
22 | Seminário Teórico — início: Virtualidade e
atividades remotas na clínica psicanalítica com crianças,
coordenação Eduardo Fraga de Almeida Prado e
Gabriela Malzyner
22 | Seminário Teórico — início: Inscrições psíquicas
na infância e na adolescência, coordenação José
Waldemar Thiesen Turna e Nelson Cristini Júnior
26 | Início — Estudo de Caso, psicanalista convidado
Gabriel Z. Lescovar
26 | Reflexões Teórico—Clínicas: Maternalismo na
Psicanálise: ponto surdo da clínica com mulheres e
mães, psicanalista convidada Vera Iaconelli
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

30 | Início — Oficina Clínica: O final da análise,
psicanalista convidado Ricardo Telles de Deus
30 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 3ª feira — Ciclo I
31 | Curso de Formação em Psicanálise:
início do grupo de 4ª feira — Ciclo I

ABRIL

08 | Colóquio Interno: 1° Encontro
14 | Debate: Casais e Divórcios no isolamento, com
Gislaine Varela Mayo De Dominicis, Lisette Weissmann
e Maria Rita de Holanda
15 | Curso Breve: Clínica do mal—estar contemporâneo.
A destrutividade e suas transformações na teoria e na
prática de André Green, docente Fernando Urribarri
21 | Reunião Temática: O desejo negado: leitura do
conto “A imitação da rosa”, de Clarice Lispector,
docente Yudith Rosenbaum
24 | Palestra — Núcleo Psicanálise Infância e
Adolescência: “O Uso dos Contos de Fadas Como
Dispositivo na Clínica com Crianças”, com Maria Regina
Brecht Albertini
29 | Documentários: Inventores da Psicanálise —
Pierre Fédida, coordenação Karin de Paula e
comentários de Daniel Delouya

JUNHO
2 | Paixão de Cristo

4 | Páscoa

21 | Tiradentes

09 | Debate: Psicanálise e Inclusão, com Ana Laura Prates,
Helder Pinheiro e Maya Foigel
10 | Evento: A reviravolta freudiana dos anos 20 e suas
implicações duradouras, docente Luís Claudio Figueiredo
22 | Seminário Teórico — início: Análise de Grupo no
centro da teoria freudiana, coordenação Any Trajber
Waisbich
23 | Seminário Teórico — início: A Interpretação dos
Sonhos em Freud como paradigma da técnica psicanalítica
clássica, docente Julio César Nascimento
23 | Laboratório de Escrita Psicanalítica: A catástrofe
e a escrita de testemunho, docente Ricardo A. Hirata
24 | Seminário Teórico — início: Um novo totemismo:
o poder anônimo, docente Alfredo Jerusalinsky
27 | Seminário Teórico — início: A Clínica Psicanalítica
Contemporânea à Luz dos Casos de Winnicott,
coordenação Ricardo Telles de Deus
28 | Seminário Teórico — início: Ferenczi, da clínica à teoria
– uma introdução, docente Gustavo Dean—Gomes
30 | Reunião Temática: “Coisa de Menino, o complemento de
Coisa de Menina”, docentes Contardo Calligaris e Maria Homem
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3 | Corpus Christi

07 | Seminário Teórico — início: Psicanálise
pós-escolas: da compreensão à interpretação,
coordenação Eduardo Fraga de Almeida Prado e
Gabriela Malzyner
07 | Seminário Teórico — início: Organização
subjetiva nas psicoses, loucura e distúrbios do pensar,
coordenação José Waldemar Thiesen Turna e Nelson
Cristini Júnior
12 | Reflexões Teórico—Clínicas: Psicoterapia e
Psicaná lise sobre a ótica atual, psicanalista convidada
Radmila Zygouris
18 | Debate: “China on the mind” de Christopher
Bollas: aprendendo com a sabedoria do Oriente, com
Elisa Maria de Ulhôa Cintra, Fernando Cembranelli e
Sérgio de Gouvêa Franco
19 | Evento: Da “Equação Etiológica” a “Análise
Terminável e Interminável”: Freud e a questão dos
limites do tratamento pela palavra, docente Mário
Eduardo Costa Pereira
25 | Reunião Temática: Édipo gay,
docente Jorge N. Reitter

1 | Dia do Trabalho

04 | Seminário Teórico — início: A Psicanálise
reinventada de Jacques Lacan: a clínica em questão,
docente Karin de Paula
07 | Literatura e Psicanálise: O sonho na literatura
indígena, com Fabiane Secches, Julie Dorrico e
Kaká Werá
progra mação 20 21
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9 | Revolução Constitucionalista de 1932

01 | Reunião Temática: Fantasiando em cativeiro, docentes
Diana Lichtenstein Corso e Mário Corso
15 | Debate: Violência doméstica, até quando?, com Emília
Estivalet Broide, Graciela Haydée Barbero e Nelson Cristini
Júnior
19 | Palestra — Núcleo Psicanálise e Psicoses, “O sujeito
em sua relação com a verdade”, com Maria Francisca de
Andrade Ferreira Lier—DeVitto
24 | Documentários: Inventores da Psicanálise —
William Ronald Dodds Fairbairn, coordenação Karin de
Paula e comentários de Teo Weingrill Araujo
26 | Palestra — Núcleo Psicanálise Infância e Adolescência:
Os Desafios Clínicos da Gemelaridade, com Adela
Stoppel de Gueller
27 | Reunião Temática: A Psicanálise antes e depois de
Lacan, docente Betty Milan
29 | Palestra — Núcleo Psicanálise em Instituições,
“A clínica aberta de Psicanálise e o grupo analista”, com
Tales A. M. Ab’Sáber
29 | Seminário Teórico — início: O Pensamento e a Clínica
de Melanie Klein, coordenação Marianna Schontag
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28

02 | Núcleo de Formação Permanente — Prática Clínica:
Psicanálise Infância e Adolescência — início das
supervisões
02 | Núcleo de Formação Permanente — Prática Clínica:
Psicanálise e Psicoses — início das supervisões
02 | Seminários Clínicos: início dos grupos de 2ª feira
03 | Seminários Clínicos: início dos grupos de 3ª feira
03 | Curso de Formação em Psicanálise: início dos
grupos de 3ª feira — Ciclos II, IV e VI
04 | Seminários Clínicos: início do grupo de 4ª feira
05 | Núcleo de Formação Permanente — Prática Clínica:
Psicanálise em Instituições — início das supervisões
05 | Seminários Clínicos: início dos grupos de 5ª feira
06 | Seminários Clínicos: início dos grupos de 6ª feira
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06 | Seminário de Curta Duração — início: Introdução
à Teoria de Piera Aulagnier, docentes Helena Maria
Daquanno Martins Testi e Paula Regina Peron
06 | Debate: Negritude e Branquitude: a Psicanálise
como uma questão de pele, com Carlo Márcio Santana
do Espírito Santo, Nathalia Botura Brennecke e Tadeu
dos Santos
10 | Início — Oficina Clínica: O início do tratamento,
psicanalista convidada Rita Bícego Vogelaar
11 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 4ª feira — Ciclos II, IV e VI
12 | Curso de Formação em Psicanálise:
início dos grupos de 5ª feira — Ciclos III e V
13 | Reflexões Teórico — Clínicas: A emergência da
sociedade digital: que desafios para a psicanálise?,
psicanalista convidado Benilton Bezerra Junior
14 | Seminário de Curta Duração — início: A Clínica
Lacaniana, docente Ricardo Goldenberg
20 | Reunião Temática: “Outros modos de abordar o
falo”. Gênero e Psicanálise, docente Tania Rivera
27 | Laboratório de Escrita Psicanalítica: O retorno do
recusado: a escrita da escuta no racismo, misoginia e
transfobia, docente Ricardo A. Hirata
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7 | Independência do Brasil

02 | Início — Oficina Clínica: O percurso da análise,
psicanalista convidado Arnaldo Domínguez de Oliveira
09 | Curso de Formação em Psicanálise: início dos
grupos de 5ª feira — Ciclos I
10 | Reunião Temática: A pulsão de morte — história,
clínica, sem especulações, docente Luiz Eduardo Prado
13 | Seminário Teórico — início: Adoção e Psicanálise,
coordenação Eduardo Fraga de Almeida Prado e
Gabriela Malzyner
13 | Seminário Teórico — início: Alternativas de
tratamento e in(ter)venções possíveis nas psicoses,
coordenação José Waldemar Thiesen Turna e Nelson
Cristini Júnior
17 | Debate: O manejo clínico nas adicções, com Cândido
Fontan Barros, Lygia Vampré Humberg e Marcelo Soares
da Cruz
18 | Evento: Análise das necessidades do ego, docente
René Roussillon
21 | Seminário Teórico — início: Histórias familiares,
docente Paulo Schiller
24 | Seminário Teórico — início: Teoria e Clínica em
Christopher Bollas: Histeria e Esquizofrenia, docente Sérgio
de Gouvêa Franco
24 | Psicanálise: Cinema e Séries: Unorthodox, coordenação
Karin de Paula e comentários de Lara Alcadipani
25 | Jornada — Uma história para o CEP, coordenação
Danilo Marmo, Isabela Sancho, Marta Raquel Colabone e
Victor Reis
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

29 | Seminário Teórico — início: A metapsicologia
revisitada e o pensamento clínico de André Green,
docente Berta Hoffmann Azevedo
30 | Seminário Teórico — início: O Grupo na instituição,
coordenação Any Trajber Waisbich
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12 | Nossa Senhora Aparecida

01 | Seminário Teórico — início: Casais e Famílias na
Psicanálise: mudanças e permanências, docente Lisette
Weissmann e professora convidada Lygia Vampré
Humberg
01 | Literatura e Psicanálise: A construção das
memórias nos romances de Chico Buarque, com Liliane
Prata, Mayara de Andrade Calqui e Natália Timerman
05 | Seminário Teórico — início: Psicopatologia e
psicodiagnóstico na clínica psicanalítica, docente João
Paulo F. Barretta
06 | Início — Oficina Clínica: O final da análise,
psicanalista convidado Ricardo Telles de Deus
15 | Reunião Temática: A metapsicologia do ego,
docente Jurandir Freire Costa
16 | Colóquio Interno: 2° Encontro
22 | Debate: A oralidade em tempos de pandemia,
com Ana Cecilia Magtaz, Patricia Gipsztejn Jacobsohn
e Marina Ramalho Miranda
23 | Evento: Conversas com AnaLisa,
docentes Bruna Paola Zerbinatti e Marion Minerbo

19 | Debate: Relatos clínicos e suas repercussões no
psicanalista, com Arnaldo Domínguez de Oliveira,
Eliane de Christo e Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva
26 | Reflexões Teórico—Clínicas: O Cálculo Neurótico
do Gozo em um Caso de Funcionamento Borderline,
psicanalista convidado Christian Ingo Lenz Dunker
27 | Curso Breve: Problemas do diagnóstico e o estilo
empático na clínica psicanalítica, docente Daniel
Kupermann
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25 | Natal

01 | Seminário de Curta Duração — início: Fundamentos
fenomenológicos-existenciais no tratamento
psicanalítico de “Casos Difíceis”, docente
Claudio E. M. Waks
03 | Debate: Em tempos de deepfake, voltamos às
trevas?, com Karin de Paula, Pablo Ortellado e
Ricardo A. Hirata
04 | Reunião Temática: O Projeto Freudiano para o
ativismo social, docentes Elizabeth Ann Danto e
Jorge Broide
16 | Debate: Radicalização em redes sociais,
com Julián Fuks, Rafael Gaiarsa e
Yuri Nishijima Azeredo.
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2 | Finados 15 | Proclamação da República
20 | Dia da Consciência Negra

05 | Reunião Temática: Catarse e trauma na pandemia
do coronavírus, docente Joel Birman
06 | Documentários: Inventores da Psicanálise
— Jacques Lacan, coordenação Karin de Paula e
comentários de Cláudia Mascarenhas Fernandes
12 | Seminário de Curta Duração — início: Bion para
leigos, docente Denise Salomão Goldfajn
progra mação 20 21
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Apresentação
Unindo diversas experiências clínicopedagógicas de seus diretores, o Centro
de Estudos Psicanalíticos (CEP) iniciou
suas atividades em 1980. Gradativamente,
foi estruturando uma identidade e
articulando uma proposta própria dentro
da crescente complexidade do campo
psicanalítico paulista.
Em 2021, completamos 41 anos trabalhando
na investigação clínica, na transmissão e
na divulgação da Psicanálise. Em 1997, a
instituição tornou-se oficialmente uma
Organização Não-Governamental (ONG),
com o objetivo de criar uma estrutura que
viabilize o desenvolvimento de projetos,
adequando os nossos instrumentos teóricos
e técnicos às necessidades da comunidade.

Ano 2021
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, que requer uma
formação própria.
3. A compreensão da formação como a
integração do instrumental-conceitualexperiencial que capacite operar a escuta,
não como atividade restrita a um ofício
(consultório), mas levando em conta que
seu objeto de estudo está presente em
toda situação humana, torna a Psicanálise
um instrumental potencializador nas
diversas práticas sociais.

Ernesto Duvidovich
Walkiria Del Picchia Zanoni
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cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

Assistimos durante muitos meses, dentro
de nossos apertados confinamentos, à
persistente deterioração do processo
civilizatório no Brasil que, a partir de
políticas que têm claras intenções de
destruição das conquistas sociais essenciais,
especialmente no campo da educação, da
ciência, da saúde, do ataque às minorias
étnicas, e do meio ambiente etc., põe em
risco sistematicamente o próprio convívio
democrático.
Fomos surpreendidos de uma maneira
inédita e dedicamos muitos esforços a
manter ações concretas para minimizar as
tristes consequências que sofre a grande
maioria da população.
Temos trabalhado para sustentar projetos,
inclusive auxiliando nossos parceiros com
ações sociais diretas e com a determinação
de dar continuidade às intervenções
psicanalíticas nas variadas instituições
parceiras, mesmo diante de tantas
dificuldades.
Observamos durante esse tempo de
pandemia a intensificação de manifestações
de sofrimento, tanto nos sujeitos quanto
nos grupos e instituições. Olhando hoje
para a consequência dessas observações
para a programação de 2021, constato a
nossa vocação de continuar trabalhando
em defesa de eros. Vocês notarão nessa
sequência de atividades o predomínio de
temas atuais. Esperamos que permitam criar
e afinar nossos instrumentos de escuta para
responder a estas demandas urgentes.
Alguns exemplos destas inquietações estão
explícitas a partir do mês de janeiro: “Os
bebês da pandemia”; “O Divã e a tela”;
“Ódio, impotência e revolta: o destino das
pulsões”; “Transgeneridade, subversão e
laço social”; “Racismo, quando o corpo é
marca e causa de exclusão”; “Pandemia e
melancolia”; “A psicose e o ódio: na cultura
e na política”; “Psicanálise e educação:
o processo de adaptação com crianças”;
“Virtualidade e atividades remotas
na clínica psicanalítica com crianças”;
progra mação 20 21

“Psicanálise e inclusão”; “A catástrofe e
a escrita do testemunho”; “O sonho na
literatura indígena”; “Casais e divórcios no
isolamento”; “Fantasiando em cativeiro”;
“A emergência da sociedade digital: os
desafios para a psicanálise”; “Catarse e
trauma na pandemia do coronavírus”,
entre tantos outros.
Quero também mencionar algumas
novidades para esse ano: criamos um
contexto que chamamos de Reflexões:
Teórico-Clínicas, espaço no qual se
pretende trabalhar a delicada relação
entre teoria e clínica em psicanálise.
Também abrimos um novo espaço de
Palestras para cada campo de atuação nos
Núcleos de Formação Permanente - Prática
Clínica, com o intuito de ganharmos mais
um espaço de discussão em torno de temas
específicos da clínica, dirigidos a todos
interessados.
A última novidade é uma pesquisa que
se inicia hoje e que culmina na Jornada:
Uma história para o CEP, a ocorrer em
25 de setembro, atividade em que todos
que construíram essa história poderão
participar; alunos, ex-alunos, docentes,
supervisores e membros da Rede de
Atendimento – Clínica do CEP e, dos
Núcleos de Formação Permanente Prática Clínica:
(historiacep@centropsicanalise.com.br)
Por último gostaria de expressar minha
gratidão a todos aqueles que direta ou
indiretamente participaram na construção
desse projeto anual, seja da nossa equipe
de trabalho, dos colegas “de perto e de
longe” e, até mesmo, aqueles que por
dificuldade de agenda não puderam estar
aqui; de todo modo agradeço por nossas
conversas; que, certamente, também estão
inspirando nossa direção.
Estão todxs convidados!

Ernesto Duvidovich
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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, 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
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

2. discussão clínica
1° ano: Procedimentos Clínicos
2° ano: Reflexão Clínica
3° ano: Supervisão e Atendimento Clínico

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

duração | 3 anos

início 2º semestre

09 de setembro
grupos de 5ª feira: Ciclo I — Manhã e Noite

horários 2º semestre
5ª feira | 9h às 12h ou 18h às 21h
inscrições
1º semestre
outubro a março
2º semestre
abril a agosto

a profissionais das áreas da saúde e afins

preço

inscrição
R$ 480,00
matrícula
R$ 1.010,00

requisitos

mensalidade
R$ 1.010,00**

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

início 1° semestre

30 de março
grupo de 3ª feira: Ciclo I
31 de março
grupos de 4ª feira: Ciclo I — Manhã e Noite

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

informações e inscrições

11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br

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

1º ano

atividades anuais

aula
teórica

discussão
clínica

seminário
clínico

atendimento
clínico
(optativo)

seminário
teórico

curso
breve

evento

reunião
temática
ou debate

2h

1h
1h
1h

—
1h30
1h30

—
—
2h

—
18h
18h

6h
6h
6h

3h
3h
3h

4h
6h
6h

2º ano 2h
3º ano 2h

Obs.: O aluno poderá optar por fazer os dois Seminários Teóricos, de 18 horas cada, obrigatórios durante o 2° e 3° ano de curso
ou após concluir os três anos. Além das atividades que compõem a carga horária, quaisquer outras que sejam cursadas pelo
aluno serão acrescidas na carga horária total do Curso de Formação

trabalho de conclusão de ciclo

É obrigatória a elaboração de um trabalho, ao final de cada ciclo, com orientação
institucional.

dirigido

carga horária total | 740 horas

carga horária
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equipe de docentes
Adriana Meyer Gradin: psicanalista, doutoranda
em Psicologia Clínica, no Núcleo de Método
Psicanalítico na PUC-SP. Mestra em Método
Psicanalítico na PUC-SP. Membro do Grupo
Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi e integrante
do Laboratório de Estudos da Intersubjetividade e
Psicanálise Contemporânea (LIPSIC). O mestrado
teve como título “Tédio e Apatia Como Sintomas:
Manejos na Clínica Psicanalítica”. Publicou na Revista
Brasileira de Psicanálise o artigo: “Tédio: Três Formas
de Manifestação na Clínica Psicanalítica”.
Amilton Pereira Aires Filho: psicanalista com
formação pelo CEP e aperfeiçoamento pelo Instituto
Sedes Sapientiae e participante das Formações
Clínicas do Fórum do Campo Lacaniano de São
Paulo (FCL-SP).
Andréa Carvalho: psicanalista, membro do
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae, integrante do Conselho Editorial da Revista
Percurso, organizadora de “Psicanálise Entrevista”,
volumes I e II, ed. Estação Liberdade, integrante
do Atelier Clinique du Corps, Espace Analytique
Belgique e docente do Curso de Formação do CEP.
Antonio Carlos Farjani: psicanalista, ex-professor das
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), mestre
em Psicologia do Escolar e do Desenvolvimento
Humano pela USP e autor dos livros “Édipo
Claudicante”, ed. Edicon, “A Linguagem dos Deuses”,
ed. Mercuryo, “Psicanálise e Quantum”, ed. Plêiade,
e “Mistérios da Lua. Uma Fábula Bíblica Escrita nas
Estrelas”, ed. Hemus, entre outros.
Antonio Geraldo de Abreu Filho: psicólogo,
psicanalista, mestre pelo IPUSP, doutor pelo Setor
de Neurologia/Neurocirurgia da Universidade
Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina
progra mação 20 21

(UNIFESP-EPM), membro efetivo do Departamento de
Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae,
docente do Curso Fundamentos da Psicanálise e sua
Prática Clínica, do mesmo Instituto, e do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP. Ex-coordenador do
Projeto ABrELA, tutor pela Associação Brasileira de
Esclerose Lateral Amiotrófica (ABrELA) da UNIFESP.
Docente do Curso Cuidados Integrativos (UNIFESP) e
autor do livro “Escolha Profissional: Consciente e/ou
Inconsciente?”, Vetor Editora.
Arnaldo Domínguez de Oliveira: psicanalista. Integrante
da equipe de transmissão da Psicanálise do Curso de
Formação do Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP).
Supervisor do grupo “Oficina Clínica - Atendimento em
Clínica Social de São Paulo”. Coordenador de Grupos de
Estudos Psicanalíticos e Supervisão na Clínica Particular.
Atendimento online.
Berenice Laus de Carvalho: psicanalista, psicóloga,
especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP e
docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.
Camila Deneno Perez: psicóloga e psicanalista. Mestre em
Psicologia Social pela PUC-SP. Realizou especialização em
Psicanálise com Crianças pelo Instituto Sedes Sapientiae
e Aprimoramento Multiprofissional em Saúde Mental
no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Itapeva – SP.
Membro do Núcleo Acesso – Estudos, Intervenções e
Pesquisa sobre Adoção do Instituto Sedes Sapientiae.
Carina Braga: psicanalista, docente no Curso de
Formação em Psicanálise e supervisora no Núcleo de
Psicanálise em Instituições do CEP. Membro do Grupo
Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi e do NuPAS
(Núcleo de Psicanálise e Ação Social).
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Carlo Márcio Santana do Espírito Santo: psicanalista
e professor. Licenciado em Letras pela UNICAMP e
formado em Psicanálise pelo CEP. Como educador,
lecionou Humanidades para jovens do Ensino Médio
e Pré-vestibular. Dá suporte psicológico voluntário
a alunos da Faculdade Zumbi dos Palmares e atende
pela Rede de Atendimento - Clínica do CEP e em
consultório.
Carlos Roberto Aricó: psiquiatra, psicanalista,
publicou dezenas de trabalhos científicos sobre
Psicofarmacologia, Psiquiatria, Psicanálise e Filosofia.
Autor de vários livros, entre os quais “Os Caminhos da
Angústia”, ed. Lemos, “A Reflexão Sobre a Loucura” e
“Arqueologia da Ética”, ambos da Ícone Editora.
Carmen Lucia M. Valladares de Oliveira: psicanalista,
socióloga, cocoordenadora e professora do
Curso de Especialização em Teoria Psicanalítica
da Coordenadoria Geral de Especialização,
Aperfeiçoamento e Extensão da COGEAE da PUCSP, 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.
Carolina Escobar de Almeida Prado: psicanalista.
Formada em Psicologia pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Teoria
Psicanalítica pela COGEAE da PUC-SP. Cursou
Atualização Profissional em Psicologia Aplicada à
Nutrição pela UNIFESP - Departamento de Pediatria,
Disciplina de Nutrologia. Membro do Fórum do
Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP). Mestre
em Psicologia Clínica (IPUSP). Professora do
Curso de Psicologia da Universidade de Mogi das
Cruzes. Professora do Curso de Especialização
em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Caterina Koltai: socióloga, psicanalista, professora
do Curso de Teoria Psicanalítica da COGEAE da
PUC-SP. Autora do livro “Política e Psicanálise – O
Estrangeiro” e organizadora do livro “O Estrangeiro”,
ambos da ed. Escuta.
Claudio E. M. Waks: psicólogo pela Universidade
da Califórnia, Berkeley (USA), psicanalista,
supervisor e coordenador de grupos de estudo.
Mestre em Psicologia Clínica PUC-SP, membro
efetivo do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor
Ferenczi (GBPSF), do International Sandor Ferenczi
Network (ISFN) e do International Association for
Relational Psychoanalysis & Psychotherapy (IARPP).
Fundador/Diretor do Grupo de Estudo em Psicanálise
e Psicoterapia Relacionais (GEPPREL). 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.
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Daniel Schor: psicanalista. Mestre e Doutor
em Psicologia pelo IPUSP. Pós-doutorando do
Laboratório Interinstitucional de Estudos da
Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea
(LIPSIC), da USP e da PUC-SP. Autor do livro
“Heranças Invisíveis do Abandono Afetivo:
um estudo psicanalítico sobre as dimensões da
experiência traumática”, ed. Blucher. Atuou por dez
anos na Rede Pública de Saúde Mental da Grande
São Paulo, no atendimento a crianças e adolescentes
em situação de sofrimento psíquico intenso.
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, membro da Associação
Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) e professora
do Departamento de Psicanálise com Crianças
do Instituto Sedes Sapientiae. Autora do livro
“Reinventar a Vida - Narrativa e Ressignificação na
Análise”, ed. Ideias & Letras.
Danilo Marmo: psicólogo com especialização em
Psicologia Clínica, psicanalista, editor adjunto
do Anuário de Psicanálise RUMOS, membro do
Conselho Editorial e docente do Curso de Formação
em Psicanálise do Centro de Estudos Psicanalíticos
(CEP). Participante do Fórum do Campo Lacaniano
de São Paulo (FCL-SP).
Davi Berciano Flores: 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.
Durval Mazzei Nogueira Filho: psiquiatra, psicanalista,
mestre em Psiquiatria pelo Hospital do Servidor
Público Estadual (HSPE), membro do Departamento de
Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae,
e da Seção São Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise
(EBP). Ex-professor/colaborador do Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP (HCFMUSP) e autor dos livros
“Psicanálise e Medicina” e “Toxicomanias”, ed. Escuta.
Edu Álvaro Manso Bastos: psicólogo, psicanalista,
professor e supervisor em clínica.
Eduardo Fraga de Almeida Prado: graduado em
Psicologia. Formação em Psicanálise pelo CEP e
em Psicanálise com Crianças pelo Instituto Sedes
Sapientiae. Especialista em Psicologia Clínica pelo
CRP-SP e em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP.
Mestre e Doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP.
Atualmente, é um dos coordenadores do Núcleo de
Formação Permanente - Prática Clínica - Psicanálise
Infância e Adolescência do CEP, onde também atua
como docente no Curso de Formação em Psicanálise.
Docente do curso de Psicologia da Universidade
Presbiteriana Mackenzie e Professor Responsável
pelo Curso de Especialização em Psicoterapia de
Orientação Psicanalítica nesta mesma IES.
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Elizeth Andrade de Oliveira: psicóloga e
psicanalista.
Enrique Mandelbaum: psicanalista, doutor
pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCHUSP) 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 NuPAS, organizador dos livros
“Maternagem — Uma Intervenção Preventiva em
Saúde”, ed. Casa do Psicólogo, “A Supervisão na
Clínica Psicanalítica”, Via Lettera Editora, e “Diálogos
Sobre Formação e Transmissão em Psicanálise” e
“A Supervisão Psicanalítica: Ofício e Transmissão”,
ambos da ed. Zagodoni.
Felipe Ferreira De Nichile: psicanalista formado pelo
CEP, docente do Curso de Formação em Psicanálise
no CEP, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP e
membro filiado ao Instituto Durval Marcondes da SBPSP.
Felipe Lessa da Fonseca: psicanalista, mestre e
doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro
do Ambulatório de Transtornos Somáticos (SOMAIPq), membro do Laboratório de Saúde Mental
Coletiva (LASAME-USP), professor no Instituto
Langage, professor e supervisor clínico do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP.
Gabriela Malzyner: psicóloga e psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro da
Clínica Cybelle Weinberg de Estudos e Pesquisas
em Psicanálise da Anorexia e Bulimia (CEPPAN),
psicóloga do Centro de Dificuldades Alimentares do
Pensi-Sabará Hospital Infantil e Coordenadora do
Núcleo de Formação Permanente - Prática Clínica Psicanálise Infância e Adolescência do CEP.
Glaucia Nagem de Souza: psicanalista e artista
plástica - A.M.E. da Escola de Psicanálise dos Fóruns
do Campo Lacaniano (EPFCL-Brasil), membro do
Fórum do Campo Lacaniano em São Paulo. Mestranda
pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia,
Processos Culturais e Subjetivação da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP)
da Universidade de São Paulo (USP). Pesquisadora
do Laboratório Discursivo: sujeito, rede eletrônica e
sentidos em movimentos (E-L@DIS/FFCLRP/USP).
Coordenadora da Rede de Pesquisa sobre as Psicoses
e do Seminário “Oficina Topológica”.
Gustavo Dean-Gomes: psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutorando no Programa
de Psicologia Clínica do IPUSP, membro do Grupo
Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi e da International
Sándor Ferenczi Network, autor de “Budapeste, Viena e
Wiesbaden – O Percurso do Pensamento Clínico-Teórico
de Sándor Ferenczi”, ed. Blucher, Professor do Centro
de Estudos Psicanalíticos (CEP).
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Hamilton Frediani de Faria Corrêa: psicanalista,
atua em consultório e em empresas conduzindo
processos de mudança de cultura e utilizando a
Psicanálise como instrumental.
Ignez Corrêa Dias: psicóloga, psicanalista e
supervisora do atendimento clínico da Universidade
São Marcos.
João Ezequiel Grecco: psicanalista, professor e
supervisor do Centro Universitário Anhanguera de
Santo André, doutor em Psicologia Social pela PUCSP, pós-doutorando no IPUSP e membro do Fórum
do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP).
Julio César Nascimento: psicanalista, psicólogo pela
Universidade de Brasília (UnB), com especialização
em Teoria Psicanalítica pela 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”, no livro: “Diálogos Sobre Formação e
Transmissão em Psicanálise” e “Clínica Psicanalítica
das Neuroses”, Série Prática Clínica, ambos da
ed. Zagodoni, “Atendimento Psicanalítico da
Depressão”, ed. Zagodoni em organização com Daniel
Kupermann, entre vários outros artigos publicados.
Professora e supervisora em universidades e em
Curso de Formação em Psicanálise.
Laerte de Paula: psicanalista e escritor,
acompanhante terapêutico e mestre em Psicologia
Clínica pelo Laboratório de Psicopatologia
Fundamental da PUC-SP. Participa de atividades de
transmissão da Psicanálise, integra o corpo docente
do Curso de Formação em Psicanálise do Centro
de Estudos Psicanalíticos (CEP), atua no Setor
Clínico da Rede de Atendimento do CEP e ocupa
a função de Coordenador do Setor de Triagens
desta mesma instituição. Participa de atividades de
pesquisa relacionadas aos temas da Escrita, Erotismo
e Psicanálise. É autor do livro “O Vento, A Chama”,
Editora 106.
Leida Marques Pereira Vicente: psicóloga,
psicanalista, pós-graduada em Recursos HumanosMBA pela FIA-USP, com especialização em
Psicologia Clínica pelo CRP-SP e em Psicanálise com
Crianças pelo Instituto Sedes Sapientiae. Professora
e supervisora clínica do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.
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Lygia Vampré Humberg: psicanalista, doutora pelo
Instituto de Psicologia da USP (IPUSP), mestre
pela Faculdade de Medicina da USP; Membro
do Departamento de Psicanálise com Crianças e
do Grupo Espaço Potencial; Professora do curso
Winnicott, Experiência e Pensamento do Instituto
Sedes Sapientiae; Professora do curso de Formação
em Psicanálise do Centro de Estudos Psicanalíticos
(CEP). Autora do livro “Relacionamentos Adictivos.
Vício e Dependência do Outro”, CLA Editora, e de
capítulos em outros livros.
Marcelo Francisco de Mello: psicólogo, psicanalista,
mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, com
dissertação desenvolvida no âmbito do Laboratório
de Psicopatologia Fundamental e doutor pelo
Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia
Clínica da PUC-SP. Docente do Curso de Formação
em Psicanálise do CEP.
Marcelo Soares da Cruz: doutor e mestre em
Psicologia Clínica pelo IPUSP, membro do
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae. Aperfeiçoamento em TransferenceFocused Psychotherapy/Personality Disorders
Institute/Cornell University/NY. Professor e
supervisor do curso Psicopatologia Psicanalítica
e Clínica Contemporânea (Sedes Sapientiae), dos
cursos O Barato no Divã, do CRR-UFSCar e da
Especialização em Psicologia Clínica - Abordagem
Winnicottiana da Unicsul. Coorganizador do
livro “Toxicomania e Adições: A Clínica Viva de
Olievenstein”, ed. Martins Fontes.
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 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 docente do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP. Autora do livro
“Mulher no Brasil - Nossas Marcas e Mitos. Ensaio de
Psicanálise”, ed. Escuta.
Marta Oddone: psicanalista com formação
pelo Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP),
coordenadora regional e membro da Rede
de Atendimento - Clínica do CEP, docente e
supervisora clínica no Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.
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Marta Raquel Colabone: historiadora pela
Universidade de São Paulo, psicanalista com
formação pelo CEP, especialista em Comunicação
(USP) e em Artes (UNESP). É responsável pela área
de Estudos e Desenvolvimento do Sesc São Paulo,
atende em consultório particular e colabora no
projeto “Uma História Marginal da Psicanálise” junto
ao professor Luiz Eduardo Prado (Universidade Paris
VII – Denis Diderot).
Monica Seincman: psicanalista, linguista, pósgraduada pelo Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Clínica da PUC-SP, pós-graduada em
Finanças pela FGV-SP, docente e supervisora clínica
no Curso de Formação em Psicanálise do CEP.
Nelson Cristini Júnior: psicanalista e mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, com dissertação
desenvolvida no âmbito do Laboratório de
Psicopatologia Fundamental e docente do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP.
Newton Duarte Molon: historiador pela
Universidade de São Paulo, mestre em Comunicação
na Contemporaneidade e doutorando em Psicologia
Social pela Universidade de Brasília. Psicanalista com
formação pelo CEP, supervisor clínico do Núcleo
Trabalho, Psicanálise e Crítica Social do Instituto
de Psicologia da UnB, professor universitário e
autor de diversos livros e artigos. Desenvolve
Pesquisas no Campo das Representações Sociais de
medicamentos antidepressivos e do fenômeno da
Farmaceuticalização.
Patrícia Bouças Apparecido: psicanalista, psicóloga,
mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP,
supervisora do Núcleo de Formação Permanente
- Prática Clínica - Psicanálise e Psicoses do CEP e
supervisora clínica/institucional do SEAS
Adulto/Infantojuvenil - Butantã. Autora do livro
“A Loucura Histérica: do Corpo à Palavra”,
ed. Zagodoni, e docente do Curso de Formação
em Psicanálise do CEP.
Paula Regina Peron: psicóloga e psicanalista com
Formação pelo Instituto Sedes Sapientiae, doutora
em Psicologia Clínica e professora do Curso de
Psicologia da PUC-SP, membro do Grupo Brasileiro
de Pesquisas Sándor Ferenczi. Coorganizadora e
coautora dos livros: “Sujeitos da Psicanálise - Freud,
Ferenczi, Klein, Lacan, Winnicott e Bion, Diálogos
Teóricos e Clínicos”, ed. Escuta, do livro “Debates
Clínicos”, Vol. I, ed. Blucher, e “História de Mulheres:
Leituras Psicanalíticas”, ed. Zagodoni. Coautora dos
livros “Freud e o Patriarcado”, ed. Hedra, e “Atendimento
Psicanalítico da Depressão”, ed. Zagodoni.
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.
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Ricardo Radin Bueno: psicanalista e mestre em Filosofia
pela PUC-SP.
Ricardo Telles de Deus: psicanalista; Pós-doutorando
em Psicologia Clínica (PUC-SP); Docente do Curso
de Formação em Psicanálise do CEP; Docente do
Curso de Formação Winnicottiana do IBPW; Membro
Pesquisador da Associação Universitária de Pesquisa
em Psicopatologia Fundamental (AUPPF).
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 (EPFCL-Brasil) e
do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCLSP). Publicação de vários textos, entre eles, nos
livros: “Diálogos Sobre Formação e Transmissão em
Psicanálise” (ed. Zagodoni), “Discurso e Sujeito Trama de Significantes” (EdUFSCar), “Amor, Desejo
e Gozo” (Calligraphie Editora), e nas revistas de
Psicanálise: Livro Zero (FCL-SP), Stylus (EPFCL Brasil) e Rumos (ed. Zagodoni).
Roberto Girola: psicanalista, pós-graduado em
Teoria Psicanalítica pela Universidade São Marcos,
licenciado em Filosofia pelo Centro Universitário
Salesiano de São Paulo (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”, ambos da editora Ideias & Letras e
coautor do livro “A Supervisão Psicanalítica: Ofício
e Transmissão”, ed. Zagodoni. Atuou, por 20 anos,
como editor e consultor editorial de várias editoras
e participou, por dois anos, do Prêmio Jabuti como
jurado na área de Psicologia e Pedagogia.
Sérgio de Gouvêa Franco: psicanalista, doutor pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
e pós-doutor em Psicologia Clínica pela PUCSP, membro do Departamento de Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae, onde fez formação em
Psicanálise, presidente da Associação Universitária
de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental
(AUPPF), professor do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP e professor na Fundação Escola
de Comércio Álvares Penteado (FECAP). Autor
do livro “Mandrágoras, Clínica Psicanalítica: Freud
e Winnicott”, ed. Primavera, em parceria com
Manoel Berlinck e Karin Wondracek, entre outras
publicações no país e exterior.
Sérgio Máscoli: filósofo pela Claretiano Faculdades,
psicólogo pela Faculdade Paulistana, mestre em
Psicologia pela Universidade São Marcos, sexólogo
pela Faculdade de Medicina da USP, psicanalista
pelo Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP).
Coordenador e professor do Curso de Formação em
Psicanálise no CEP. Professor de Filosofia. Analista e
Supervisor em Clínica Privada.
progra mação 20 21

Silvana de Lourdes Grimaldi Martani Du Pasquier
Nunes: psicóloga formada pela UNIP, psicanalista
com formação pelo CEP, especialização em
Psicologia Clínica e Hospitalar. Psicóloga clínica
e hospitalar da Clínica de Endocrinologia
e Metabologia e da Clínica de Ortopedia e
Artroscopia do Hospital Beneficência Portuguesa
de São Paulo, nas quais promove o atendimento
psicoterápico e faz o acompanhamento de
pacientes ambulatoriais e internados com
transtornos alimentares, distúrbios glandulares,
diabetes e traumas. Docente da Residência Médica
em Endocrinologia do Hospital Real Beneficência
Portuguesa de São Paulo e autora de diversas
publicações, tais como livros e artigos.
Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva: psicóloga,
psicanalista, supervisora clínica e analista
institucional com formação e experiência em
Psicossomática Psicanalítica e em Especificidades
da clínica com dependentes químicos, docente
do Curso de Formação em Psicanálise do CEP e
coordenadora de grupos de estudos em Psicanálise.
Coautora dos livros: “Diálogos sobre Formação e
Transmissão em Psicanálise” e “Sonhos Privados:
Psicanálise e Escuta Contemporânea”, entre outros.
Tiago Corbisier Matheus: psicanalista, membro do
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae, professor do Curso de Administração
Pública e pesquisador do Centro de Estudos em
Administração Pública e Governo (CEAPG) da
Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP).
Vania Prata Lacerda de Oliveira: psicóloga formada
pela Universidade Metodista, psicanalista formada
pelo Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP),
membro do Projeto Ponte no Instituto Sedes
Sapientiae e faz parte do Instituto Sedes Sapientiae,
onde coordena um grupo de atendimento
psicanalítico para imigrantes.
Walkiria Del Picchia Zanoni: psicanalista,
supervisora institucional e diretora do CEP.
Wilson Franco: é psicólogo e psicanalista, doutor
em Psicologia Clínica pelo IPUSP, membro do
psiA - Laboratório de Pesquisas e Intervenções
em Psicanálise do PSC/IPUSP e autor dos
livros “Autorização e angústia de influência em
Winnicott”, ed. Casa do Psicólogo, e “Os lugares da
psicanálise na clínica e na cultura”, ed. Blucher

informações e inscrições

11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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núcleo de formação permanente - prática clínica:
psicanálise infância e adolescência
coordenação
Eduardo Fraga de Almeida Prado
Gabriela Malzyner
As atividades propostas por este Núcleo,
abrangendo a teoria, a clínica e a
supervisão, vêm como possibilidade de
formação continuada para aqueles que
se interessam pela observação de bebês,
atendimento à crianças e adolescentes,
e que também buscam ampliar as
possibilidades de escuta e atuação clínica
em diferentes contextos.
O Núcleo tem como característica a
interlocução com profissionais das diversas
áreas do saber.
Acreditamos que a Psicanálise não deva se
restringir ao setting analítico clássico, e sim
que seja de grande utilidade e contribuição
para os profissionais que desejem se
familiarizar com essa teoria e se valerem
dela em seus distintos campos de atuação.
objetivo
Oferecer aos interessados possibilidades
de aprofundamento teórico e de prática
clínica, desenvolvendo a escuta analítica
para além dos muros do consultório.
atividades
1. Atendimento a pacientes. Poderá ser
feito em consultórios particulares, na
escola parceira E. E. Valentim Gentil ou
COR - Centro de Orientação à Família |
SAICA Heloísa Freitas Britto.
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2. P
 articipação em três Seminários Teóricos
específicos de 18 horas cada:
• Virtualidade e atividades remotas na clínica
psicanalítica com crianças, página 48
•P
 sicanálise pós-escolas: da compreensão à
interpretação, página 58
• Adoção e Psicanálise, página 63
3. P
 articipação em um Curso Breve e em
duas Reuniões Temáticas e/ou Debates.
4. Supervisões em grupo com

Eduardo Fraga de Almeida Prado

graduado em Psicologia. Formação em
Psicanálise pelo CEP e em Psicanálise com

Crianças pelo Instituto Sedes Sapientiae.
Especialista em Psicologia Clínica pelo CRP-SP
e em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP. Mestre
e Doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP.
Atualmente, é um dos coordenadores do Núcleo
de Formação Permanente - Prática Clínica Psicanálise Infância e Adolescência do CEP, onde
também atua como docente no Curso de Formação
em Psicanálise. Docente do curso de Psicologia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie e Professor
Responsável pelo Curso de Especialização em
Psicoterapia de Orientação Psicanalítica nesta
mesma IES.

Gabriela Malzyner

psicóloga e psicanalista, mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, membro da Clínica Cybelle
Weinberg de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da
Anorexia e Bulimia (CEPPAN), psicóloga do Centro
de Dificuldades Alimentares do Pensi-Sabará
Hospital Infantil e Coordenadora do Núcleo de
Formação Permanente - Prática Clínica - Psicanálise
Infância e Adolescência do CEP.

carga horária
atividades semanais*

1 ano

atividades anuais*

supervisão
clínica

atendimento
clínico

seminário
teórico

curso
breve

reunião
temática
ou debate

1h

2h a 4h

54h

6h

4h

Obs.: O participante deverá compor carga horária total de 252 horas em um ano de participação.
A participação é renovável anualmente e certificada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos.
*As atividades propostas têm intenção de manter e desenvolver parcerias para possibilitar a prática clínica
e seu aprimoramento para sustentar meios de uma formação contínua em teoria e supervisões.

início

as inscrições são contínuas

dirigido

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde, a alunos,
ex-alunos do Curso de Formação em
Psicanálise e a profissionais interessados
no trabalho com bebês, crianças e
adolescentes.

requisitos

graduação, carta de intenção e currículo
atualizado

preço

matrícula R$ 400,00
ex-alunos do CEP: matrícula R$ 200,00
alunos do CEP e analistas da Rede
de Atendimento: matrícula isenta
dez mensalidades de R$ 625,00**
alunos do CEP, ex-alunos e analistas da
Rede de Atendimento: dez mensalidades
de R$ 600,00**
**Valor referente à mensalidade do Núcleo Psicanálise
Infância e Adoslecência, incluindo 1 Curso Breve
anualmente.

informações e inscrições

11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br

horários das supervisões
2ª feira | 17h às 18h ou 20h às 21h
5. E laboração de um trabalho anual sobre a
prática clínica.
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palestras - 1º e 2º semestres
núcleo psicanálise infância e adolescência
O objetivo dessa atividade é contribuir para produção de uma
escuta psicanalítica sensível ao acontecimento social e, para tanto,
convidamos nesse ano profissionais experientes para apresentar e
discutir publicamente sobre temas atuais relacionados à infância e
adolescência.

Psicanálise e Educação:
O Processo de Adaptação
com Crianças

O uso dos contos
de fadas como dispositivo
na clínica com crianças

Os desafios clínicos
da gemelaridade

segunda-feira | 18h às 20h | dia 08/03

segunda-feira | 18h às 20h | dia 24/05

segunda-feira | 18h às 20h | dia 26/07

com
Karina Bueno

com
Maria Regina Brecht Albertini

com
Adela Stoppel de Gueller

psicanalista. Graduada em Psicologia (PUC—SP)
e em Pedagogia (Universidade Cruzeiro do
Sul). Mestre em Educação na Faculdade de
Educação (USP—SP). Pesquisadora integrante do
Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e
Educacionais sobre a Infância (LEPSI).

O objetivo deste encontro é apresentar
reflexões acerca do lugar da psicanálise
no ambiente escolar. A partir de minhas
experiências como educadora e psicanalista
discutirei sobre o tema da adaptação
enquanto um período determinado do
ingresso escolar e um processo constitutivo
da subjetividade.
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psicóloga e psicanalista, Formação em Psicanálise
pelo GEPPPI, especialista em Psicologia Clínica
pelo CRP-SP e doutora em Psicologia pelo IPUSP.
Atualmente, na Universidade Presbiteriana
Mackenzie (UPM), é docente da graduação do
Curso de Psicologia nas disciplinas de Psicanálise,
Supervisora Clínica de Estágios e coordenadora do
Grupo de Estudos e “Intervenção de Psicanálise
na Infância” (GEIPI), ligado ao Laboratório de
“Psicanálise, Saúde e Cultura” da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

O objetivo deste encontro reside em
apresentar os aspectos conceituais dos
principais autores sobre a psicanálise
dos contos de fadas, correlacionando à
prática clínica, na perspectiva do uso de
dispositivos clínicos no manejo terapêutico.
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formada em Psicologia na Universidade de Buenos
Aires, em 1985. Mestre e Doutora em Psicologia
Clínica pela PUC—SP. Pós—doutora em Psicanálise
pela UERJ. Atualmente leciona no curso de
especialização em Teoria Psicanalítica, na COGEAE
da PUC—SP, e é professora e supervisora no curso
de especialização em Psicanálise da criança, no
Instituto Sedes Sapientiae. Atualmente coordena
o Departamento de psicanálise com crianças no
mesmo Instituto.

A Palestra é uma atividade gratuita,
dirigida ao público em geral.
Informações e inscrições*
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
*inscrições antecipadas

Abordaremos as questões que surgem no
atendimento de pais e crianças que desde
o início se constituem em torno do plural
ou do par. É possível pensar num trabalho
individual?

progra mação 20 21
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núcleo de formação permanente - prática clínica:
psicanálise e psicoses
coordenação
José Waldemar Thiesen Turna
Nelson Cristini Junior
O Centro de Estudos Psicanalíticos, em
parceria com o Centro Integrado de
Assistência e Saúde Nossa Senhora de
Fátima e o Instituto Casa do Todos, amplia
seu campo de atuação teórico—clínico e
oferece vagas para o trabalho voluntário,
em estágio clínico, aos interessados
no trabalho terapêutico. Esse estágio
se orientará pelo trabalho em grupos
terapêuticos, atendimentos individuais
semanais e apresentações de casos de
pacientes.

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.

atividades
1. A
 tendimento a pacientes com

frequência de, no mínimo, uma manhã
por semana.
2. P articipação na atividade de
“Apresentação de Paciente” com
especialistas de várias instituições.
3. P articipação em três Seminários
Teóricos específicos de 18 horas cada:
• Inscrições psíquicas na infância e na
adolescência, página 50
• Organização subjetiva nas psicoses,
loucura e distúrbios do pensar, página 60
• Alternativas de tratamento e
in(ter)venções possíveis nas psicoses,
página 64
4. P articipação em um Curso Breve e em
duas Reuniões Temáticas e/ou Debates.
5. Supervisões em grupo com

Patrícia Bouças Apparecido

psicanalista, psicóloga, mestre em Psicologia Clínica
pela PUC-SP, supervisora do Núcleo de Formação
Permanente - Prática Clínica - Psicanálise e Psicoses
do CEP e supervisora clínica/institucional do SEAS
Adulto/Infanto-Juvenil - Butantã. Autora do livro
“A Loucura Histérica: do Corpo à Palavra”, ed.
Zagodoni, e docente do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.

carga horária
atividades semanais*

1 ano

atendimento
clínico

seminário
teórico

curso
breve

reunião
temática
ou debate

1h

2h a 4h

54h

6h

4h

início

as inscrições são contínuas

dirigido

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde, a alunos,
ex-alunos do Curso de Formação em
Psicanálise e a interessados no trabalho da
clínica das psicoses.

requisitos

graduação, carta de intenção e currículo
atualizado

preço

matrícula R$ 400,00
ex-alunos do CEP: matrícula R$ 200,00
alunos do CEP e analistas da Rede
de Atendimento: matrícula isenta
dez mensalidades de R$ 625,00**
alunos do CEP, ex-alunos e analistas da
Rede de Atendimento: dez mensalidades
de R$ 600,00**
**Valor referente à mensalidade do Núcleo Psicanálise
e Psicoses, incluindo 1 Curso Breve anualmente.

informações e inscrições

11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br

horários das supervisões
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supervisão
clínica

Obs.: O participante deverá compor carga horária total de 252 horas em um ano de participação.
A participação é renovável anualmente e certificada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos.
*As atividades propostas têm intenção de manter e desenvolver parcerias para possibilitar a prática clínica
e seu aprimoramento para sustentar meios de uma formação contínua em teoria e supervisões.

2ª feira | 19h às 20h ou
4ª feira | 17h às 18h
6. Elaboração de um trabalho anual sobre
a prática clínica.

24

atividades anuais*

progra mação 20 21
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palestras - 1º e 2º semestres
núcleo psicanálise e psicoses
O objetivo dessa atividade é contribuir para produção de uma escuta
psicanalítica sensível ao acontecimento social e, para tanto, convidamos nesse
ano profissionais experientes para apresentar e discutir publicamente sobre
temas atuais relacionados à clínica das psicoses.

As Psicoses e o ódio
na Cultura e na Política

O sujeito em sua relação
com a verdade

segunda-feira | 20h às 22h | dia 01/03

segunda-feira | 20h às 22h | dia 19/07

com
Mauro Mendes Dias

com
Maria Francisca de Andrade Ferreira
Lier-DeVitto

psicanalista, diretor do Instituto Vox de Pesquisa
em Psicanálise, realiza “Apresentação de
Pacientes” no Hospital São João de Deus, em
parceria, e coordenador da atividade, Oficina da
Voz, no Instituto Vox. Autor de livros e artigos
de Psicanálise, organizador de uma coletânea
sobre “A Voz na Experiência Psicanalítica”, ed.
Zagodoni e do livro “O Discurso da Estupidez”,
ed. Iluminuras.

A ideia do encontro é discutir, a partir do
conceito de “vociferações”, apresentada
no livro o “Discurso da Estupidez”
(2019), o que a cultura vem nomeando
como “rede do ódio”.
A negação às alteridades e o
negacionismo científico nos ressaltam
pela intolerância e violência sendo,
muitas vezes, referidos como uma loucura
coletiva. Pretendemos contrapor esses
sintomas sociais à compreensão das
loucuras de ordem da foraclusão, ou seja,
das psicoses como mecanismo de defesa,
assim como propor tratamentos possíveis
para esses tempos em que nos deparamos
com a recusa das diferenças expressa
como um fascismo identitário.
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psicanalista, professora titular no Departamento
de Linguística e pesquisadora do Programa
de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e
Estudos da Linguagem (LAEL), PUC-SP.

“Em 1939, quando [Freud] escreve
Moisés e o monoteísmo, sente-se que
sua interrogação apaixonada não
diminuiu, e que é sempre da mesma
forma obstinada, quase desesperada,
que ele se esforça por explicar
como é possível que o homem na
sua própria posição do ser, seja tão
dependente dessas coisas para as
quais ele não é manifestamente feito.
Isso é dito e nomeado — trata-se da
verdade. A dimensão da verdade é
misteriosa, inexplicável, nada permite
decisivamente discernir-lhe
a necessidade, pois que o homem
se acomoda perfeitamente a
não-verdade.” (Lacan, Seminário 3,
p. 250—251)

cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

Durante todos os seus seminários,
Lacan retorna ao tema da verdade, ora
referindo—se às “verdades primeiras”,
ora referindo—se à “verdade analítica”,
ora referindo—se à verdade como uma
dimensão, ora à verdade como a grande
paixão de Freud.
Nesta apresentação, pretendemos
abordar o desenvolvimento que Lacan
faz da compreensão do conceito de
verdade para a psicanálise e das relações
possíveis do sujeito com a verdade na
neurose e na psicose.

progra mação 20 21

A Palestra é uma atividade gratuita,
dirigida ao público em geral.
Informações e inscrições*
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
*inscrições antecipadas
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núcleo de formação permanente - prática clínica:
psicanálise em instituições
coordenação
Denise Levy
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 indivíduos em situação
de vulnerabilidade social e atua junto a
várias instituições sociais, propomos uma
formação que instrumentalize a escuta
clínica nesse campo.

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
com a 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, em um ou mais dos
projetos propostos. Os projetos
contemplam atendimento psicanalítico
junto a escolas da rede pública e casas
de acolhida, bem como projetos ligados
à area da saúde e/ou políticas públicas.
A escolha do projeto será decidida
em função dos horários e das vagas
disponíveis de cada instituição, em
encontro com Denise Levy.
2. Participação em dois Seminários Teóricos
específicos de 18 horas cada:
• Análise de Grupo no centro da teoria
freudiana, página 52
• O Grupo na instituição, página 68
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3. P
 articipação em um Curso Breve e em
duas Reuniões Temáticas e/ou Debates.
4. Participação em supervisões semanais
em uma das equipes. O horário da
supervisão dependerá da escolha do
projeto.

supervisores
Carina Braga

psicanalista, docente no Curso de Formação em
Psicanálise e supervisora no Núcleo de Psicanálise
em Instituições do CEP. Membro do Grupo
Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi e do
NuPAS (Núcleo de Psicanálise e Ação Social).

Denise Levy

psicanalista e psicopedagoga com especialização
em Tecnologia Educacional. Doutora em Ciência
pela USP. Atuação nos mercados corporativo e
institucional nas áreas de formação continuada e
projetos de responsabilidade social empresarial.
Autora e colaboradora de diversos artigos, livros e
capítulos de livros. Vice-presidente do NuPAS.

Ernesto Duvidovich

psicanalista, analista institucional, diretor do CEP,
fundador e diretor—presidente da ONG NuPAS,
organizador dos livros “Maternagem — Uma
Intervenção Preventiva em Saúde”, ed. Casa do
Psicólogo, “A Supervisão na Clínica Psicanalítica”,
Via Lettera Editora, e “Diálogos Sobre Formação
e Transmissão em Psicanálise” e “A Supervisão
Psicanalítica: Ofício e Transmissão”, ambos
da ed. Zagodoni.

Juliana Duarte

psicóloga pela University of Westminster,
Londres. Fez mestrado em Métodos de Pesquisa
em Psicologia e trabalhou como Visiting Lecturer
na mesma universidade, sendo responsável pelo
ensino de disciplinas como Psicologia Social,
Psicologia da Educação, História e Filosofia da
Ciência, entre outras. É membro do NUPAS desde
2017, tendo atuado nos Projetos SEAS, Família em
Foco e Povo de Rua.

horários de supervisões

3ª feira | 17h às 18h
5ª feira | 12h30 às 13h30; 13h30 às 14h30;
14h30 às 15h30 ou 17h30 às 18h30
5. Elaboração de um trabalho anual sobre a
prática clínica
carga horária
atividades semanais*

1 ano

atividades anuais*

supervisão
clínica

atendimento
clínico

seminário
teórico

curso
breve

reunião
temática
ou debate

1h

2h a 4h

36h

6h

4h

Obs.: O participante deverá compor carga horária total de 216 horas em um ano de participação.
A participação é renovável anualmente e certificada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos.
*As atividades propostas têm intenção de manter e desenvolver parcerias para possibilitar a prática clínica
e seu aprimoramento para sustentar meios de uma formação contínua em teoria e supervisões.

início

as inscrições são contínuas

dirigido

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

requisitos

graduação, carta de intenção e currículo
atualizado

preço

matrícula R$ 200,00
ex-alunos do CEP: matrícula R$ 100,00
alunos do CEP e analistas da Rede
de Atendimento: matrícula isenta
dez mensalidades de R$ 310,00**
alunos do CEP, ex-alunos e analistas da
Rede de Atendimento: dez mensalidades
de R$ 280,00**
**Valor referente à mensalidade do Núcleo Psicanálise
em Instituições, incluindo 1 Curso Breve anualmente.

informações e inscrições

11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br

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.
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos
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palestras - 1º e 2º semestres
núcleo psicanálise em instituições
O objetivo dessa atividade é contribuir para produção de uma escuta psicanalítica
sensível ao acontecimento social e, para tanto, convidamos nesse ano profissionais
experientes para apresentar e discutir publicamente sobre temas atuais
relacionados ao trabalho com Grupos e Instituições.

Do divã ao grupo: o que
permanece e o que muda
na teoria da técnica
psicanalítica

A clínica aberta de
Psicanálise e o grupo
analista

quinta-feira | 15h30 às 17h30 | dia 25/02

quinta-feira | 15h30 às 17h30 | dia 29/07

com
Pablo Castanho

professor doutor do Departamento de Psicologia
Clínica da USP. Membro do Núcleo de Estudos em
Saúde Mental (NESME), da International Association
for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP).

Para René Kaës a história do grupo na
psicanálise é da ordem de uma “afinidade
conflituosa”. Proscrita, ou quando
muito, apenas tolerada nas instituições
psicanalíticas, a questão do grupo insiste
ao longo de boa parte da história da
Psicanálise. Em 1918, Trigant Burrow iniciava
seu trabalho com grupos referenciados da
Psicanálise nos Estados Unidos da América.
Nos anos de 1940, temos os importantes
trabalhos de Foulkes e Bion na Inglaterra. Na
segunda metade dos anos de 1950, PichonRivière publica a sistematização de suas ideias
sobre os grupos operativos na Argentina
e a partir dos anos 60, Pontalis, Anzieu
e Kaës encabeçam os estudos franceses
sobre o assunto. Outros locais e épocas
são importantes neste percurso, mas estas
referências evidenciam a longa vida deste
tema na Psicanálise, ainda que a margem das
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instituições. Nesta palestra, em diálogo
com esta tradição, buscaremos abordar o
estatuto de algumas categorias-chave do
trabalho analítico quando transposto ao
grupo. Mais especificamente, interessanos discutir o estatuto da associação
livre, das fantasias inconscientes, da
transferência e da contratransferência,
das interpretações e dos manejos.
O que muda e o que permanece destas
categorias no trabalho em grupo? Como
operamos com elas quando nos vemos
na presença de mais de um outro?

cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

com
Tales A. M. Ab’Sáber

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 dos livros “O Sonhar Restaurado Formas do Sonhar em Bion, Winnicott e Freud”, ed.
34 (Prêmio Jabuti 2006), e “Dilma Rousseff e o Ódio
Político”, ed. Hedra.

A Palestra é uma atividade gratuita,
dirigida ao público em geral.
Informações e inscrições*
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
*inscrições antecipadas

Há 4 anos, um grupo de psicanalistas
trabalha em espaços públicos da cidade
de São Paulo, de forma autossustentável
e constante. Esse trabalho se dá a partir
da história teórica do desenvolvimento
da Psicanálise do século XX. Freud,
Winnicott, Bion e o desenvolvimento
da psicanálise de grupos se articulam de
modo criativo para a produção de um novo
setting psicanalítico, na fronteira entre
psicanálise e vida pública na cidade: o
grupo analista.

progra mação 20 21
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Seminários
Clínicos

início 1° semestre
grupo de 4ª feira – 03 de fevereiro
grupos de 6ª feira – 05 de fevereiro
grupos de 2ª feira – 08 de fevereiro
grupos de 3ª feira – 09 de fevereiro
grupos de 5ª feira – 11 de fevereiro

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, questionandose 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.
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
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cada analista e não enfatizar o
caso clínico. Interessa-nos aproximar
de suas questões cotidianas:
suas prioridades, preocupações,
problemas na clínica, enfim,
questões que de fato permitam
entender o trabalho do analista.
São três encontros com cada
analista convidado. Nos dois
primeiros, o analista convidado
faz sua exposição de caso 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 enriquecer o
descobrimento de suas próprias
clínicas por meio dessas discussões.
dirigido
a profissionais com prática clínica,
alunos e ex-alunos do Curso de
Formação em Psicanálise, dos
Núcleos de Formação Permanente
— Prática Clínica e membros da
Rede de Atendimento Psicanalítico
— Clínica do CEP.
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

início 2° semestre
grupos de 2ª feira – 02 de agosto
grupos de 3ª feira – 03 de agosto
grupo de 4ª feira – 04 de agosto
grupos de 5ª feira – 05 de agosto
grupos de 6ª feira – 06 de agosto
horários
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
grupos de 5ª feira
14h às 15h30, 19h às 20h30 ou
20h30 às 22h
grupos de 6ª feira
9h às 10h30, 10h30 às 12h ou
14h às 15h30
duração
atividade contínua
preço

inscrição: R$ 430,00
mensalidade: R$ 430,00
alunos do CEP: R$ 355,00
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Psicanalistas convidados
Adriana Barbosa Pereira: é psicóloga (UFMG),
psicanalista, mestre e doutora pelo IPUSP, professora
da PUC-SP. Supervisora clínica institucional e docente
em programas de Formação em Saúde Mental da
Criança e do Jovem no SUS. Membro do Grupo
Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi, coordena
Grupo de Estudos de Ferenczi.
Adriana Meyer Gradin: psicanalista, doutoranda em
Psicologia Clínica, no Núcleo de Método Psicanalítico
na PUC-SP. Mestra em Método Psicanalítico na PUCSP. Membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor
Ferenczi e integrante do Laboratório de Estudos da
Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea
(LIPSIC). O mestrado teve como título “Tédio e Apatia
Como Sintomas: Manejos na Clínica Psicanalítica”.
Publicou na Revista Brasileira de Psicanálise o artigo:
“Tédio: Três Formas de Manifestação na Clínica
Psicanalítica”.
Afonso C. Bissoli: psicanalista, especialista em
coordenação de grupos pela Sociedade Brasileira de
Grupos (SBDG), consultor organizacional para ONG’s
e coordenador do Núcleo de Psicoterapia e Clínica
Peripatética do Instituto Construir.
Alessandra Affortunati Martins: é psicanalista,
doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP,
coordenadora do Projeto Causdequê?, membro
do GEPEF (Grupo de estudos, pesquisas e escritas
feministas) e do GT de Filosofia e Psicanálise da Anpof
e autora de “Sublimação e Unheimliche” (Pearson,
2017), “O sensível e a abstração: três ensaios sobre
o Moisés de Freud” (E-galáxia, 2020) e organizadora
de “Freud e o patriarcado” (Hedra, 2020). Também é
colunista no site da Revista Cult.
Alexandre Holtmann Pastore: graduado em
Administração de Empresas pela FGV-SP, é praticante
da Psicanálise, fez formação em Psicanálise no CEP e
trabalha na Clínica de adolescentes e adultos.
Alexandre Patricio de Almeida: psicanalista. Diretor
do Colégio Patricio. Mestre em Psicologia Clínica
pela PUC-SP e doutorando pelo mesmo programa
nessa instituição. Professor universitário. Autor dos
livros “Psicanálise e educação escolar: contribuições
de Melanie Klein”, “Intervenção psicanalítica na
escola”, ed. Zagodoni e “A pesquisa em psicanálise na
universidade: um enfoque no método por meio de
exemplos (org.)”, EDUC.
Alexandre Socha: psicanalista, membro da Sociedade
Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP) e
mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Docente
no curso “Introdução à Escuta Psicanalítica” da SBPSP
e organizador, entre outros, do livro “Melanie Klein:
Autobiografia Comentada”, ed. Blucher.
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seminários clínicos
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). Autora dos livros “A Construção
da Pessoa em Wallon e a Constituição do Sujeito em
Lacan”, ed. Escuta, “Wallon e Vygotsky - Psicologia e
Educação” e “Psicopedagogia Clínica e Institucional –
Diagnóstico e Intervenção”, ambos da ed. Loyola.
Aline Eugênia Camargo: psicóloga, psicanalista, mestre
em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (IPUSP), membro do
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae e professora dos cursos de especialização
“Psicossomática Psicanalítica: Corpo e Clínica
Contemporânea” e “Psicopatologia Psicanalítica e
Clínica Contemporânea” do mesmo Instituto. Autora do
livro “Fobia”, ed. Casa do Psicólogo, e coorganizadora
do livro “Figuras Clínicas do Feminino no Mal-Estar
Contemporâneo”, ed. Escuta.
Amanda Teixeira Rizzo: psicanalista, psicóloga, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro do Corpo
Freudiano - Escola de Psicanálise - Núcleo São Paulo,
atuou como psicanalista e coordenadora técnica da
Casa de Saúde Mental São João de Deus.
Amilton Pereira Aires Filho: psicanalista com formação
pelo CEP e aperfeiçoamento pelo Instituto Sedes
Sapientiae e participante das Formações Clínicas do
Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP).
Andréa Carvalho: psicanalista, membro do
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae, integrante do Conselho Editorial da Revista
Percurso, organizadora de “Psicanálise Entrevista”,
volumes I e II, ed. Estação Liberdade, integrante do
Atelier Clinique du Corps, Espace Analytique Belgique
e docente do Curso de Formação.
Antonio Carlos Farjani: psicanalista, ex-professor das
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), mestre em
Psicologia do Escolar e do Desenvolvimento Humano pela
USP e autor dos livros “Édipo Claudicante”, ed. Edicon,
“A Linguagem dos Deuses”, ed. Mercuryo, “Psicanálise e
Quantum”, ed. Plêiade, e “Mistérios da Lua. Uma Fábula
Bíblica Escrita nas Estrelas”, ed. Hemus, entre outros.
Antonio Geraldo de Abreu Filho: psicólogo, psicanalista,
mestre pelo IPUSP, doutor pelo Setor de Neurologia/
Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM), membro
efetivo do Departamento de Formação em Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae, docente do Curso
Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica, do
mesmo Instituto, e do Curso de Formação em Psicanálise
do CEP. Ex-coordenador do Projeto ABrELA, tutor pela
Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica
(ABrELA) da UNIFESP. Docente do Curso Cuidados
Integrativos (UNIFESP) e autor do livro “Escolha
Profissional: Consciente e/ou Inconsciente?”,
Vetor Editora.
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Antonio Sérgio Gonçalves: educador e psicanalista,
especialista em Farmacodependências pelo Programa
de Orientação e Atendimento a Dependentes
(PROAD/UNIFESP), membro do Departamento
Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.
Mestrado em Educação (Psicologia e Educação) pela
FEUSP e Supervisor Técnico da Associação Saúde da
Família - ASF.
Arnaldo Domínguez de Oliveira: psicanalista.
Integrante da equipe de transmissão da Psicanálise
do Curso de Formação do Centro de Estudos
Psicanalíticos (CEP). Supervisor do grupo “Oficina
Clínica - Atendimento em Clínica Social de São
Paulo”. Coordenador de Grupos de Estudos
Psicanalíticos e Supervisão na Clínica Particular.
Atendimento online.
Berenice Carpigiani: psicóloga pela PUC-SP,
Especialista em Psicoterapia Psicodinâmica de Base
Psicanalítica pelo Instituto Sedes Sapientiae; Teoria
da Comunicação e Didática do Ensino Superior e
em Psicologia Clínica (CRP/06). Mestre e Doutora na
linha de pesquisa Comunicação e Saúde. Publicação e
capítulos de livros nas áreas, da História da Psicologia,
Psicologia da Saúde, Psicologia Clínica.
Berenice Laus de Carvalho: psicanalista, psicóloga,
especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP e
docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.
Bruna Paola Zerbinatti: psicanalista, linguista, pósdoutoranda do Instituto de Psicologia da USP e
membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise
de São Paulo (SBPSP).
Carina Braga: psicanalista, docente no Curso de
Formação em Psicanálise e supervisora no Núcleo de
Psicanálise em Instituições do CEP. Membro do Grupo
Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi e do NuPAS
(Núcleo de Psicanálise e Ação Social).
Carisa Almeida: psicanalista formada pelo CEP,
psicanalista de crianças formada pelo Instituto Sedes
Sapientiae e membro do Departamento de Psicanálise
com Crianças do Instituto Sedes Sapientiae.
Carla Metzner: psicóloga, psicanalista e mestranda
que vem estudando o processo de subjetivação e
simbolização arcaicos entre mãe e bebê.
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.
Carolina Escobar de Almeida Prado: psicanalista.
Formada em Psicologia pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Especialista em Teoria Psicanalítica
pela COGEAE da PUC-SP. Cursou Atualização
Profissional em Psicologia Aplicada à Nutrição pela
UNIFESP - Departamento de Pediatria, Disciplina de
Nutrologia. Membro do Fórum do Campo Lacaniano
de São Paulo (FCL-SP). Mestre em Psicologia Clínica
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

(IPUSP). Professora do Curso de Psicologia da
Universidade de Mogi das Cruzes. Professora do Curso
de Especialização em Psicoterapia de Orientação
Psicanalítica da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Cláudia Mascarenhas Fernandes: é psicanalista;
pós-doutora pela FASA/ISC/UFBA. Doutora em
Psicologia Clínica (USP). Mestre em Filosofia pela
UNICAMP. Fundadora e diretora clínica do Instituto
Viva Infância OSCIP-SSA; onde coordena também
o Ambulatório do Bebê. É membro da CIPPA,
Coordination Internacionale des Psychotherapeutes
et Psychanalistes qui travaillent avec l’autisme,
membro do Espaço Moebius de Psicanálise. Realiza
o podcast Papo de Criança. Membro da RNPI onde
é coorganizadora da Ciranda de Ações. Autora
dos livros: “A clínica com a pequena infância: uma
introdução a psicopatologia do bebê”, UFCG, “A
criança em cena: sobre a noção de perversão e infantil
em Freud”, ed. Casa do Psicólogo e “Psicanálise para
aqueles que ainda não falam? A letra e a imagem na
clínica com o bebê”, Instituto Viva a Infância.
Cláudia Mazur Lopes: psicanalista, doutora em
Psicologia Clínica pelo Núcleo de Subjetividade
da PUC-SP e pesquisadora da interface internet e
subjetividade.
Claudio E. M. Waks: psicólogo pela Universidade
da Califórnia, Berkeley (USA), psicanalista,
supervisor e coordenador de grupos de estudo.
Mestre em Psicologia Clínica PUC-SP, membro
efetivo do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor
Ferenczi (GBPSF), do International Sandor Ferenczi
Network (ISFN) e do International Association for
Relational Psychoanalysis & Psychotherapy (IARPP).
Fundador/Diretor do Grupo de Estudo em Psicanálise
e Psicoterapia Relacionais (GEPPREL). Docente do
Curso de Formação em Psicanálise do CEP. 	
Clauristina Oliveira Guerra: psicanalista formada
pelo CEP, psicóloga com Especialização Clínica pelo
Conselho Federal de Psicologia. Analista Institucional
com grupos a partir do referencial Psicanalítico.
Coordena o Projeto para idosos “Roda de Conversa de
Cultura e Artes”, no CONVITA-Patronato Assistencial
Imigrantes Italianos. Membro da Rede de Atendimento
Psicanalítico - Clínica do CEP.
Cristiana Catalano Soldano: psicóloga, psicanalista
pelo Departamento de Formação em Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae, membro efetivo do mesmo
departamento, autora de artigos publicados na revista
Boletim Formação em Psicanálise, participante das
formações clínicas do Fórum do Campo Lacaniano
de São Paulo (FCL- SP). Trabalha em consultório
particular com atendimento de adultos e adolescentes,
supervisão clínica e coordenação de grupos de
estudos psicanalíticos.
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Cristiana Rodrigues Rua: psicóloga e psicanalista,
mestre em Psicologia Clínica pelo IPUSP, título de
especialista em Psicologia Hospitalar pelo Conselho
Federal de Psicologia (CFP), membro do Projeto
de Atendimento e Pesquisa em Psicossomática
Psicanalítica da Clínica Psicológica do Instituto Sedes
Sapientiae e do Departamento de Psicossomática
Psicanalítica do mesmo Instituto. Professora convidada
do Curso de Introdução à Psicossomática Psicanalítica
no Instituto Sedes Sapientiae e coorganizadora da
Coletânea “Psicanálise e Psicossomática - Casos
Clínicos, Construções”, ed. Escuta.
Cristiane da Silva Geraldo Folino: psicóloga,
psicanalista pelo Departamento Formação em
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, do qual
é membro e coordena o grupo de estudos DMSDepressão, Melancolia e Suicídio. Professora do curso
Relação Pais-Bebê: Da Observação à Intervenção,
no mesmo instituto. Mestre e doutora pelo Instituto
de Psicologia da USP. Membro do Departamento de
Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de SP e do
Núcleo de Depressão entre Crianças e Adolescentes
vinculado à mesma sociedade. Membro da Sociedade
Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Supervisora em
clínica-escola no curso de graduação em Psicologia e
atende em consultório.
Daniel Hamer Roizman: psicólogo e mestre em
Psicologia Social pela PUC-SP. É fundador do
coletivo “Infameliares”, e dos canais do YouTube
“Paixanaliticom” e “Nós do comer”. Trabalha também
como professor e supervisor universitário, além de ser
membro do Corpo Freudiano São Paulo. É autor dos
livros “A Obesidade não toda: ou quando a gordura
fala” e “Paixanaliticom: psicanálise e comicidade”,
ambos pela ed. Escuta.
Daniel Migliani Vitorello: psicanalista, graduado
em Psicologia e Filosofia. Doutor e pós-doutor em
Psicologia Clínica pela USP e pela Université Paris VII.
Autor dos livros “Mantenha Distância: O Imaginário
Obsessivo de Nelson Rodrigues” e “Autenticidade do
Psicanalista: Entre Ferenczi e Lacan”, ambos pela ed.
Annablume.
Daniel Schor: psicanalista. Mestre e Doutor em
Psicologia pelo IPUSP. Pós-doutorando do Laboratório
Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e
Psicanálise Contemporânea (LIPSIC), da USP e da PUCSP. Autor do livro “Heranças Invisíveis do Abandono
Afetivo: um estudo psicanalítico sobre as dimensões
da experiência traumática”, ed. Blucher. Atuou por dez
anos na Rede Pública de Saúde Mental da Grande São
Paulo, no atendimento a crianças e adolescentes em
situação de sofrimento psíquico intenso.
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 PUCSP, membro da Associação Psicanalítica de Porto
Alegre (APPOA) e professora do Departamento de
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Psicanálise com Crianças do Instituto Sedes Sapientiae.
Autora do livro “Reinventar a Vida - Narrativa e
Ressignificação na Análise”, ed. Ideias & Letras.
Danilo Marmo: psicólogo com especialização em
Psicologia Clínica, psicanalista, editor adjunto do
Anuário de Psicanálise RUMOS, membro do Conselho
Editorial e docente do Curso de Formação em
Psicanálise do Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP).
Participante do Fórum do Campo Lacaniano de São
Paulo (FCL-SP).
Danit Zeava Falbel Pondé: psicóloga, psicanalista,
mestre em Filosofia da Psicanálise (UNICAMP),
doutora em Filosofia da Psicanálise (UNICAMP),
professora e supervisora do Instituto Brasileiro de
Psicanálise Winnicottiana (IBPW) e coordenadora de
Pesquisa em Comportamento no LABÔ-PUC. Autora
dos livros: “O Conceito de Medo em Winnicott”, ed.
Dwwe, e “O Cinema no Divã”, ed. Leya.
Davi Berciano Flores: 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.
Débora Cordeiro de Andrade: psicanalista desde
2005 e culinarista desde 2017. Idealizadora do Projeto
Instigar: Um Convite à Reflexão e Transformação, Sob
Uma Perspectiva Psicanalítica. Foi credenciada na Rede
de Atendimento Psicanalítico – Clínica do CEP por
12 anos. Participou do NuPAS (Núcleo de Psicanálise
e Ação Social). Fez Formação em Psicanálise no CEP,
Aperfeiçoamento em Psicopatologia Psicanalítica e
Clínica Contemporânea no Instituto Sedes Sapientiae, e
Especialização em Administração de Empresas na FGV.
Deborah Joan de Cardoso: psicanalista, membro do
Departamento de Psicanálise do Sedes Sapientiae e
Orientadora do Ensino Médio do Colégio Santa Cruz
Deise Getúlia de Melo: psicanalista formada pelo
CEP, filósofa formada pela USP. Foi Curadora das
Bibliotecas e de Literatura do Centro Cultural São
Paulo – CCSP de 2011 até 2019. Atualmente, é
Coordenadora Assistente da Rede de Atendimento
Psicanalítico – Clínica do CEP e atende adultos e
adolescentes em seu consultório.
Denise Salomão Goldfajn: pós-doutora em
Psicologia Clínica pela USP, doutora em Psicologia
Clínica pela Massachusetts School of Professional
Psychology (USA), membro da Sociedade Brasileira
de Psicanálise de São Paulo (SBPSP) e da Sociedade
Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) e
membro do International Association of Relational
Psychoanalysis and Psychotherapy, (IARPP) e do
Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi.
Membro do conselho editorial da Revista Brasileira de
Psicanálise e do Comitê Científico da Federação LatinoAmericana de Psicanálise (FEPAL), supervisora clínica.
Atende em prática privada de adultos e crianças.
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Edmilson Felipe da Silva: doutor em Antropologia e
psicanalista.
Edu Álvaro Manso Bastos: psicólogo, psicanalista,
professor e supervisor em clínica.
Eduardo Amaral Lyra: psicanalista formado pelo
CEP, membro da equipe de Triagem da Rede de
Atendimento Psicanalítico - Clínica do CEP. Atende
em seu consultório adolescentes e adultos.
Eduardo Benzatti: antropólogo, psicanalista pelo CEP,
doutor em Ciências Sociais (Antropologia) pela PUCSP, professor (graduação) da ESPM-SP e de outras
instituições de Ensino Superior (pós-graduação) na
cidade de São Paulo.
Elaine Tasso Hirata: psicanalista pelo CEP, pósgraduada em Neuro-psicopedagogia pela FACON. Fez
formação no Núcleo de Psicanálise e Psicoses e no
Núcleo de Psicanálise Infância e Adolescência pelo
CEP. Faz parte da Rede de Atendimento Psicanalítico
– Clínica do CEP e atua em consultório particular
atendendo adultos, crianças e adolescentes.
Eliete Ramos: psicanalista, com formações anteriores
em Terapia Familiar Sistêmica e Serviço Social.
Longa experiência com as especificidades das
Clínicas com Dependência Química. Supervisora
Clínica. Coordenadora de Grupos de Estudos.
Ministra anualmente “Seminários de Curta Duração
sobre Dependência Química”. Atua em consultório
particular atendendo adolescentes, adultos e grupos.
Elizeth Andrade de Oliveira: psicóloga e psicanalista
Emiliano De Camargo David: psicólogo, doutorando
e mestre em Psicologia Social pela PUC-SP; Membro
do Instituto AMMA - Psique e Negritude e do
GT Racismo e Saúde da ABRASCO. Professor do
Instituto Sedes Sapientiae no Curso Saúde Mental e
Reforma Psiquiátrica. É psicanalista e Acompanhante
Terapêutico.
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.
Ercília Maria Soares Souza: psicanalista, membro do
Fórum do Campo Lacaniano de Fortaleza, da Escola
de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Brasil (EPFCL - Brasil), psicóloga, com especialização
em Teoria Psicanalítica (UFPA/UFRJ) e mestre em
Psicologia Clínica e Social (UFPA).
Erich Montanar Franco: graduado em Psicologia (PUC/
CAMPINAS), Residência não Médica em Ciências
Sociais Aplicadas à Saúde (FCM/UNICAMP),
Especialização em Coordenação de Grupos na
Abordagem Psicanalítica (NESME), Mestrado
em Ciências Médicas na área de Concentração
Saúde Mental (FCM/UNICAMP) e Doutorado em
Psicologia Social voltado para a Análise Psicanalítica
das Instituições (IPUSP). Professor universitário na
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

Universidade Mackenzie, prática clínica individual
e de grupo, supervisão de projetos de intervenção
e pesquisa (Psicologia Social Comunitária, Análise
Institucional, Psicologia da Saúde) e supervisão clínica.
Ernesto Duvidovich: psicanalista, analista institucional,
diretor do CEP, fundador e diretor—presidente da
ONG NuPAS, organizador dos livros “Maternagem
— Uma Intervenção Preventiva em Saúde”, ed. Casa
do Psicólogo, “A Supervisão na Clínica Psicanalítica”,
Via Lettera Editora, e “Diálogos Sobre Formação
e Transmissão em Psicanálise” e “A Supervisão
Psicanalítica: Ofício e Transmissão”, ambos da ed.
Zagodoni.
Felipe Ferreira De Nichile: psicanalista formado pelo
CEP, docente do Curso de Formação em Psicanálise
no CEP, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP e
membro filiado ao Instituto Durval Marcondes da SBPSP.
Felipe Lessa da Fonseca: psicanalista, mestre e doutor
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro do
Ambulatório de Transtornos Somáticos (SOMAIPq), membro do Laboratório de Saúde Mental
Coletiva (LASAME-USP), professor no Instituto
Langage, professor e supervisor clínico do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP.
Fernando da Silveira: psicólogo, psicanalista, mestre
e doutor em Psicologia Social pela Universidade de
São Paulo. É professor e supervisor da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, membro da Réseaux Groupe
et Liens Intersubjectifs. Tem experiência na área
de Psicologia, com ênfase em Psicanálise, atuando
principalmente nos seguintes temas: grupos, instituições,
movimento analítico, vulnerabilidade, Psicanálise.
Gabriel Binkowski: psicanalista, Pós-Doutorando
no PPG de Psicologia Clínica da Universidade de
São Paulo (2017-2021). Membro do Laboratório
Psicanálise, Política e Sociedade (USP). Pesquisador
ligado à Unité de Recherche Psychogenèse et
Psychopathologie (Sorbonne Paris Cité). Doutor
em Psicologia pela Université Sorbonne Paris Nord,
onde também obteve o grau de Mestre em Clínica
Transcultural (2011). Realiza pesquisas nos campos
da relação entre Psicanálise e fatos religiosos na
atualidade, da clínica com populações imigrantes e das
vicissitudes contemporâneas da técnica psicanalítica.
É supervisor clínico no Grupo Veredas: Psicanálise
e Migração (IPUSP) e um dos coordenadores do
Relapso (Grupo de Pesquisas em Religião, Laço Social
e Psicanálise).
Gabriel Z. Lescovar: psicólogo e psicanalista. Doutor
em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da
USP. Desde 1997, volta-se ao estudo e à aplicação
clínica da comunicação significativa entre analista e
analisando(a). Para tanto, faz uso das formulações
teórico-clínicas de D. W. Winnicott e S. Ferenczi
em contínuo diálogo com os pressupostos éticos e
ontológicos da Fenomenologia Existencial.
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Gabriela Malzyner: psicóloga e psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro da
Clínica Cybelle Weinberg de Estudos e Pesquisas em
Psicanálise da Anorexia e Bulimia (CEPPAN), psicóloga
do Centro de Dificuldades Alimentares do PensiSabará Hospital Infantil e Coordenadora do Núcleo
de Formação Permanente - Prática Clínica - Psicanálise
Infância e Adolescência do CEP.
Glaucia Nagem de Souza: psicanalista e artista
plástica - A.M.E. da Escola de Psicanálise dos Fóruns
do Campo Lacaniano (EPFCL-Brasil), membro do
Fórum do Campo Lacaniano em São Paulo. Mestranda
pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia,
Processos Culturais e Subjetivação da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP)
da Universidade de São Paulo (USP). Pesquisadora
do Laboratório Discursivo: sujeito, rede eletrônica e
sentidos em movimentos (E-L@DIS/FFCLRP/USP).
Coordenadora da Rede de Pesquisa sobre as Psicoses
e do Seminário “Oficina Topológica”.
Graciela Haydée Barbero: psicóloga, psicanalista,
mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutora em
Psicologia Social pela PUC-SP, pós-doutora pela USP,
professora aposentada da Universidade Federal do
Mato Grosso (UFMT/CUR) e possui longa experiência
em atendimentos clínicos.
Gustavo Dean-Gomes: psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutorando no Programa
de Psicologia Clínica do IPUSP, membro do Grupo
Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi e da International
Sándor Ferenczi Network, autor de “Budapeste, Viena e
Wiesbaden – O Percurso do Pensamento Clínico-Teórico
de Sándor Ferenczi”, ed. Blucher, Professor do Centro de
Estudos Psicanalíticos (CEP). 	
Helder Pinheiro: psicólogo, especialista em Psicologia
Clínica – Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP),
psicanalista - CEP, analista institucional – Núcleo
de Psicanálise e Ação Social – NuPAS, analista
institucional - CEP, foi docente do Curso de Formação
em Psicanálise - CEP, presidente da Associação
Brasileira de Candidatos – ABC/RJ (2016-2017),
Diretor do Espaço Potencial Fortaleza – CE, autor de
textos publicados em revistas e livros especializados
e coorganizador do livro “Winnicott – Seminários
Cearenses”, ed. Zagodoni.
Helena Amstalden Imanishi: psicanalista, psicóloga
formada pela USP, mestre e doutora em Psicologia
pela USP, com a tese “Desvendando Lacan:
Duas Metáforas e Uma teoria Psicanalítica da
Metáfora”. Professora e supervisora Clínica do
Curso de Graduação de Psicologia das Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU) e Professora Convidada
do Curso de Especialização em “Psicoterapia
de Orientação Psicanalítica” da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
Isabel Cristina Gomes: livre-docente e professora
Titular do Departamento de Psicologia Clínica do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
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(IPUSP). Coordenadora do Laboratório de Casal e
Família: Clínica e Estudos Psicossociais do IPUSP.
Membro associado da Associação Internacional de
Psicanálise de Casal e Família (AIPCF) e membro
fundador da Associação Brasileira de Psicanálise de
Casal e Família (ABPCF). Autora de diversos artigos
e livros, entre eles “Atendimento Psicanalítico de
Família”, “Diálogos Psicanalíticos Sobre Família e
Casal”, “Adoção: Pesquisa e Clinica”, todos da ed.
Zagodoni.
João Paulo F. 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 (SOMA) do Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP (IPq-HCFMUSP). Professor do
Curso de Especialização “Conceitos Fundamentais da
Psicanálise em Freud, Klein, Lacan e Winnicott”, do
Núcleos de Psicanálise.
José Alberto Moreira Cotta: psicanalista, pósdoutor em Psicologia Clínica pela USP, doutor em
Psicologia Clínica pela USP, mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, International Trainer da
International Foundation of Biosynthesis- Heiden,
Suíça, cocoordenador e coautor, conjuntamente com
Gilberto Safra, do livro “Psicanálise e Literatura - Imre
Kertész e o Desterro Humano”, ed. E-galaxia, o qual
será publicado na Hungria pelo Imre Kertész Institute,
é autor de capítulos de livros, tem artigos publicados
em revistas nacionais e internacionais, dentre eles,
“Moi, Un Autre - Notes Sur La Question D’exile”,
escrito em parceria com Marília Amorim, Professora
de Paris VIII - St Denis, publicado na Revista Francesa
Sinergies Mondes Méditerranéen, e é conferencista
em seminários e congressos no Brasil e no exterior.
Juliana Ferreira Santos Farah: psicóloga pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM),
psicanalista pelo Departamento de Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae e acompanhante
terapêutica. Mestre em Psicologia Clínica pelo IPUSP
e especialista em Terapia Familiar e de Casal pela
COGEAE da PUC-SP. Atua como psicanalista em
atendimentos individual, familiar e de grupo e como
supervisora clínica.
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”, no livro: “Diálogos Sobre Formação e
Transmissão em Psicanálise” e “Clínica Psicanalítica
das Neuroses”, Série Prática Clínica, ambos da ed.
Zagodoni, “Atendimento Psicanalítico da Depressão”,
ed. Zagodoni em organização com Daniel Kupermann,
entre vários outros artigos publicados. Professora
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e supervisora em universidades e em Curso de
Formação em Psicanálise.
Laerte de Paula: psicanalista e escritor, acompanhante
terapêutico e mestre em Psicologia Clínica pelo
Laboratório de Psicopatologia Fundamental da
PUC-SP. Participa de atividades de transmissão da
Psicanálise, integra o corpo docente do Curso de
Formação em Psicanálise do Centro de Estudos
Psicanalíticos (CEP), atua no Setor Clínico da Rede
de Atendimento do CEP e ocupa a função de
Coordenador do Setor de Triagens desta mesma
instituição. Participa de atividades de pesquisa
relacionadas aos temas da Escrita, Erotismo e
Psicanálise. É autor do livro “O Vento, A Chama”,
Editora 106.
Leida Marques Pereira Vicente: psicóloga, psicanalista,
pós-graduada em Recursos Humanos-MBA pela FIAUSP, com especialização em Psicologia Clínica pelo
CRP-SP e em Psicanálise com Crianças pelo Instituto
Sedes Sapientiae. Professora e supervisora clínica do
Curso de Formação em Psicanálise do CEP.
Lélia Reis: psicanalista, formada em Psicologia pela
UNESP/Assis, mestre pela FMRP/USP, doutora pela
FFCLRP/USP e pós-doutorado/UNIFESP. Pesquisadora
de Gênero e Saúde Coletiva, autora de artigos e
intervenções na área social e em saúde coletiva.
Lia Pitliuk: psicanalista e supervisora de atendimento
clínico em Psicanálise. Membro dos Departamentos
de Psicanálise e de Psicanálise com Crianças do
Instituto Sedes Sapientiae, onde é professora do
Curso Psicanálise com Crianças e coordenadora
do Grupo de Estudos “A Perspectiva Relacional em
Psicanálise”. Professora no Curso de Pós-Graduação
em Psicanálise na Perinatalidade e Parentalidade
do Instituto Gerar, assim como de minicursos sobre
Winnicott neste mesmo instituto. Autora de artigos
e capítulos de livros, entre eles, “Modos de Ser:
Compondo com Espinosa e Rodulfo, em Psicossoma
III - Interfaces da Psicossomática”, “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,
“Rabiscos em Transferência: A Figurabilidade na
Clínica Psicanalítica”, Revista Percurso.  
Ligia Paula Silber Rabinovitch: historiadora,
psicanalista, membro e ex-coordenadora geral do
Departamento Psicanálise com Crianças do Instituto
Sedes Sapientiae (2015 a 2018). Analista do Grupo
Acesso - Estudos, Intervenções e Pesquisa Sobre
Adoção da Clínica Psicológica do mesmo Instituto, de
2006 a 2016. Coautora do livro “Laços e Rupturas Leituras Psicanalíticas sobre Adoção e o Acolhimento
Institucional”, ed. Escuta.
Lisette Weissmann: psicanalista, formada em
Psicologia e Línguas, especialista em Psicanálise dos
Vínculos, mestre em Psicologia Clínica pela PUCSP, doutora em Psicologia Social pela USP, membro
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

fundadora da Associação Brasileira de Psicanálise de
Casal e Família (ABPCF), 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, “Atendimento
Psicanalítico de Família” com Isabel Cristina Gomes e
cols, ed. Zagodoni, “Interculturalidade nos Vínculos
Familiares”, ed. Blucher e de vários artigos.
Lívia Santiago Moreira: psicanalista, doutoranda
em História e Teoria Literária (UNICAMP). Mestre
em Psicologia Clínica (USP). Psicóloga (UFMG) e
Especialista em Teoria Psicanalítica (UFMG). Professora
do Departamento Formação em Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae.
Lizana Dallazen: doutora em Psicologia Clínica
pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em
Ciências pelo IPUSP, psicanalista, membro do
psiA - Laboratório de Pesquisas e Intervenções
em Psicanálise do PSC/IPUSP e do Grupo
Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi (GBPSF),
do Grupo Alteridade, Psicanálise e Educação da
Universidade Federal Fluminense (UFF), membro
convidado do CEPdePA, e do corpo docente do
Instituto de Formação da Clínica Horizontes de
Porto Alegre. Autora do livro “A Perlaboração da
Contratransferência”, ed. Blucher.
Lua Santosouza: psicanalista, psicóloga pela Escola
Baiana de Medicina e Saúde Pública, Bahia, 2008,
mestre em Psicanálise pela Universidade de Paris VIII,
França, 2013, atua em Psicanálise em São Paulo desde
então, e se dedica à pesquisa sobre Psicanálise e
Literatura com atenção para o tema do feminino.
Lucas Charafeddine Bulamah: psicanalista, psicólogo,
membro do psiA - Laboratório de Pesquisas e
Intervenções em Psicanálise do PSC/IPUSP e do
GBPSF - Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi.
Mestre e doutor em Psicologia Clínica no IPUSP.
Autor do livro “História de Uma Regra Não Escrita:
A Proscrição da Homossexualidade Masculina no
Movimento Psicanalítico”, ed. Zagodoni. 	
Luís Henrique do Amaral e Silva: psicanalista, formado
em Psicologia pela USP, é mestre e doutor em Psicologia
pela mesma universidade. No doutorado, estudou o
entrelaçamento entre trauma e ficção na obra literária
de Paul Auster. Além do consultório, é professor
universitário, atuou como acompanhante terapêutico e
se dedicou, há alguns anos, ao desenvolvimento de uma
clínica ampliada no espaço terapêutico e de convivência
chamado “O Clube”.
Luiz Eduardo de Vasconcelos Moreira: psicanalista,
doutorando em Psicologia Clínica na Universidade de
São Paulo, onde cursou Psicologia e defendeu mestrado
em Psicologia Social. Membro do PsiA - Laboratório de
Pesquisa e Intervenções em Psicanálise da Universidade de
São Paulo e do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise.
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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, com
dissertação desenvolvida no âmbito do Laboratório
de Psicopatologia Fundamental e doutor pelo
Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia
Clínica da PUC-SP. Docente do Curso de Formação
em Psicanálise do CEP.
Marcelo Soares da Cruz: psicanalista, doutor e mestre
em Psicologia Clínica pelo IPUSP, pesquisador do
Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica
Social IPUSP, membro do Departamento de Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae, pós-graduado em
Teoria Psicanalítica pela PUC-SP, pós-graduado em
Dependência Química pela UNIFESP, aperfeiçoamento
em Transference-Focused Psychotherapy/Personality
Disorders Institute/Weill Medical College of Cornell
University/NY. Professor do cursos O Barato no
Divã do curso Psicopatologia Psicanalítica e Clínica
Contemporânea do Departamento de Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae, do CRR-UFSCar e da
Especialização em Psicologia Clínica - Abordagem
Winnicottiana da Unicsul. Coorganizador do
livro “Toxicomania e Adições: A Clínica Viva de
Olievenstein”, ed. Martins Fontes e dos “Cadernos
Habitat - Acompanhamento Terapêutico “, ed, Dobra.
Marcia E. Cerdeira: psicóloga pela UPM, Residência
Multiprofissional em Oncologia pela UNIFESP, pósgraduação em Psicopatologia e Psicologia Clínica pela
Université Lumière Lyon 2, Curso Fundamentos da
Psicanálise e sua Prática Clínica pelo Instituto Sedes
Sapientiae. Atuação clínica e hospitalar com adultos e
idosos, em atendimento psicanalítico individual e de grupo.
Marcia Schivartche: graduada em Educação, pela USP.
Psicanalista pelo Instituto Sedes Sapientiae, mestre e
doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP.
Márcio Alexandre Rocha: psicólogo, psicanalista,
supervisor institucional, supervisor do CAPS
Infantojuvenil da Estância Turística de Ribeirão Pires
e membro participante de grupo de estudos no
Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP).
Coordenador do grupo de estudos Psicanálise Novos
Tempos. Estudos sobre a prática clínica psicanalítica e
suas vicissitudes na atualidade.
Marco Spivack: psicanalista, terapeuta corporal neoreichiano com especializações em Análise Bioenergética,
Psicologia Biodinâmica e Biossíntese, diretor da ISSI International School of Structural Integration, da qual é
professor no Curso de Formação em Integração Estrutural
- Método Rolf e diretor do Magma Núcleo Terapêutico.
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Maria Alice Barbosa Lapastini: psicanalista, graduada
em Psicologia, especialização em Psicoterapia de Base
Psicanalítica (Psicodinâmica) pelo Instituto Sedes
Sapientiae, mestre em Educação pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Psicóloga na Secretaria da
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo
de 1986 até 1995. Professora assistente da Universidade
Presbiteriana Mackenzie de 1992 até 2019, responsável
pelas disciplinas de Psicopatologia Psicodinâmica,
Psicanálise I (Freud) e Teorias e Técnicas Psicoterápicas
Psicodinâmicas (Freud, Klein, Bion e Winnicott).
Responsável também pelas disciplinas eletivas
“Winnicott e a Questão do Setting Terapêutico: Uma
Contribuição à Clínica da Psicose, da Perversão e
da Neurose” e “O Brincar Como Método Clínico”.
Supervisora da Clínica Psicológica da Universidade
Presbiteriana Mackenzie na área de Psicoterapia Breve
de Adulto de 1994 até 2017. Tem publicação em
capítulos de livros e trabalhos completos em anais
de congressos. Professora convidada do Curso de
Especialização em Psicologia Hospitalar da PUC-SP.
Psicanalista de adultos e adolescentes em consultório
particular desde 1985.
Maria da Conceição Aparecida Silva Vella:
psicanalista, psicóloga, doutora em Psicologia Clínica
pela PUC-SP, mestre em Filosofia pela Faculdade São
Bento de SP. Integrante do Curso de Formação em
Psicanálise - Sedes Sapientiae. Psicanalista e membro
da Rede de Atendimento – Clínica do CEP.
Maria das Graças Ramos Del Corso: psicóloga,
psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUCSP com percurso na transmissão psicanalítica, autora
de artigos em livros, revistas e congressos. Atuou
como psicóloga por 10 anos – Unidade Básica de
Saúde (UBS) da Secretaria Estadual de Saúde de São
Paulo; psicanalista membro do Corpo Freudiano
Escola de Psicanálise Núcleo São Paulo, trabalha
como supervisora clínica, orientadora de trabalhos
acadêmicos e grupo de estudo com abordagem
lacaniana, participa como psicanalista convidada dos
Seminários Clínicos do CEP. Atende em consultório
particular crianças, adolescentes e adultos em São
Paulo e Alphaville.
Maria Lívia Tourinho Moretto: psicanalista, professora
Titular do Departamento de Psicologia Clínica
do Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo (IPUSP), Coordenadora do Programa de PósGraduação em Psicologia Clínica do IPUSP e Presidente
da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar.
Maria Ludmila Antunes de Oliveira Mourão: psicóloga,
psicanalista, com especializações na área da saúde
e mestranda na Faculdade de Educação/ USP. Atua
em consultório. Participa do Núcleo de Pesquisa de
Psicanálise com Crianças e Adolescentes no CLIN-a e
realiza palestras sobre temas relacionados à infância.
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Maria Manuela Assunção Moreno: é psicóloga (IPUSP)
e psicanalista pelo Departamento de Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae. Mestre e doutora (IPUSP).
Membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor
Ferenczi, coordena grupo de estudos de Ferenczi.
Maria Regina Brecht Albertini: psicóloga e psicanalista,
Formação em Psicanálise pelo GEPPPI, especialista
em Psicologia Clínica pelo CRP-SP e doutora em
Psicologia pelo IPUSP. Atualmente, na Universidade
Presbiteriana Mackenzie (UPM), é docente da
graduação do Curso de Psicologia nas disciplinas
de Psicanálise, Supervisora Clínica de Estágios e
coordenadora do Grupo de Estudos e “Intervenção de
Psicanálise na Infância” (GEIPI), ligado ao Laboratório
de “Psicanálise, Saúde e Cultura” da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
Maria Rosenberg Mizrahi Spivack: pedagoga,
bacharel em Letras, psicanalista e terapeuta corporal
neo-reichiana com especializações em Análise
Bioenergética, Psicologia Biodinâmica, Biossíntese e
diretora do Magma Núcleo Terapêutico.
Mariana F. Friedrich: engenheira eletrônica,
psicóloga, psicanalista com formação transmitida por
psicanalistas ligados à Escola Brasileira de Psicanálise
e posteriormente vinculada à sessão São Paulo pela
CLIPP por alguns anos. Desde sempre com uma clínica
voltada ao sujeito e à sociedade na qual se insere.
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.
Marília Franco e Silva Velano: doutora em
Psicologia pelo IPUSP com doutorado sanduíche
pela Université Paris VII/Denis Diderot. Mestre em
Psicologia pela Université Paris VII/Denis Diderot
- École Doctorale de Recherches en Psychopathologie
et Psychanalyse - linha de pesquisa sobre a Psicose e
os Estados Limites. Membro Associado e professora do
Departamento de Psicanálise da Criança do Instituto
Sedes Sapientiae. Aprimoramento no internato clínico
da École de Bonneuil (Centre D’Étude et Recherche
en Psychanalyse et Pédagogie) fundada pela
psicanalista Maud Mannoni. Formada em Psicologia pela
Universidade Federal de Minas Gerais. Foi psicóloga
clínica do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil
(CAPS Infantil) da Prefeitura de São Paulo (20102012). Foi psicóloga clínica do Instituto da Criança do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HCFMUSP) atuando na área
da Assistência, Ensino e Pesquisa. Foi professora adjunta
da Universidade Paulista (UNIP) e da Universidade
Presbiteriana Mackenzie (UPM). Terapeuta do Grupo
Acesso - Estudos, Intervenções e Pesquisa em Adoção
da Clínica Psicológica do Instituto Sedes Sapientiae.
Exerce atividade clínica em consultório particular.
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Marta Oddone: psicanalista com formação pelo
Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP), coordenadora
regional e membro da Rede de Atendimento - Clínica
do CEP, docente e supervisora clínica no Curso de
Formação em Psicanálise do CEP.
Maya Foigel: psicóloga e psicanalista com ampla
experiência no trabalho com população trans no SUS
(Sistema Único de Saúde - IPQ-HC-FMUSP e FCMSCSP). Participa do grupo de trabalho Generidades
no Instituto Sedes Sapientiae e é fundadora do
TRANSITAR - clínica, ensino e consultoria em
questões de diversidade de gênero e sexualidade.
Membro WPATH - World Professional Association
of Transgender Health.
Mônica de Camargo: psicanalista, psicóloga do
Serviço Psicossocial Clínico do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, especialista clínica pelo CRP/SP
com formação em Psicanálise pelo CEP, especialista
em Psicologia Forense pela Faculdade Unyleya – wPós.
Mônica J. F. Saliby: psicóloga pela PUC-SP, psicanalista
pelo Departamento de Formação em Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae, membro filiado do Instituto
de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de
São Paulo (SBPSP), aprimoramento em Saúde Pública
– USP e especialização em Observação de Bebês –
Instituto Mãe-Bebê-Família.
Monica Seincman: psicanalista, linguista, pós-graduada
pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Clínica da PUC-SP, pós-graduada em Finanças pela
FGV-SP, docente e supervisora clínica no Curso de
Formação em Psicanálise do CEP.
Natália Alves Barbieri: psicanalista, doutora e
mestre em Saúde Coletiva pela UNIFESP-EPM.
Coordenadora da Tempo - Clínica e Cuidado no
Envelhecimento e do Apoio Psicológico da Escola da
Cidade. Organizadora do livro “Travessias do Tempo:
Acompanhamento Terapêutico no Envelhecimento”,
ed. Casa do Psicólogo.
Nelson Cristini Júnior: psicanalista e mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, com dissertação
desenvolvida no âmbito do Laboratório de
Psicopatologia Fundamental e docente do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP.
Newton Duarte Molon: historiador pela Universidade
de São Paulo, mestre em Comunicação na
Contemporaneidade e doutorando em Psicologia
Social pela Universidade de Brasília. Psicanalista
com formação pelo CEP, supervisor clínico do
Núcleo Trabalho, Psicanálise e Crítica Social do
Instituto de Psicologia da UnB, professor universitário
e autor de diversos livros e artigos. Desenvolve
Pesquisas no Campo das Representações Sociais de
medicamentos antidepressivos e do fenômeno da
Farmaceuticalização.
Patrícia de Camargo Penteado: psicóloga, psicanalista
e terapeuta do Instituto de Desenvolvimento
e Pesquisa em Saúde Mental e Psicossocial
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“A CASA”, coordenadora da Clínica de Atendimento
Ambulatorial e do Aprimoramento no Tratamento
das Psicoses no mesmo Instituto, membro do Núcleo
de Pesquisa em Psicanálise e Subjetividade da Clínica
Lacaniana de Pesquisas em Psicanálise (Clipp).
Patricia Gipsztejn Jacobsohn: psicóloga e psicanalista.
Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, especialista
em Psicoterapia Psicodinâmica da Pré-Adolescência
e Adolescência pelo Instituto Sedes Sapientiae,
coordenadora da Clínica Cybelle Weinberg de
Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e
Bulimia (CEPPAN) e membro do Departamento
Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.
Paulo Beer: psicanalista, mestre e doutor em Psicologia
Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de
São Paulo (IPUSP). Membro do Laboratório de Teoria
Social, Filosofia e Psicanálise (LATESFIP-USP), e da Société
Internationale de Philosophie et Psychanalyse (SIPPISPP). Coordenador do Núcleo de Estudos e Trabalhos
Terapêuticos (NETT). Autor de “Psicanálise e Ciência: Um
Debate Necessário”, ed. Blucher.
Pedro Seincman: psicanalista, mestre em Psicologia
Social pela PUC-SP, membro do Laboratório
Psicanálise e Sociedade (USP) e supervisor no Grupo
Veredas: Psicanálise e Migração (USP). Autor do livro
“Rede Transferencial e Clínica Migrante: Psicanálise em
Urgência Social”, ed. Escuta.
Péricles Pinheiro Machado Jr.: psicólogo e
psicanalista. Membro filiado ao Instituto de
Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise
de São Paulo (SBPSP) e pesquisador do Laboratório
Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e
Psicanálise Contemporânea (LIPSIC) – IPUSP e PUCSP. Doutorando pela Universidade de São Paulo.
Mestre em Psicologia Social pela USP & Birkbeck
College, University of London.
Plínio Carpigiani: graduado em Psicologia pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em
Psicoterapia Psicanalítica pela UNIFESP-SP. Atualmente
trabalha como clínico em consultório particular
atendendo adolescentes e adultos. Atuou como
psicólogo no Centro Universitário Belas Artes de São
Paulo onde realizou atendimento psicopedagógico
voltado à orientação profissional para alunos. Mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, seus estudos
estão relacionados à área da Psicanálise com ênfase
na prática clínica contemporânea e ao conceito de
realidade na obra psicanalítica.
Rachel Botelho: psicanalista, membro da Rede de
Atendimento Psicanalítico - Clínica do CEP. Ministra
palestras sobre a medicalização da infância em escolas
da capital paulista e atende em consultório particular.
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.
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seminários clínicos
Renato Tardivo: psicanalista e professor colaborador
do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP.
Ricardo A. Hirata: psicanalista com formação pelo CEP,
escritor com especialização em escrita literária pelo ISE
- Vera Cruz, mestre em Ciências da Religião pela PUCSP e fundador da Literacura, empresa voltada para a
gestão de pessoas. Autor de artigos científicos, contos
e romances. Em parceria com pacientes e grupos de
intervenção clínica em instituições, é coautor de peças
de teatro e livros de cartas-poemas. Coordenador de
grupos de escrita psicanalítica.
Ricardo Radin Bueno: psicanalista e mestre em
Filosofia pela PUC-SP.
Ricardo Telles de Deus: psicanalista; Pós-doutorando
em Psicologia Clínica (PUC-SP); Docente do Curso
de Formação em Psicanálise do CEP; Docente do
Curso de Formação Winnicottiana do IBPW; Membro
Pesquisador da Associação Universitária de Pesquisa
em Psicopatologia Fundamental (AUPPF).
Rinalda Duarte: psicanalista, psicóloga, mestre em
Psicologia pela PUC-SP, especialista em Teoria,
Técnica e Estratégias Especiais em Psicanálise pela
USP. Atua em consultório particular com clínica,
supervisão e grupos de estudos. Autora de artigo
publicado na Revista da USP-Estilos da Clínica. Autora
de textos publicados nos Vol. 1, 2 e 3 do livro “O
Psicanalista na Instituição, na Clínica, no Laço Social,
na Arte”, ed. Toro. Textos publicados nos livros
“Aquele Lugar Entre Nós”, ed. Zagodoni, e “Amor,
Desejo e Gozo”, Calligraphie editora.
Roberto Girola: psicanalista, pós-graduado em Teoria
Psicanalítica pela Universidade São Marcos, licenciado
em Filosofia pelo Centro Universitário Salesiano de
São Paulo (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”, ambos da editora Ideias
& Letras e coautor do livro “A Supervisão Psicanalítica:
Ofício e Transmissão”, ed. Zagodoni. Atuou, por 20
anos, como editor e consultor editorial de várias editoras
e participou, por dois anos, do Prêmio Jabuti como
jurado na área de Psicologia e Pedagogia.
Rodrigo Veinert: psicanalista, aspirante a membro
do Departamento de Psicanálise do Instituto
Sedes Sapientiae. Coordenador da equipe de
Acompanhamento Terapêutico do Instituto de Pesquisa
e Hospital-Dia “A CASA”.
Rosângela Pereira da Fonseca: psicóloga e psicanalista,
especialização em Psicologia Hospitalar pelo Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e
especialização em Psicossomática Psicanalítica pelo
Instituto Sedes Sapientiae. Membro fundador do
Projeto de Atendimento e Pesquisa em Psicossomática
da Clínica do Instituto Sedes Sapientiae. Experiência
em instituições hospitalares e em Saúde Mental no
modelo CAPS.
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Sandra Regina Rodrigues da Silva: psicanalista,
psicóloga e advogada. Tem especialização em
Psicologia Clínica e formação em Atendimento com
Crianças pelo CEP. Cofundadora do Núcleo de
Psicanálise e Ação Social (NuPAS). No CEP, é membro
da Rede de Atendimento Psicanalítico - Clínica
do CEP, da equipe de Triagem e é convidada dos
Seminários Clínicos. Supervisora clínica. Participante
do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP), e, no
momento, integra o Cartel “Seminário 1 e seus artigos
de Freud”.
Sérgio Máscoli: filósofo pela Claretiano Faculdades,
psicólogo pela Faculdade Paulistana, mestre em
Psicologia pela Universidade São Marcos, sexólogo
pela Faculdade de Medicina da USP, psicanalista pelo
Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP). Coordenador e
professor do Curso de Formação em Psicanálise no CEP.
Professor de Filosofia. Analista e Supervisor em Clínica
Privada.
Sérgio 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. Colabora na
grande imprensa e é autor, entre outros, de “Fragmentos
Clínicos de Psicanálise” e “O Psicanalista Vai ao Cinema”,
ed. Casa do Psicólogo, e “Posto de Observação –
Reverberações Psicanalíticas sobre o Cotidiano, Arte e
Literatura”, ed. Blucher.
Sergio Zlotnic: psicoterapeuta e psicanalista.
Pesquisador-colaborador no Departamento de Artes
Cênicas da Escola de Comunicações e Artes, USP. Pósdoutor em Psicanálise pelo IPUSP (2009). Colaborador
e colunista da SP Escola de Teatro - Centro de Formação
das Artes do Palco. Professor convidado para reflexões
sobre o tema Freud/Artes Cênicas em Instituições
como: SESC (2015), Casa do Saber (2013), MAM (2017),
entre outras. Autor do livro de ficção “Baleiazzzul”, (ed.
Hedra, São Paulo, 2013), do livro de dramaturgia “Cinco
Peças Curtas da Cia os Zzzlots” (ed. Giostri, São Paulo,
2019) e dos livros teórico-clínicos “Gestalt Terapia e
Transferência”, (ed. Zagodoni) e “A Metapsicologia da
Atenção Flutuante”, (ed. Giostri), ambos lançados em
2017. Desde 2010, integra o Coletivo Cia os Zzzlots, com
experimentações em festivais de artes cênicas, oficinas e
temporadas de espetáculos.
Silvana de Lourdes Grimaldi Martani Du Pasquier
Nunes: psicóloga formada pela UNIP, psicanalista com
formação pelo CEP, especialização em Psicologia Clínica
e Hospitalar. Psicóloga clínica e hospitalar da Clínica de
Endocrinologia e Metabologia e da Clínica de Ortopedia
e Artroscopia do Hospital Beneficência Portuguesa
de São Paulo, nas quais promove o atendimento
psicoterápico e faz o acompanhamento de pacientes
ambulatoriais e internados com transtornos alimentares,
distúrbios glandulares, diabetes e traumas. Docente
da Residência Médica em Endocrinologia do Hospital
Real Beneficência Portuguesa de São Paulo e autora de
diversas publicações, tais como livros e artigos.
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Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva: psicóloga,
psicanalista, supervisora clínica e analista institucional
com formação e experiência em Psicossomática
Psicanalítica e em Especificidades da clínica com
dependentes químicos, docente do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP e coordenadora
de grupos de estudos em Psicanálise. Coautora dos
livros: “Diálogos sobre Formação e Transmissão em
Psicanálise” e “Sonhos Privados: Psicanálise e Escuta
Contemporânea”, entre outros.
Sueli Zalkind: psicanalista com formação pelo CEP
e aperfeiçoamento pelo Instituto Sedes Sapientiae,
bacharel em Economia pela UNICAMP, mestre em
Economia pela FGV-SP com especialização pela
Copenhagen Business School e Stockholm School
of Economics, membro da Rede de Atendimento
Psicanalítico - Clínica do CEP e participante das
Formações Clínicas do Fórum do Campo Lacaniano
de São Paulo (FCL-SP).
Tadeu dos Santos: graduado em Educação Física
- UMC-SP, Pedagogia - FFLCP-SP, PsicopedagogoPUC-SP, mestre em Supervisão e Currículo - PUC-SP,
doutorado em Ciências da Religião - UMESP-SP.
Formação em Psicanálise - CEP. Filiado ao
Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana
(IBPW). Experiência na Docência e Gestão
Educacional na Educação Básica. Atualmente, atua
como professor na UNIP-SP e na Clínica de
Psicanálise em São Paulo.
Taís de Oliveira Nicoletti: psicanalista, Formação
em Psicanálise pelo CEP, mestre em Psicologia
Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP (IPUSP)
e colaboradora do Laboratório Interinstitucional
de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise
Contemporânea (LIPSIC) – IPUSP e PUC-SP, onde
coordena o Projeto Travessia de Pesquisa e Extensão.
Thaís Peixoto Noronha: psicóloga (UNAMA/PA),
psicanalista (CEP), membro do Corpo Freudiano - PA,
Supervisora clínica no Ambulatório de Psiquiatria do
Hospital de Clínicas Gaspar Viana (HCGV), em
Belém, e orientadora do Grupo de Pesquisa em
Teoria e Clínica das Psicoses, desde 2009 (HCGV).
Tiago Corbisier Matheus: psicanalista, membro do
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae, professor do Curso de Administração
Pública e pesquisador do Centro de Estudos em
Administração Pública e Governo (CEAPG) da
Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP).
Vanessa Chreim: psicóloga, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP e membro
do Departamento Formação em Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae.
Vanessa Queiroz: psicanalista, Formação em
Psicanálise CEP (2008), atuação em clínica para
adultos e adolescentes desde a formação, participação
de grupos e atendimentos individuais na Casa de
Saúde São João de Deus.
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Vania Prata Lacerda de Oliveira: psicóloga formada
pela Universidade Metodista, psicanalista formada
pelo Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP), membro
do Projeto Ponte no Instituto Sedes Sapientiae e
faz parte do Instituto Sedes Sapientiae, onde
coordena um grupo de atendimento psicanalítico
para imigrantes.
Victor Augusto Bauer: psicanalista, realizou graduação
de Psicologia pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU), mestrado em Saúde
Coletiva pela Faculdade de Medicina de Botucatu
(UNESP) e Formação em Psicanálise pelo Centro de
Estudos Psicanalíticos (CEP). Tem experiência na área
de Psicologia e Educação, com ênfase na Psicanálise
de Freud e Lacan. Trabalhou como professor
universitário em faculdades de Psicologia e
Pedagogia. Atualmente trabalha como psicanalista
em consultório particular e ministra cursos e
palestras de intervenção ao suicídio.
Viviana Senra Venosa: é psicanalista em consultório
particular, onde atende, oferece supervisão e grupos
de estudo. Fez formação pelo Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e, hoje, segue
seu percurso pelo Fórum do Campo Lacaniano. Fez
graduação e mestrado pelo Instituto de Psicologia da
USP, com a dissertação “O Ato de Cortar-se: Uma
Investigação Psicanalítica” sobre o tema do cutting.
Especializou-se em Transtornos Alimentares pelo
Proata/Unifesp - Escola Paulista de Medicina, onde
também trabalhou por oito anos como profissional
da equipe ambulatorial. É articuladora do projeto
Desleituras, e colaboradora no projeto Cozinha
Como Experiência.
Walkiria Del Picchia Zanoni: psicanalista, supervisora
institucional e diretora do CEP.
Wilson Franco: é psicólogo e psicanalista, doutor
em Psicologia Clínica pelo IPUSP, membro do
psiA - Laboratório de Pesquisas e Intervenções
em Psicanálise do PSC/IPUSP e autor dos livros
“Autorização e angústia de influência em Winnicott”,
ed. Casa do Psicólogo, e “Os lugares da psicanálise
na clínica e na cultura”, ed. Blucher.

informações e inscrições

11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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Seminários
Teóricos
1º SEMESTRE
• Virtualidade e atividades remotas na clínica psicanalítica com crianças
• Inscrições psíquicas na infância e na adolescência
• Análise de Grupo no centro da teoria freudiana
• A Interpretação dos Sonhos em Freud como paradigma
da técnica psicanalítica clássica
• Um novo totemismo: o poder anônimo
• A Clínica Psicanalítica Contemporânea à Luz dos Casos de Winnicott
• Ferenczi, da clínica à teoria – uma introdução
• A Psicanálise reinventada de Jacques Lacan: a clínica em questão
• Psicanálise pós-escolas: da compreensão à interpretação
• Organização subjetiva nas psicoses, loucura e distúrbios do pensar
2º SEMESTRE
• O Pensamento e a Clínica de Melanie Klein
• Adoção e Psicanálise
• Alternativas de tratamento e in(ter)venções possíveis nas psicoses
• Histórias Familiares
• Teoria e Clínica em Christopher Bollas: Histeria e Esquizofrenia
• A metapsicologia revisitada e o pensamento clínico de André Green
• O Grupo na instituição
• Casais e Famílias na Psicanálise: mudanças e permanências
• Psicopatologia e psicodiagnóstico na clínica psicanalítica
46
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seminários teóricos | 1º semestre
Virtualidade e atividades remotas
na clínica psicanalítica com crianças
segundas-feiras | 18h às 20h | início 22/03
coordenação

Eduardo Fraga de Almeida Prado
Gabriela Malzyner
docentes

Claudia Vanuzzi Brito

psicóloga, psicanalista e professora. Mestre em
Psicologia Clínica pela PUC-SP, tendo como tema
de pesquisa “Questões Técnicas nas Consultas com
Pais na Psicanálise de Crianças e Adolescentes:
uma visão winnicottiana”. Formação em Psicanálise
pelo Instituto Sedes Sapientiae. Atendimento
clínico de crianças, adolescentes e adultos em
consultório particular desde 1991. Professora
do curso de Expansão Cultural “Psicoterapia
psicanalítica infanto-juvenil: o atendimento aos pais
como instrumento terapêutico” do Instituto Sedes
Sapientiae. Autora do livro “As Consultas com
Pais na Psicoterapia de Crianças e Adolescentes:
Abrindo Espaço Para o Desenvolvimento”, ed.
Zagodoni.

Eduardo Fraga de Almeida Prado

graduado em Psicologia. Formação em Psicanálise
pelo CEP e em Psicanálise com Crianças pelo
Instituto Sedes Sapientiae. Especialista em Psicologia
Clínica pelo CRP-SP e em Teoria Psicanalítica pela
PUC-SP. Mestre e Doutor em Psicologia Clínica pela
PUC-SP. Atualmente, é um dos coordenadores do
Núcleo de Formação Permanente - Prática Clínica
- Psicanálise Infância e Adolescência do CEP, onde
também atua como docente no Curso de Formação
em Psicanálise. Docente do curso de Psicologia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie e Professor
Responsável pelo Curso de Especialização em
Psicoterapia de Orientação Psicanalítica nesta
mesma IES.
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Marília Franco e Silva Velano

doutora em Psicologia pelo IPUSP com doutorado
sanduíche pela Université Paris VII/Denis Diderot.
Mestre em Psicologia pela pela Université Paris
VII/Denis Diderot - École Doctorale de
Recherches en Psychopathologie et Psychanalyse linha de pesquisa sobre a Psicose e os Estados
Limites. Membro Associado e professora do
Departamento de Psicanálise da Criança do
Instituto Sedes Sapientiae. Aprimoramento no
internato clínico da École de Bonneuil (Centre
D’Étude et Recherche en Psychanalyse et
Pédagogie) fundada pela psicanalista Maud
Mannoni. Formada em Psicologia pela Universidade
Federal de Minas Gerais. Foi psicóloga clínica do
Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil
(CAPS Infantil) da Prefeitura de São Paulo (20102012). Foi psicóloga clínica do Instituto da Criança
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)
atuando na área da Assistência, Ensino e Pesquisa.
Foi professora adjunta da Universidade Paulista
(UNIP) e da Universidade Presbiteriana Mackenzie
(UPM). Terapeuta do Grupo Acesso - Estudos,
Intervenções e Pesquisa em Adoção da Clínica
Psicológica do Instituto Sedes Sapientiae. Exerce
atividade clínica em consultório particular.

Patricia Santos de Souza Delfini

graduada em Psicologia pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie e Formação em Psicanálise
com Crianças pelo Instituto Sedes Sapientiae. É
especialista em Saúde Mental Multiprofissional
pela Secretaria Estadual de Saúde, mestrado e
doutorado em Ciências e Saúde Pública pela
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
São Paulo. Atua como docente do Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, no curso de Psicologia.
É pesquisadora do Laboratório de Saúde Mental
Coletiva (Lasamec) da FSP/USP, acompanhante
terapêutica e psicóloga clínica. Tem experiência
em docência, principalmente, nas áreas Social, da
Saúde e Clínica.

cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

No contexto da pandemia da COVID-19
o isolamento social foi considerado a
estratégia privilegiada para contenção
do coronavírus. Neste cenário, a prática
psicanalítica com crianças, de caráter
eminentemente presencial, passou por
modificações. A modalidade remota,
por sua vez, nos convida a refletir sobre
questões fundamentais que envolvem o
manejo clínico, tais como: a construção
da situação analisante, a dinâmica
transferencial, o brincar, a interpretação
e o lugar dos pais. Partindo destas
premissas, temos por objetivo apresentar
e refletir a respeito dos fundamentos
teórico e técnicos da clínica psicanalítica
com crianças nos contextos das sessões
presenciais e remotas.
programa
1. A virtualidade e os primórdios da clínica
psicanalítica
2. Construção do setting analisante
(presencial/remoto)
3. Brincar na clínica com crianças
(presencial)
4. Brincar na clínica com crianças
(remoto)
5. Transferência na clínica com crianças
(presencial)
6. T
 ransferência na clínica com crianças
(remoto)
7. Lugar dos pais na clínica com crianças
(presencial)
8. Lugar dos pais na clínica com crianças
(remoto)
9. Diferentes quadros clínicos e análise
remota
progra mação 20 21

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde, a alunos,
ex-alunos do Curso de Formação em
Psicanálise e a profissionais interessados no
trabalho com bebês, crianças e adolescentes.
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
22 e 29 de março; 05, 12, 19 e 26 de abril
e 03, 10 e 17 de maio
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00
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seminários teóricos | 1º semestre
Inscrições psíquicas na infância e na adolescência
segundas-feiras | 20h às 22h | início 22/03
coordenação

José Waldemar Thiesen Turna
Nelson Cristini Júnior
docentes

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 e
supervisor clínico de Serviços de Atendimento
Especiais (CRAS, SEAS e Abrigo Infantil), no
Município de São Paulo.

Julieta Jerusalinsky

é psicóloga, psicanalista, especialista em
estimulação temprana (FEPI- Argentina), mestre e
doutora em Psicologia Clínica (PUC-SP); Membro
fundador do Instituto Travessias da Infância –
Centro de Estudos Lydia Coriat/SP; membro da
Clínica Interdisciplinar Prof. Dr. Mauro Spinelli
e do Departamento de Psicanálise da Criança
do Instituto Sedes Sapientiae; Professora da
Especialização em Teoria Psicanalítica (COGEAE/
PUC-SP). Autora de livros na área entre eles:
“Intoxicações Eletrônicas: o sujeito na era das
relações virtuais”, (Ágalma, 2017).

Freud nos ensina que a infância é o
período em que o psiquismo está mais
aberto a novas inscrições. Essa condição
costuma propiciar confusões diagnósticas
importantes e desastrosas para a
constituição psíquica.
Como consequência, pode ocorrer um
processo de medicalização para o qual o
psicanalista deve estar suficientemente
informado em sua escuta.
O seminário mantém o dispositivo de
apresentação de pacientes, que será
abordado durante as aulas expositivas, além
de um encontro destinado à prática, nas
dependências das instituições parceiras, o
Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima
e o Instituto Casa do Todos, em data a ser
anunciada no decorrer do percurso.

Nelson Cristini Júnior

psicanalista e mestre em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, com dissertação desenvolvida no âmbito do
Laboratório de Psicopatologia Fundamental e docente
do Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

programa
1. Primeiras considerações
2. Apresentação de pacientes:
natureza e função
3. Como e quando medicar – ou – Entenda
o que (não) pensou o seu psiquiatra.
(O relativo alcance terapêutico das
drogas psicotrópicas e os mitos de
mercado propagados pela “ciência
neurofarmacêutica”)
4. O Uso e o Abuso dos Psicofármacos na
Clínica das Psicoses Esquizofrênicas e
nas assim chamadas Depressões
5. As aberturas psíquicas para novas
inscrições: infância e adolescência:
impasses contemporâneos
6. E strutura psíquica não decidida
na infância
7. Detecção precoce de sofrimento
psíquico versus epidemia de autismo
8. Discussão sobre a apresentação
de pacientes
9. A lógica das paixões que (des)orienta a
adolescência

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde, a alunos,
ex-alunos do Curso de Formação em
Psicanálise e profissionais interessados no
trabalho da clínica das psicoses.
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
22 e 29 de março; 05, 12, 19 e 26 de abril
e 03, 10 e 17 de maio
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00

Paulo Urban

médico psiquiatra e psicoterapeuta, criador da
Psicoterapia do Encantamento, cuja proposta
psicoclínica é a de explorar nossa Mitologia
Pessoal e interpretá-la à luz da Milenar Tradição da
Alquimia. Foi Diretor Clínico da Casa de Saúde de
São João de Deus de 1994 a 2000. Ministra o Curso
“A Clínica dos Psicofármacos”, desde 1994.

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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seminários teóricos | 1º semestre
Análise de grupo no centro da teoria freudiana

A interpretação dos sonhos em Freud
como paradigma da Técnica Psicanalítica Clássica

quintas-feiras | 15h30 às 17h30 | início 22/04

sextas-feiras | 15h30 às 17h30 | início 23/04

coordenação

docente

Any Trajber Waisbich

quais trabalhamos. Finalmente, ilustraremos
com vinhetas clínicas trazidas por todos os
componentes do seminário.

docentes

Any Trajber Waisbich

psicóloga e psicanalista. Membro Efetivo, docente
em cursos sobre psicanálise de grupo do Instituto
de Psicanálise e de extensão da SBPSP. Participou
da comissão editorial da Revista IDE e do Jornal
de Psicanálise. Participou da comissão de Seleção
de Membros Efetivos (2016/2017 e 2018/2019).
Participou da Diretoria da SBPSP (2019/2020).

Evelyn Pryzant

psicóloga clínica, membro filiado à SBPSP e
grupanalista pela SPAG.

Este curso propõe uma articulação e reflexão
sobre aspectos de teorias e técnicas grupais.
Observaremos de que forma repercutem
nos profissionais que pensam e trabalham
com grupos hoje em São Paulo. O curso
parte da premissa de que é fundamental
pensar qual a contribuição que a psicanálise
pode oferecer sobre a ação do psicanalista
quando inclui o pensamento e o método
grupal ao interno da teoria psicanalítica.
Consequentemente, amplia-se a investigação
teórico-clínica e desenvolvem-se novas
formas de compreensão dos fenômenos que
nos cercam.
Neste Seminário teremos a oportunidade
de sistematizar o conhecimento destas
teorias e suas técnicas e como se articulam e
contribuem com o pensamento de diversos
pensadores na compreensão dos fenômenos
grupais. Verificaremos, ainda, como estas
ideias ressoam entre nós, analistas brasileiros,
neste ato criativo de recriar teoria e método
singulares a partir da experiência clínica
com os diversos tipos de grupos com os
52

programa
1. A
 presentação do Curso. Introdução de quando
surge a noção de grupo na Humanidade
2. “ Psicologia das Massas e Análise do eu” com
foco na ideia de Grupalidade em Freud
3. Roussillon: “O quarto de despejo”
4. Bleger: “O grupo como instituição e o grupo nas
instituições”
5. P
 ichon-Rivière: privilegiar a fronteira da
Psicanálise e o social
6. Pichon-Rivière: ECRO (Esquema Conceitual
Referencial Operativo)
7. Bion: “Experiências com Grupos”
8. Bion: “Experiências com Grupos”
9. Vinhetas: consultório e institucional. Avaliação
final do curso pelos participantes
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde, a alunos,
ex-alunos do Curso de Formação em
Psicanálise e a profissionais interessados
no trabalho com grupos nas instituições
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
22 e 29 de abril; 06, 13, 20 e 27 de maio
e 10, 17 e 24 de junho
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

Julio César Nascimento

psicanalista, psicólogo pela Universidade de Brasília
(UnB), com especialização em Teoria Psicanalítica pela
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.

programa
As variações em relação à técnica freudiana
são extremamente desejáveis e acompanham
o desenvolvimento da metapsicologia
psicanalítica. Entretanto, Ferenczi já nos
alertava: “Os artifícios técnicos desse gênero
são nocivos no começo de uma análise. O
paciente já tem muito trabalho para habituarse à regra fundamental; por isso, o médico
permanecerá o mais possível reservado e
passivo no início, a fim de não perturbar as
tentativas espontâneas de transferência.”
(Ferenczi, 1920). Balint falava da importância
“(…) das interpretações clássicas, nos períodos
entre regressões bem sucedidas.” (Balint, 1968).
Winnicott ao analisar os aspectos clínicos
e metapsicológicos da regressão afirma:
“O psicanalista, acostumado com a técnica
adequada ao tratamento da psiconeurose,
é quem melhor poderá compreender a
regressão e as implicações teóricas relativas à
expectativa do paciente que precisa regredir.”
(Winnicott, 1955).
O que seria então a técnica clássica nunca
totalmente dispensável numa psicanálise, por
mais contemporânea que ela seja?
Freud em “A Interpretação dos Sonhos”
lançou as bases para que, através do manejo
da associação livre, o conteúdo manifesto
do sonho fosse decifrado com objetivo
de acessar o conteúdo latente, ajudando
progra mação 20 21

o paciente a produzir o maior número de
derivados do recalcado. Nesse texto Freud
sistematiza o método que é o mesmo usado
para compreender de forma análoga a relação
entre: a transferência e a relação edípica com
os objetos parentais originais, os sintomas
e os conteúdos recalcados, os conflitos
contemporâneos e o passado rememorado.
Este seminário visa a compreensão apurada da
técnica freudiana da interpretação dos sonhos
como paradigma da técnica psicanalítica
clássica e compará-la com modificações da
técnica introduzidas por Ferenczi, Balint e
Winnicott.
Aulas 1 a 3: A técnica de interpretação dos
sonhos em Freud
Aulas 4 a 6: A técnica de interpretação dos
sonhos como modelo de interpretação de
outras formações do inconsciente
Aulas 7 e 9: As modificações da técnica
clássica
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde
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$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00
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seminários teóricos | 1º semestre
Um novo totemismo: o poder anônimo

A Clínica Psicanalítica Contemporânea
à Luz dos Casos de Winnicott

sábados | 9h às 12h | início 24/04

terças-feiras | 9h às 11h | início 27/04

docente

Alfredo Jerusalinsky

psicanalista, mestre em Psicologia Clínica
e doutor em Psicologia da Educação e
Desenvolvimento Humano, membro da
Association Lacaniènne Internationale e
Presidente Honorário de la Fundación Para el
Estudio de los Problemas de la Infância (FEPI),
Centro Doutora Lydia Coriat.

programa
1. Novas formas de alienação ou os infinitos
fetiches do si mesmo
2. Fronteiras éticas entre o capital e as novas
tecnologias
3. Projeto de uma neurologia para
psicanalistas: Escrever novamente
o Projeto de uma psicologia para
neurologistas
4. Os nomes sem pai
5. O porvir de uma desilusão
6. Novos campos de batalha para a
Psicanálise: a instância da letra
capturada pelo sintagma ou a razão
desde Wall Street
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dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde
carga horária
18 horas (6 aulas de 3 horas cada)
datas
24 de abril, 22 de maio, 26 de junho, 07
de agosto, 11 de setembro e 02 de outubro
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00

coordenação

Ricardo Telles de Deus
docentes

Ana Cristina Gomes Bueno

psicanalista; Mestre pela PUC-SP; trabalha em
consultório particular desde 1995; Membro
Fundadora do Espaço Potencial Winnicott,
vinculado ao Instituto Sedes Sapientiae;
Cocoordenadora do Projeto Consultas
Terapêuticas.

João Pedro Javera

psicanalista; Doutorando em Psicologia Clínica
(USP); Mestre em Psicologia Clínica (USP); trabalha
em consultório particular e, como Acompanhante
Terapêutico, desde 2007; Integrante do Laboratório
PROSOPON no Instituto de Psicologia da USP.

Ricardo Telles de Deus

psicanalista; Pós-doutorando em Psicologia
Clínica (PUC-SP); Docente do Curso de Formação
em Psicanálise do CEP; Docente do Curso de
Formação Winnicottiana do IBPW; Membro
Pesquisador da Associação Universitária de
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (AUPPF).

Não são poucos, nem são simples os
problemas com os quais se defronta o
psicanalista hoje no âmbito de seu trabalho
clínico. Dentre estes, encontra-se o desafio
de ajudar pessoas que não padecem
de psiconeurose, mas de outros tipos
de psicopatologias, cujas organizações,
dinâmicas e etiologias precisam ser melhor
compreendidas. Além disso, é frequente
tais análises trazerem consigo problemas
técnicos e éticos, exigindo reflexões
sobre o sentido da própria sanidade, tanto
no plano individual como no plano dos
agrupamentos humanos e da cultura.
Tendo em vista esta situação, estaremos
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos
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às voltas, no seminário, com o precioso
legado que nos deixou o pediatra e
psicanalista inglês Donald Winnicott.
Nosso propósito será explicitar, por meio
do estudo detalhado de alguns de seus
casos clínicos, o modo como ele pensava
os distúrbios psíquicos e os elementos de
sanidade, a técnica e a ética da Psicanálise.
programa
1. Winnicott: aspectos biográficos
2. Pressupostos teóricos e clínicos
3. Estudo de casos selecionados
4. C
 línica psicanalítica contemporânea
revisitada
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde
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$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00
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seminários teóricos | 1º semestre
Ferenczi, da clínica à teoria – uma introdução

A Psicanálise reinventada de Jacques Lacan:
a clínica em questão

quartas-feiras | 20h às 22h | início 28/04

terças-feiras | 17h às 19h | início 04/05

docente

Gustavo Dean-Gomes

psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUCSP, doutorando no Programa de Psicologia Clínica do
IPUSP, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor
Ferenczi e da International Sándor Ferenczi Network,
autor de “Budapeste, Viena e Wiesbaden – O Percurso
do Pensamento Clínico-Teórico de Sándor Ferenczi”, ed.
Blucher, Professor do Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP). 	

Sándor Ferenczi (1873-1933) foi um dos principais
interlocutores de Freud no empreendimento
psicanalítico. Sua inquietude e criatividade uniamse à fidelidade à psicanálise de forma singular.
Tal postura, por um lado, garantiu-lhe alguns
dissabores durante a vida e relegou sua obra a uma
subvalorização (quando não à maldição) por um
longo período. Por outro, tornou-lhe o protótipo
do psicanalista pós-escolar: atento à tradição
e, simultaneamente, insubmisso; conhecedor
profundo da(s) teoria(s) psicanalítica(s) mas
comprometido, primeiramente, com seus
pacientes. Um apaixonado pela Psicanálise que
lutou bravamente por sua chama inventiva,
combatendo posições que entendia encaminhá-lo
para a estagnação – quando não para algo pior.
Nesse curso, pretendemos apresentar
cronologicamente os principais pontos do
pensamento psicanalítico de Ferenczi, enfatizando
suas descobertas a partir da experiência clínica
com seus pacientes.
programa
1. Apresentando Ferenczi – origens, contexto e
aproximação da Psicanálise
2. A pedagogia e o sentido de realidade: as
primeiras reflexões de Ferenczi sobre o
relacionamento da criança com o mundo adulto
e a formação do psiquismo infantil
56

3. R
 efletindo com Freud sobre a técnica
psicanalítica: as contribuições ferenczianas
sobre a transferência a contratransferência
(e algumas considerações sobre a abstinência
e a neutralidade)
4. Ampliando os limites da clínica psicanalítica
– a técnica ativa: surgimento, aplicabilidade e
contraindicações
5. A
 guerra, o nascimento e a evolução – as
diversas vias de (re)inserção do trauma no
pensamento ferencziano
6. O
 s hóspedes mal-acolhidos e a pulsionalidade
mortífera (o trauma por desinvestimento
ambiental)
7. A
 confusão de línguas, o desmentido e a
identificação com o agressor (o trauma por
investimento passional dos adultos)
8. P
 ressupostos finais da clínica ferencziana
(I) o tato, a empatia e a simpatia na prática
psicanalítica
9. P
 ressupostos finais da clínica ferencziana (II)
o relaxamento, a regressão, a neocatarse, a
mutualidade e a sedução ética (a dimensão
vitalizadora do trabalho analítico)
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, estudantes
e profissionais das áreas da saúde
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
28 de abril; 05, 12, 19 e 26 de maio
e 02, 09, 16 e 23 de junho
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

docente

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”, no livro: “Diálogos Sobre
Formação e Transmissão em Psicanálise” e “Clínica
Psicanalítica das Neuroses”, Série Prática Clínica,
ambos da ed. Zagodoni, “Atendimento Psicanalítico da
Depressão”, ed. Zagodoni em organização com Daniel
Kupermann, entre vários outros artigos publicados.
Professora e supervisora em universidades e em Curso
de Formação em Psicanálise.

Desde suas primeiras formulações, Lacan
propõe questões fundamentais sobre a prática
clínica vigente, seja em relação à proposta dos
chamados pós-freudianos, nos anos 50, seja em
relação à clínica psicanalítica contemporânea.
O ato inaugural da empreitada foi a realização
de seu retorno ao texto de Freud, à clínica de
Freud, ação da qual decorreu uma revitalização
da causa freudiana, a saber, do inconsciente
freudiano, que Lacan formalizou como o
inconsciente estruturado como linguagem. Para
tal inscreveu os operadores Real, Simbólico
e Imaginário. Assim, recolocou parâmetros
para a clínica, favorecendo haver mais rigor
na abordagem do psiquismo, de forma menos
descritiva e mais voltada às operações visadas
pela prática clínica psicanalítica. Neste contexto,
a ideia de reinvenção da Psicanálise se coloca
como aquela que considera a existência de um
giro realizado por Lacan, que inaugura desde seu
retorno a Freud, uma série de desdobramentos
engendrados ao longo de sua trajetória e,
por que não dizer, pertinente aos nossos dias
atuais de psicanalistas. É sobre este contexto
e seus desdobramentos que proponho nos
debruçarmos neste seminário.
progra mação 20 21

programa
1. O retorno a Freud de Jacques Lacan e o seu?
2. As Primeiras subversões de Lacan de consequências
clínicas: O eu e o objeto contingente
3. O Inconsciente freudiano e os operados S.I.R.
(Simbólico, Imaginário e o Real) e sua retomada
como R.S.I. (Real, Simbólico e Imaginário):
as consequências clínicas da ênfase dada ao
registro chamado Real
4. Transferência, estruturas clínicas e a escuta clínica
5. As diferentes concepções de estrutura e de
signo no pensamento clínico de Lacan
6. A linguagem é condição para o Inconsciente
e a língua é condição para linguagem
7. Sobre o caminho de Lacan do S.I.R. (1953)
ao R.S.I. (1975)
8. Transferência como demanda de amor ao
dispositivo de Lacan chamado Sujeito Suposto
ao Saber (sobre o desejo e sobre o gozo):
desejo de analista não é o mesmo que o desejo
do analista e nem do desejo de ser analista
9. Do trabalho de transferência à transferência de
trabalho: a transmissão da Psicanálise
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, estudantes
e profissionais das áreas da saúde
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
04, 11, 18 e 25 de maio e
01, 08, 15, 22 e 29 de junho
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00
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seminários teóricos | 1º semestre
Psicanálise pós-escolas: da compreensão à interpretação
segundas-feiras | 18h às 20h | início 07/06
coordenação

Eduardo Fraga de Almeida Prado
Gabriela Malzyner
docentes

Ana Tereza Arantes de Almeida Alonso

membro do Departamento de Formação em Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae. Membro da CEPPAN (Clínica
Cybelle Weinberg de Estudos e Pesquisa em Psicanálise
da Anorexia e Bulimia). Participante da Cowap-IPA
(Committe on Women and Psychoanalysis) como pessoa
interessada no grupo de estudos junto à Sociedade Brasileira
de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).

Gabriela Malzyner

psicóloga e psicanalista, mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, membro da Clínica Cybelle
Weinberg de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da
Anorexia e Bulimia (CEPPAN), psicóloga do Centro
de Dificuldades Alimentares do Pensi-Sabará
Hospital Infantil e Coordenadora do Núcleo de
Formação Permanente - Prática Clínica - Psicanálise
Infância e Adolescência do CEP.

Luana Viscardi Nunes

psicóloga pela PUC-SP e psicanalista pelo Instituto
Sedes Sapientiae (ISS). Professora do curso de
Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica,
do Departamento Formação em Psicanálise do ISS.
Membro efetivo do Departamento Formação em
Psicanálise do ISS.

Marina Fibe De Cicco

psicóloga e mestre em Psicologia Clínica pelo
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
(IPUSP). Psicanalista e supervisora clínica, membro
do Departamento Formação em Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae, é também especialista
em clínica pais-bebês e intervenção precoce pela
Universidade de Columbia (Nova York).

Mônica J. F. Saliby

psicóloga pela PUC-SP, psicanalista pelo
Departamento de Formação em Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae, membro filiado do Instituto
de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise
de São Paulo (SBPSP), aprimoramento em Saúde
Pública – USP e especialização em Observação de
Bebês – Instituto Mãe-Bebê-Família.

Patricia Gipsztejn Jacobsohn

psicóloga e psicanalista. Mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, especialista em Psicoterapia
Psicodinâmica da Pré-Adolescência e Adolescência
pelo Instituto Sedes Sapientiae, coordenadora da
Clínica Cybelle Weinberg de Estudos e Pesquisas
em Psicanálise da Anorexia e Bulimia (CEPPAN)
e membro do Departamento Formação em
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.

Talita Nacif

psicóloga clínica e Membro Efetivo do Instituto
Sedes Sapientiae, psicanalista e Membro Associado
da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São
Paulo-IPA-Febrapsi-Fepal.

O curso se propõe a apresentar autores
da Psicanálise, contemplando as diferentes
concepções teóricas que norteiam a escuta
e a interpretação na clínica, tendo em vista
a infância, adolescência e vida adulta.
Autores apresentados: Piera Aulagnier;
Françoise Dolto; Silvia Bleichmar; René
Roussillon; Jean-Jacques Rassial

programa
1. Apresentação dos conceitos-chave em
Freud que possibilitaram o surgimento
de duas escolas teórica-clínicas: inglesa e
francesa
2. Apresentação de conceitos fundamentais
da escola francesa: Jacques Lacan
3. Apresentação dos conceitos-chave da
escola inglesa a partir de Melanie Klein e
Wilfred Bion
4. Contribuição de autores pós-escolas para
o trabalho clínico hoje
5. A constituição do psiquismo por Piera
Aulagnier
6. Françoise Dolto e sua contribuição à
clínica da infância e da adolescência
7. Silvia Bleichmar e a Neogênese
8. René Roussillon: simbolização das falhas
dos laços primários
9. Jean-Jacques Rassial e a contribuição para
a clínica psicanalítica com adolescentes.

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
07, 14, 21 e 28 de junho;
02, 09, 16, 23 e 30 de agosto
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde, a alunos,
ex-alunos do Curso de Formação em
Psicanálise e a profissionais interessados
no trabalho com bebês, crianças e
adolescentes.

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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seminários teóricos | 1º semestre
Organização subjetiva nas psicoses,
loucura e distúrbios do pensar
segundas-feiras | 20h às 22h | início 07/06
coordenação

José Waldemar Thiesen Turna
Nelson Cristini Júnior
docentes

Armando Colognese Junior

psicólogo, psicanalista, professor universitário
e membro do Departamento Formação em
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae; autor
do livro, “A trama do equilíbrio psíquico”, ed.
Rosari e coautor do livro “Sabores Inconscientes”
(organizadora Cybelle Weinberg), Sá Editora.

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 e
supervisor clínico de Serviços de Atendimento
Especiais (CRAS, SEAS e Abrigo Infantil), no
Município de São Paulo.

Leandro Lamano Ferreira

historiador, pedagogo, trabalha há 23 anos na
área da educação, tendo atuado como professor,
orientador educacional, diretor de unidade e
coordenador pedagógico em escolas da rede
particular de ensino.

Nelson Cristini Júnior

Há uma organização subjetiva nas
psicoses? Sustentamos que sim, embora
pareça ao neurótico que o psicótico esteja
psiquicamente desorganizado.
O seminário pretende abordar as
organizações defensivas das neuroses
e das psicoses para além da observação
fenomenológica, sustentando que um
diagnóstico diferencial só é possível a partir
da (e na) transferência.
Para isso, precisaremos percorrer os efeitos
da linguagem e da perda da realidade na
constituição do sujeito para a psicanálise.
A clínica das psicoses, pelo vértice da
escola inglesa, apresenta questões sobre a
simbolização, suas falhas e manifestações
simbólicas, como os distúrbios do pensar.
O seminário mantém o dispositivo de
apresentação de pacientes que será
abordado durante as aulas expositivas, além
de um encontro destinado à prática, nas
dependências das instituições parceiras, o
Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima
e o Instituto Casa do Todos, em data a ser
anunciada no decorrer do percurso.

programa
1. Primeiras considerações / Apresentação
de pacientes: natureza e função
2. Loucura: Uma condição do humano
3. Perda da realidade em Psicanálise
4. Foraclusão e recalque como defesas
psíquicas
5. Discussão sobre a Apresentação de
Pacientes
6. O fenômeno psicótico e suas
reverberações na escuta
7. O
 bservações sobre a estrutura psicótica
8. Primeiras considerações. Melanie Klein
leu e estudou Freud. Contribuições
pós-kleinianas na clínica das psicoses
9. C
 ompreendendo e diferenciando
a perversão nos estados primitivos
(e sexuais) da mente

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
07, 14, 21 e 28 de junho;
02, 09, 16, 23 e 30 de agosto
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde, a alunos,
ex-alunos do Curso de Formação em
Psicanálise e a profissionais interessados no
trabalho da clínica das psicoses.

psicanalista e mestre em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, com dissertação desenvolvida no âmbito
do Laboratório de Psicopatologia Fundamental
e docente do Curso de Formação em Psicanálise
do CEP.
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seminários teóricos | 2º semestre
O Pensamento e a Clínica de Melanie Klein

Adoção e Psicanálise

quintas-feiras | 19h às 22h | início 29/07

segundas-feiras | 18h às 20h | início 13/09

coordenação

Marianna Schontag
docentes

Janderson Farias Silvestre dos Santos

psicólogo e psicanalista. Doutorando e mestre em
Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da
USP, Pesquisador no Laboratório Interinstitucional
de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise,
Contemporânea (LIPSIC-USP/PUC). Especialista
em Psicoterapia Psicanalítica pelo Departamento
de Psiquiatria da UNIFESP.

Maria da Graça Palmigiani

psicóloga e psicoterapeuta. Formação no Curso
de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família
Modelo Tavistock; Docente no Curso Relação Pais
Filhos: da Observação à Intervenção do Instituto
Sedes Sapientiae.

Marianna Schontag

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

programa
Aula 1 - Panorama histórico-conceitual
do pensamento de Melanie Klein.
As primeiras proposições acerca da
possibilidade de análise de crianças a
partir de um diferente entendimento da
transferência; o papel da agressividade nos
adoecimentos, a angústia como foco da
interpretação na análise. Relatos de sessão
e discussão sobre a técnica
Aula 2 - Fantasia inconsciente,
simbolização e representação
Aula 3 - As posições esquizo-paranoide e
depressiva, sua elaboração e vicissitudes
no desenvolvimento afetivo e intelectual
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Aula 4 - Identificação projetiva,
identificação introjetiva e identificação
adesiva (Klein, Bion, Esther Bick)
Aula 5 - Inveja e Gratidão na cultura
contemporânea
Aula 6 - De Bion a Ogden:
A experiência emocional, o Terceiro
Analítico e a Intersubjetividade
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da saúde
carga horária
18 horas (6 aulas de 3 horas cada)
datas
29 de julho; 05, 12, 19 e 26 de agosto
e 02 de setembro
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00

coordenação

Eduardo Fraga de Almeida Prado
Gabriela Malzyner
docentes

Eduardo Fraga de Almeida Prado

graduado em Psicologia. Formação em Psicanálise pelo
CEP e em Psicanálise com Crianças pelo Instituto Sedes
Sapientiae. Especialista em Psicologia Clínica pelo CRP-SP
e em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP. Mestre e Doutor
em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Atualmente, é um
dos coordenadores do Núcleo de Formação Permanente
- Prática Clínica - Psicanálise Infância e Adolescência do
CEP, onde também atua como docente no Curso de
Formação em Psicanálise. Docente do curso de Psicologia
da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Professor
Responsável pelo Curso de Especialização em Psicoterapia
de Orientação Psicanalítica nesta mesma IES.

Leila Dutra de Paiva

psicóloga e psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pelo
IPUSP, Especialista em Psicologia Clínica e Jurídica pelo
CRP-SP e em Terapia de Família e de Casal pela PUC-SP.
Psicóloga judiciária aposentada com atuação no TJSP
por 30 anos. Autora do livro “Adoção – Significados e
Possibilidades”, ed. Casa do Psicólogo, coautora no livro
“Atendimento Psicanalítico na Adoção”, ed. Zagodoni e
autora de capítulos nos livros “Guia de Adoção”, ed. Roca
e “Avaliação Psicológica e Lei”, ed. Casa do Psicólogo.
Membro do Movimento pela Proteção Integral de
Crianças e Adolescentes.

O seminário propõe abordar conceitos
fundamentais para a análise e discussão do
tema da adoção de crianças e adolescentes,
visando instrumentalizar os participantes à
escuta e ao manejo dos casos de adoção nos
contextos clínico e institucional. A metodologia
dos encontros está pautada na apresentação
de dispositivos teóricos e na descrição de
intervenções possíveis e necessárias nas diversas
etapas do processo de adoção em conformidade
com o referencial psicanalítico e a legislação
brasileira sobre essa medida de proteção.
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos
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programa
1. Rupturas, perdas e/ou abandonos imprimem
marcas constitutivas? Considerações sobre a
constituição psíquica e os lutos
2. A escuta psicanalítica de crianças/adolescentes
em transição das instituições de acolhimento para
as famílias adotivas e/ou à espera da adoção
3. Os pais pela adoção – o filho imaginário e o filho
real nas situações de infertilidade e adoção
4. Profilaxia nas adoções – intervenções psicanalíticas
nas diversas etapas do processo
5. A construção dos laços simbólicos e afetivos
atravessados pelo vértice jurídico
6. F iliação, afiliação, adoção e vínculo paterno-filial
7. A rede interprofissional de proteção às crianças e
aos adolescentes e o dispositivo analítico
8. Adoção e homoparentalidade
9. A clínica com famílias construídas via adoção –
construção de novas narrativas
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, profissionais
das áreas da saúde, a alunos, ex-alunos do Curso
de Formação em Psicanálise e a profissionais
interessados no trabalho com bebês, crianças e
adolescentes.
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
13, 20 e 27 de setembro; 04, 18 e 25 de
outubro e 08, 22 e 29 de novembro
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00
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seminários teóricos | 2º semestre
Alternativas de tratamento
e in(ter)venções possíveis nas psicoses

Histórias familiares

segundas-feiras | 20h às 22h | início 13/09

terças-feiras | 9h às 11h | início 21/09

coordenação

José Waldemar Thiesen Turna
Nelson Cristini Júnior
docentes

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 e supervisor clínico de Serviços de
Atendimento Especiais (CRAS, SEAS e Abrigo Infantil),
no Município de São Paulo.

Lenine Ribeiro

médico psiquiatra, psiquiatra infantil e psicanalista.
Mestre em Medicina com tese sobre pródromos
psicóticos em adolescentes. Chefe do Ambulatório de
Psiquiatria do Hospital do Servidor Público Estadual
(HSPE), preceptor da Residência Médica em Psiquiatria
do HSPE, coordenador técnico da Rede de Atendimento
em Saúde Mental em Itaquera com ambulatório
especializado de doenças esquizofrênicas.

Milson dos Santos Evaristo Junior

psicólogo, psicanalista, terapeuta junguiano, supervisor
clínico, acompanhante terapêutico. Coordena cursos de
formação em acompanhamento terapêutico desde 2017
na cidade de São Paulo.

Mirella D’Angelo Viviani

educadora, psicopedagoga clínica pela Escuela de
Buenos Aires, Arte-terapeuta, Terapeuta Transpessoal,
membro do Colégio Internacional de Terapeutas,
Fundadora e Coordenadora do Instituto Casa do Todos Convivência, Arte e Tratamento, autora do livro “Outros
de Mim”, ed. All Print.

O seminário pretende abordar essas alternativas
em aulas teóricas e discussões sobre a prática.
Sustentamos também o dispositivo de
apresentação de pacientes, que será abordado
nas aulas expositivas e em um encontro no
hospital, nas dependências das instituições
parceiras, o Centro Integrado Nossa Senhora de
Fátima e o Instituto Casa do Todos, em data a ser
anunciada no decorrer do percurso.
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programa
1. Primeiras considerações / Apresentação de
pacientes: natureza e função
2. Contextualização da história do
acompanhamento terapêutico e
aproximações com a psicologia analítica de
Carl Gustav Jung
3. Um caso de acompanhamento terapêutico
4. Discussão sobre a apresentação de pacientes
5. A clínica da psicose na psiquiatria e na
Psicanálise
6. A transmissão da Psicanálise pela estrutura da
psicose
7. O Coletivo: implicações e desdobramentos
8. Os efeitos da arte e da convivência quando
os recursos psíquicos falham
9. “Como se manifesta o meu tratamento:
forma e movimento.” Espaço de expressão de
conhecimentos e saberes dos atendidos do
Instituto Casa do Todos
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde, a alunos,
ex-alunos do Curso de Formação em Psicanálise
e profissionais interessados no trabalho da clínica
das psicoses.
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
13, 20 e 27 de setembro; 04, 18 e 25 de
outubro e 08, 22 e 29 de novembro

docente

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.

“Este é exatamente o texto de nossa
experiência cotidiana.”
— Jacques Lacan
programa
Em outubro de 1975, em uma conferência
proferida em Genebra, Jacques Lacan deixa
de lado seu conhecido hermetismo para
afirmar de forma clara que “sabemos muito
bem na análise a importância que teve
para um sujeito, eu quero dizer, aquele
que naquele momento ainda não era nada,
o modo como foi desejado. Há pessoas
que vivem sob o efeito, que durará longo
tempo em suas vidas, do fato de que um
dos pais – não preciso dizer qual deles –
não o desejou”. Lacan retoma, nessa fala,
a descoberta de Freud, presente em seus
primeiros escritos, sejam eles as cartas para
Fliess ou as primeiras articulações expostas
em seu Projeto para uma psicologia
científica.

preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00

cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

• O que será que nós analistas “sabemos”

sobre as histórias familiares?
• Qual a importância das histórias familiares
na constituição dos diagnósticos com que
nos deparamos na clínica?
• Em que o valor atribuído aos romances
familiares diferencia a psicanálise das
outras disciplinas que se ocupam do
psiquismo?
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
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$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
progra mação 20 21
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seminários teóricos | 2º semestre
Teoria e Clínica em Christopher Bollas:
Histeria e Esquizofrenia

A metapsicologia revisitada e
o pensamento clínico de André Green

sextas-feiras | 15h30 às 17h30 | início 24/09

quartas-feiras | 20h às 22h | início 29/09

docente

Sérgio de Gouvêa Franco

psicanalista, doutor pela Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP) e pós-doutor em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, membro do Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, onde fez
formação em Psicanálise, presidente da Associação
Universitária de Pesquisa em Psicopatologia
Fundamental (AUPPF), professor do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP e professor na
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
(FECAP). Autor do livro “Mandrágoras, Clínica
Psicanalítica: Freud e Winnicott”, ed. Primavera, em
parceria com Manoel Berlinck e Karin Wondracek,
entre outras publicações no país e exterior.

Um dos mais importantes psicanalistas vivos,
Christopher Bollas possui rica clínica que
enfrenta as mais variadas psicopatologias, com
criatividade e compromisso. Sua experiência
é ao mesmo tempo com a neurose e com
pacientes graves e psicóticos.
O Seminário se propõe a compreender os
recursos teórico/clínico que Bollas oferece
para atender a histeria e a esquizofrenia e
se baseia em dois livros capitais do autor:
“Hysteria e Quando o sol explode”, “O enigma
da esquizofrenia” (ainda sem tradução para
o português.) Ambos livros são de grande
impacto, não apenas teórico, mas mostram
a grandeza humana e clínica do autor. É
impossível não aprender muito estudando
estes livros.
Norte-americano, fez formação inicial
em história e literatura nos EUA, com um
doutorado em Herman Melville, o autor de
“Moby Dick”. Depois foi para Londres para
fazer formação em psicanálise na Sociedade
Britânica de Psicanálise, tendo convivido
com grandes nomes da psicanálise inglesa.
Foi influenciado pelo chamado Grupo
Independente da Sociedade Britânica de
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Psicanálise, cujo principal nome foi Winnicott.
Mas ele é sobretudo um freudiano, além da
Inglaterra, dialoga também com a França de
Lacan, de Pontalis e de André Green.
Tópicos do Seminário
• Introdução à vida e obra de Christopher
Bollas
• A preocupação com os pacientes fronteiriços
e o retorno à preocupação com os histéricos
• O objeto originário na histeria (mãe)
• A sexualidade do histérico
•O
 difícil manejo da transferência e
contratransferência na histeria
•A
 experiência com pacientes autistas,
esquizofrênicos e graves
• Um pouco de teoria sobre a esquizofrenia
• A terapêutica da esquizofrenia
• A relação entre a neurose e a psicose

docente

Berta Hoffmann Azevedo

psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, membro associado da
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo
(SBPSP). Docente nos Cursos “André Green e a
Psicanálise Contemporânea” e “Introdução à Escuta
Psicanalítica” da SBPSP. Autora do livro “Crise
Pseudoepiléptica”, Coleção Clínica Psicanalítica.

programa
1. Psicanálise Contemporânea: um programa
de investigação
2. O conceito de limite
3. Trabalho do negativo
4. Narcisismo negativo e função
desobjetalizante
5. O Complexo da Mãe Morta
6. Posição fóbica central
7. Analidade primária
8. O silêncio do psicanalista
9. Ilusões e desilusões do trabalho
psicanalítico

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
29 de setembro; 06, 13, 20 e 27 de
outubro e 03, 10, 17 e 24 de novembro
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP três mensalidades
de R$ 400,00

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde
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$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
progra mação 20 21
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seminários teóricos | 2º semestre
O Grupo na instituição

Casais e Famílias na Psicanálise:
mudanças e permanências

quintas-feiras | 15h30 às 17h30 | início 30/09

sextas-feiras | 9h às 12h | início 01/10

coordenação

Any Trajber Waisbich
docentes
Any Trajber Waisbich

psicóloga e psicanalista. Membro Efetivo, docente
em cursos sobre psicanálise de grupo do Instituto
de Psicanálise e de extensão da SBPSP. Participou
da comissão editorial da Revista IDE e do Jornal
de Psicanálise. Participou da comissão de Seleção
de Membros Efetivos (2016/2017 e 2018/2019).
Participou da Diretoria da SBPSP (2019/2020).

Cristina Parada Franch Leite

psicanalista. Membro Filiado da SBPSP. Membro
do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae. Integrante do Grupo de Entrevista da
Revista Percurso. Foi coordenadora de grupos e
famílias, e do Núcleo de Transmissão e Investigação da
Instituição Projetos Terapêuticos.

Silvia Bracco

psicanalista, membro associado da SBPSP, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, coordenadora
de saúde do Ateliescola Acaia. Há 25 anos
envolvida em trabalhos com população em situação
de vulnerabilidade social.

Este Seminário propõe uma articulação e
reflexão sobre aspectos de teorias e técnicas
grupais focalizando, principalmente, como se
dão em situação institucional. A sistematização
da teoria possibilitará uma maior compreensão
do lugar do analista e do grupo nesta
configuração. Consequentemente, amplia-se a
investigação teórico-clínica e desenvolvem-se
novas formas de compreensão dos fenômenos
que nos cercam.
Verificaremos, ainda, como estas ideias ressoam
entre nós, analistas brasileiros, neste ato criativo
de recriar teoria e método singulares a partir
da experiência clínica com os diversos tipos de
68

grupos com os quais trabalhamos. Finalmente,
ilustraremos com vinhetas clínicas trazidas por
todos os componentes do seminário.
programa
1. Apresentação e introdução
2. E. A. Danto: “As Clínicas Públicas de Freud”
3. R. Kaës
4. R. Kaës: “um singular plural”
5. C
 . Vacheret: “O grupo, o objeto mediador e o
acesso ao pensamento metafórico”
6. Análise de grupo hoje no Brasil: Fernando
da Silveira “Clinicando grupo no movimento
psicanalítico brasileiro: origens” Fotolinguagem
no Brasil
7. P. Castanho: “Transferência e contratransferência
nos grupos”
8. P
 opulação em situação de vulnerabilidade Projeto Acaia
9. Escuta psicanalítica. Finalização
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da saúde, a alunos,
ex-alunos do Curso de Formação em
Psicanálise e profissionais interessados no
trabalho com grupos nas instituições
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$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

docente

Lisette Weissmann

psicanalista, formada em Psicologia e Línguas, especialista
em Psicanálise dos Vínculos, mestre em Psicologia Clínica
pela PUC-SP, doutora em Psicologia Social pela USP,
membro fundadora da Associação Brasileira de Psicanálise
de Casal e Família (ABPCF), 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,
“Atendimento Psicanalítico de Família” com Isabel Cristina
Gomes e cols, ed. Zagodoni, “Interculturalidade nos
Vínculos Familiares”, ed. Blucher e de vários artigos.

professora convidada

Lygia Vampré Humberg

psicanalista, doutora pelo Instituto de Psicologia da
USP (IPUSP), mestre pela Faculdade de Medicina da
USP; Membro do Departamento de Psicanálise com
Crianças e do Grupo Espaço Potencial; Professora do
curso Winnicott, Experiência e Pensamento do Instituto
Sedes Sapientiae; Professora do curso de Formação em
Psicanálise do Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP).
Autora do livro “Relacionamentos Adictivos. Vício e
Dependência do Outro”, CLA Editora, e de capítulos em
outros livros.

Estamos vivendo momentos de intensas mudanças
nos vínculos e nas relações entre os sujeitos do século
XXI, os arranjos relacionais já não carregam o peso
da moral, a religião e a sociedade de antigamente.
Vislumbramos sujeitos se vinculando baseados
em escolhas singulares e próprias. Que parâmetros
do formato social do século XX permanecem e
quais se modificam? Como escolhem os sujeitos
para conformar seus vínculos atuais? A Psicanálise
das Configurações Vinculares tenta dar conta das
mudanças nos casais e famílias. Pensaremos sobre
aquilo que perdura e aquilo que se modifica, aquilo
que estrutura o social humano e aquilo que permite
ser modificado. A professora convidada ajudará
a problematizar os tipos de vínculo para tentar
compreendê-los à luz da Psicanálise.
progra mação 20 21

programa
1. Que nos diz a Psicanálise sobre os vínculos
atuais. Eixos para pensar a Psicanálise das
Configurações Vinculares. Olhar vincular sobre
os novos formatos de armar famílias e casais
na atualidade. Complexização dos vínculos ou
empobrecimento deles.
2. Casal. Definição e parâmetros definitórios.
Cotidianidade, relações sexuais, projeto vital
compartilhado, tendência monogâmica. Vínculo
de casal, vínculo de amigos, vínculo de amantes.
3. Tipos de casais contemporâneos.
Relacionamentos adictivos.
4. Separação matrimonial e segundos matrimônios.
Processo de separação e luto. Constituição de
novos relacionamentos. Famílias constituídas
pelos teus, os meus, os nossos.
5. Famílias do século XXI. Que denominamos família
nos tempos atuais? Como defini-las. O que perdura
e o que tem se modificado. Função materna, função
paterna, função filial, função avuncular.
6. Configurações familiares na diversidade: famílias
monoparentais, famílias migrantes, famílias
reconstituídas, famílias heteronormativas, etc.
Casos clínicos.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, estudantes
e profissionais das áreas da saúde
carga horária
18 horas (6 aulas de 3 horas cada)
datas
01, 08, 15, 22 e 29 de outubro
e 05 de novembro
preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00
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seminários teóricos | 2º semestre
Psicopatologia e psicodiagnóstico
na clínica psicanalítica
terças-feiras | 17h às 19h | início 05/10
docente

João Paulo F. Barretta

psicanalista, mestre em Filosofia pela PUC-SP,
doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP, com pósdoutorado em Filosofia pela UNICAMP. Supervisor do
Ambulatório de Transtornos Somatoformes (SOMA)
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da USP (IPq-HCFMUSP).
Professor do Curso de Especialização “Conceitos
Fundamentais da Psicanálise em Freud, Klein, Lacan e
Winnicott”, do Núcleos de Psicanálise.

A clareza teórica sobre os diferentes
quadros clínicos (características e etiologia)
do ponto de vista da Psicanálise, bem
como uma capacidade de identificar os
elementos por meio dos quais é possível
fazer um diagnóstico, ajudam o psicanalista
em sua tarefa clínica cotidiana a lidar com
os fenômenos transferenciais e a conduzir
o tratamento em direção à cura possível.
Ao longo deste curso, discutiremos esses
temas dos pontos de vista teórico e clínico
(discussão de casos clínicos trazidos pelos
alunos ou professor).
programa
1. As neuroses de transferência:
histeria, fobia e obsessão na 1ª tópica
2. As neuroses de transferência
na 2ª tópica
3. As psicoses I: a paranoia e a
esquizofrenia nas perspectivas
de Freud e Lacan
4. As psicoses II: a paranoia e a
esquizofrenia nas perspectivas
de Klein e Winnicott
5. As psicoses III: a melancolia e os
distúrbios de humor, nas perspectivas
de Freud, Klein e Winnicott
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6. As perversões e a psicopatia nas
perspectivas de Freud, Lacan e Winnicott
7. Os casos clínicos fronteiriços: borderline,
falso self (patológico) e esquizoide na
perspectiva de Winnicott e Lacan
8. Discussão teórico-clínica de caso trazido
pelos alunos ou pelo professor
9. Discussão teórico-clínica de caso
trazido pelos alunos ou pelo professor.
Fechamento do curso

Seminários de
Curta Duração
1º SEMESTRE

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

• Georg Groddeck e a Psicossomática
Psicanalítica: A mente, o corpo e os outros

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

• As contribuições de Joyce McDougall para a
clínica psicanalítica

• A linguagem, o corpo e o ato analítico

• A Psicofarmacologia

datas
05, 19 e 26 de outubro; 09, 16, 23 e
30 de novembro e 07 e 14 de dezembro

2º SEMESTRE
• Introdução à teoria de Piera Aulagnier

preço
três mensalidades de R$ 450,00
alunos do CEP: três mensalidades
de R$ 400,00

cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

• A Clínica Lacaniana
• Bion para leigos
• Fundamentos fenomenológicos-existenciais no
tratamento psicanalítico de “Casos Difíceis”

progra mação 20 21
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seminários de curta duração | 1º semestre
Georg Groddeck e a Psicossomática Psicanalítica:
A mente, o corpo e os outros

A linguagem,
o corpo e o ato analítico

sábados | 9h às 12h | início 06/02

sextas-feiras | 14h às 17h | início 05/03

docentes

Lazslo Antônio Ávila

psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia Social
pela USP, doutor em Psicologia Clínica pela USP
e pós-doutorado na University of Cambridge
(Inglaterra). É livre-docente do Departamento
de Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade
de Medicina de São José do Rio Preto, professor
titular da Sociedade de Psicoterapias Analíticas do
Estado de São Paulo e professor titular do Núcleo
de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise das
Configurações Vinculares (NESME). Autor de cinco
livros, entre eles: “Doenças do Corpo e Doenças da
Alma”, ed. Escuta, e de diversos artigos publicados.

programa
•R
 epresentações do corpo a partir de
diferentes olhares
•A
 Histeria como modelo de indagação da
relação mente/corpo
•A
 psicossomática psicanalítica a partir de
G. Groddeck
• O sujeito, seu corpo e os outros

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
06, 20 e 27 de fevereiro
preço
duas mensalidades de R$ 370,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 340,00

docente

Daniel Kupermann

psicanalista, presidente do Grupo Brasileiro de
Pesquisas Sándor Ferenczi, livre-docente do
Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP e
Coordenador do psiA – Laboratório de Pesquisas
e Intervenções Psicanalíticas do PSC/IPUSP.
Autor dos livros “Transferências Cruzadas. Uma
História da Psicanálise e Suas Instituições”, ed.
Escuta, “Presença Sensível - Cuidado e Criação na
Clínica Psicanalítica” e “Ousar Rir: Humor, Criação
e Psicanálise”, ambos da ed. Civilização Brasileira,
“Estilos do Cuidado: A Psicanálise e o Traumático”
e “Por que Ferenczi?”, ambos da ed. Zagodoni.

Lucas Charafeddine Bulamah

psicanalista, psicólogo, membro do psiA Laboratório de Pesquisas e Intervenções em
Psicanálise do PSC/IPUSP e do GBPSF - Grupo
Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi. Mestre
e doutor em Psicologia Clínica no IPUSP. Autor
do livro “História de Uma Regra Não Escrita: A
Proscrição da Homossexualidade Masculina no
Movimento Psicanalítico”, ed. Zagodoni.

programa
Nesse seminário proporemos uma reflexão
acerca do estatuto da palavra em análise,
na medida em que se considera sua íntima
relação com a corporeidade, seja do
analisando, seja do analista. Pretende-se
demonstrar, a partir das contribuições
ferenczianas acerca do desenvolvimento
do sentido de realidade, que a linguagem
significativa é antes de tudo um gesto, o
que se evidencia por meio da presença
no setting das entonações da voz, das
palavras obscenas e da linguagem da
ternura infantil. O Leitmotiv do seminário
é explicitar as repercussões dos achados
apresentados por Freud no seu livro sobre
o Witz e sua relação com o inconsciente
para a clínica psicanalítica; trabalho ainda
não suficientemente realizado no campo
psicanalítico.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
05, 12 e 19 de março
preço
duas mensalidades de R$ 370,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 340,00

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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seminários de curta duração | 1º semestre
As contribuições de Joyce McDougall
para a clínica psicanalítica

A Psicofarmacologia

terças-feiras | 19h às 22h | início 09/03

quintas-feiras | 14h às 17h | início 11/03

docente

Paulo Roberto Ceccarelli

psicólogo; psicanalista; Doutor em Psicopatologia
fundamental e Psicanálise - Universidade de
Paris 7, Diderot; Pós-doutor - Universidade de
Paris 7; Sócio do Círculo Psicanalítico de Minas
Gerais (CPMG); Sócio fundador do Círculo
Psicanalítico do Pará (CPPA). Membro da Société
de Psychanalyse Freudienne – Paris, França;
Membro da Associação Universitária de Pesquisa
em Psicopatologia Fundamental; Professor e
orientador de pesquisas na Pós-Graduação em
Psicologia/UFPA; Professor e orientador de
pesquisas do Mestrado de Promoção de Saúde
e Prevenção da Violência/MP, da Faculdade
de Medicina da UFMG. Membro do Programa
Antártico Brasileiro. Diretor científico da Clínica
Ampliada de Saúde Mental (CASM). Fundador e
Coordenador do Instituto Mineiro de Sexualidade
(IMSEX) e Pesquisador Associado do LIPIS (PUC-RJ).

objetivo
Apresentar as principais contribuições de
Joyce McDougall para a clínica psicanalítica
e sua inserção e importância no cenário
psicanalítico mundial.
programa
• Perversões
• A cena psicanalítica e o teatro psíquico
• Afecções psicossomáticas
• Adicções
• Normopatia
• Sobrevivência psíquica e neossexualidades
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
09, 16 e 23 de março
preço
duas mensalidades de R$ 370,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 340,00
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docente

Ariel Bogochvol

psiquiatra, psicanalista, membro da Escola Brasileira
de Psicanálise (EBP) e da AMP, ex-diretor da EBP Seção São Paulo e do IPLA, coordenador do Núcleo
de Pesquisas de Psicopatologia e Psicanálise (NEPPSI)
da CLIPP, médico assistente do CAISM - UNIFESP e
supervisor do CAEF-SAP.

programa
A questão da relação entre psicofarmacologia
e Psicanálise se insere no campo mais amplo
das relações entre a psiquiatria e a psicanálise,
objeto da reflexão de Freud desde o princípio.
Diante da psicofarmacologia contemporânea, os
psicanalistas adotam 4 posições básicas:
a) “a psicofarmacologia é um mito criado pela
indústria farmacêutica”; b) “os psicofármacos são
drogas e como tais produzem apenas estados
de alteração de consciência ou estados de
embriaguez”; c) “os psicofármacos agem, são
eficazes, mas isto não tem qualquer importância
para a psicanálise já que a psicanálise, por seus
métodos e objeto, se distingue radicalmente
da psiquiatria”; d) “os psicofármacos agem, são
eficazes, e isto tem importância para a psicanálise,
afetando seu campo que tem numerosos pontos de
imbricação com a psiquiatria”.
Os psicofármacos são um tema fundamental
e não podem ficar nas mãos apenas dos
psicofarmacologistas, psiquiatras biológicos,
neurocientistas.
Aula 1 - Fato da Mídia, Economia, Ideologia, Política:
fato da mídia; alarde; mídia leiga e científica; limites;
tratamento do mal-estar na civilização; depressão,
euforia, bulimia, anorexia, delírio, alucinação, angústia,
medo, obsessão, desamparo, impotência, ejaculação
precoce, timidez; a indústria farmacêutica, centros
de pesquisa e centros universitários; investimentos;
indústria florescente; informações; década do cérebro;
biologização; psiquiatrização; ideologia e ciência.
progra mação 20 21

Aula 2 - História da Psicofarmacologia: história;
tempos imemoriais; as drogas e as culturas;
luta pela felicidade, afastamento da desgraça;
pharmakon; remédio, veneno e tintura; Moreau
de Tours e o haxixe; Niemann e a cocaína;
alucinógenos e os ritos; farmacopeia antes de 52;
revolução psicofarmacológica; Delay e Deniker e
a clorpromazina; Zeller e Selikoff e a iproniazida;
Kuhn, e a imipramina; benzodiazepínicos; ISRS,
ISRSN e ISRN; lítio; estimulantes; observação clínica
e acasos; modelos científicos; neurotransmissão;
sinapses; antipsicóticos, antidepressivos, estimulantes,
ansiolíticos; estabilizadores de humor; amplo espectro
Aula 3 - Psicofarmacologia e Psicanálise: psiquiatria
e Psicanálise; anatomia e histologia; monismo e
dualismo; relações mente e corpo; psiquiatria biológica;
epifenômenos; modelo clínico; psiquiatria sem
psiquismo; CID 10 e DSM IV; psicanálise questionada;
corpo e aparelho psíquico; apoio e pulsão; corpo
biológico e erógeno; corpo e linguagem; o grande
Outro superposição clínica e intersecção dos campos;
esquizofrenia, mania, depressões, transtorno bipolar,
transtornos ansiosos, impulsivos, déficit de atenção;
formações do objeto a; real, simbólico e imaginário;
retorno no real; modulações do gozo; posições
doutrinárias; questões abertas
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da saúde
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
11, 18 e 25 de março
preço
duas mensalidades de R$ 370,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 340,00
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seminários de curta duração | 2º semestre
Introdução à teoria de Piera Aulagnier

A Clínica Lacaniana

sextas-feiras | 14h às 17h | início 06/08

sábados | 9h às 12h | início 14/08

docentes

Helena Maria Daquanno Martins Testi

psicóloga e psicanalista. Membro associado ao
CLIN-a, analista em formação pela EBPSP. Mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, pesquisadora
do Laboratório Piera Aulagnier sob a orientação de
Maria Lucia Vieira Violante. Coautora dos livros:
“O Psicanalista: na instituição, na clínica, no laço
social, na arte”. Volumes I e II. “História de Mulheres:
Leituras Psicanalíticas”, ambos da ed. Zagodoni.

Paula Regina Peron

psicóloga e psicanalista com Formação pelo
Instituto Sedes Sapientiae, doutora em Psicologia
Clínica e professora do Curso de Psicologia da
PUC-SP, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas
Sándor Ferenczi. Coorganizadora e coautora dos
livros: “Sujeitos da Psicanálise - Freud, Ferenczi,
Klein, Lacan, Winnicott e Bion, Diálogos Teóricos
e Clínicos”, ed. Escuta, do livro “Debates Clínicos”,
Vol. I, ed. Blucher, e “História de Mulheres: Leituras
Psicanalíticas”, ed. Zagodoni. Coautora dos livros
“Freud e o Patriarcado”, ed. Hedra, e “Atendimento
Psicanalítico da Depressão”, ed. Zagodoni.

O seminário traz as contribuições de
Piera Aulagnier à Psicanálise freudiana e
a clínica da psicose. Em “A Violência da
Interpretação” (1975), Aulagnier re-interroga
o modelo metapsicológico elaborado por
Freud a fim de “encontrar um acesso à
análise da relação que o psicótico mantém
com o discurso, que permita à experiência
analítica uma ação mais próxima da ambição
de seu projeto” (Aulagnier.1975:13). Para
dar conta desta tarefa, ela propõe um
novo modelo do aparelho psíquico, a
partir de uma concepção muito própria do
conceito de representação, particularmente,
a representação pictográfica, que
abordaremos neste seminário.
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programa
1. Biografia e bibliografia de Piera Aulagnier.
A violência da interpretação: do
pictograma ao enunciado. Os modos de
funcionamento do psiquismo (processo
originário e representação pictográfica,
primário e representação fantasmática, e o
processo secundário) e as potencialidades
neurótica, psicótica e polimorfa.
2. Um intérprete em busca de sentido
I: A teoria do eu, sobre o processo
secundário, e a atividade do pensar.
Contribuições à teoria da identificação,
as Noções de projeto identificatório e
contrato narcisista.
3. Um intérprete em busca de sentido II:
Contribuições à clínica da psicose e
a técnica da Contribuição Figurativa.
Estudo de casos e ponderações sobre as
formações psicanalíticas.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
06, 13 e 20 de agosto
preço
duas mensalidades de R$ 370,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 340,00
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docente

Ricardo Goldenberg

psicanalista, mestre em Filosofia pela USP, doutor
em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Autor
dos livros “Ensaios sobre a Moral de Freud” e
“Goza”, ed. Ágalma, “No Círculo Cínico: ou Caro
Lacan, Por Que Negar a Psicanálise aos Canalhas?”,
ed. Relume-Dumará, “Política e Psicanálise”, Jorge
Zahar Editor, “Psicologia e Análise do Eu, Solidão e
Multidão”, Coleção Para ler Freud, ed. Civilização
Brasileira, “Do Amor Louco e Outros Amores”,
e “Desler Lacan” (2ª edição, 2019), ambos da ed.
Instituto Langage.

programa
Agradeço a possibilidade de ministrar este
pequeno seminário no CEP sobre a clínica
lacaniana. Celebro a oportunidade que me
foi dada de poder pensar um discurso do
método psicanalítico e em que ele seria
“lacaniano”.
E mais, isso nos levaria a perguntar em
que consiste um psicanalista lacaniano,
ou seja, existe um modo lacaniano de ser
psicanalista (supondo-se que saibamos,
o que ainda está por ver-se, o que é um
psicanalista)? Em todo caso, se tal coisa
existir, há de ser algo diferente de marcar
os pacientes de 15’ em 15’, ou imitar aquilo
que dizem que Lacan fazia com seus
pacientes.
O que gostaria de trabalhar é a pergunta:
Existe uma clínica lacaniana? E que não
se imagine que se trata de uma pergunta
retórica cuja afirmação está garantida
de antemão. Para o segundo encontro,
proponho debater os elementos para uma
teoria da prática, digamos. Concretamente,
a teoria do “ato analítico”, como Lacan
denomina a nossa ação. Aqui teremos
que lidar com ideias como a de que o
progra mação 20 21

inconsciente se inventa, que a técnica é
a ética e esta é o estilo (o que nos dá que
a técnica é o estilo). Reservaria para o
último encontro uma reflexão sobre o que
se denomina “discurso do psicanalista”,
que na minha opinião, é o nome do
campo tanto da nossa ação como da nossa
epistemologia. Nos veremos lá.
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 agosto
preço
duas mensalidades de R$ 370,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 340,00
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seminários de curta duração | 2º semestre
Bion para leigos

Fundamentos fenomenológicos-existenciais
no tratamento psicanalítico de “Casos Difíceis”

sextas-feiras | 9h às 12h | início 12/11

quartas-feiras | 19h às 22h | início 01/12

docente

Denise Salomão Goldfajn

pós-doutora em Psicologia Clínica pela USP, doutora
em Psicologia Clínica pela Massachusetts School
of Professional Psychology (USA), membro da
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo
(SBPSP) e da Sociedade Brasileira de Psicanálise do
Rio de Janeiro (SBPRJ) e membro do International
Association of Relational Psychoanalysis and
Psychotherapy, (IARPP) e do Grupo Brasileiro de
Pesquisas Sándor Ferenczi. Membro do conselho
editorial da Revista Brasileira de Psicanálise e do
Comitê Científico da Federação Latino-Americana de
Psicanálise (FEPAL), supervisora clínica. Atende em
prática privada de adultos e crianças.

“Como transpor o fosso existente entre a
leitura dos artigos nesse livro e a experiência
analítica? Minha sugestão é de que tais
trabalhos devem ser lidos nas mesmas
condições em que se deve conduzir uma
análise – sem memória ou desejo.
E após isso, esquecidos. Poderão ser relidos;
lembrados ou não.”
— Bion (1967) Pensamentos
psicanalíticos revisados , p. 182.
Ler os livros de Bion é uma experiência que
frequentemente deixa seu leitor dividido,
entre entender intelectualmente as ideias
que se apresentam ou permanecer como
um estrangeiro, leigo, contemplando
os caminhos da mente desse autor,
considerado por muitos como obscuro e
também fundamental para o entendimento
da clínica psicanalítica contemporânea.
Esse curso destina-se a uma leitura
leiga do pensamento de Bion, portanto
sempre introdutória, a partir de três eixos
fundamentais: “grupalidades”, estética da
clínica e teoria do pensar.
78

programa
1. Experiência com grupos – a importância
da experiência grupal na vida e na gênese
do desenvolvimento do pensamento de
Bion.
2. A gênese do pensamento clínicoteórico de Bion – a partir dos anos 50,
baseando-se na experiência clínica com
pacientes psicóticos, Bion expande o
conceito de identificação projetiva,
observando a comunicação intersubjetiva,
desenvolvendo teorias originais sobre a
experiência afetiva, a fenomenologia de
cisão e a formação dos estados primitivos
da mente.
3. A teoria do pensar – o que significa para
Bion o pensar e como desenvolvemos
nossa capacidade de aprender da
experiência, abrindo caminho para novas
indagações sobre a vida onírica e suas
vicissitudes.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
12, 19 e 26 de novembro
preço
duas mensalidades de R$ 370,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 340,00
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docente

Claudio E. M. Waks

psicólogo pela Universidade da Califórnia,
Berkeley (USA), psicanalista, supervisor e
coordenador de grupos de estudo. Mestre em
Psicologia Clínica PUC-SP, membro efetivo do
Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi
(GBPSF), do International Sandor Ferenczi
Network (ISFN) e do International Association for
Relational Psychoanalysis & Psychotherapy (IARPP).
Fundador/Diretor do Grupo de Estudo em Psicanálise
e Psicoterapia Relacionais (GEPPREL). Docente do
Curso de Formação em Psicanálise do CEP.

Revisitaremos certos conceitos
fundamentais das filosofias existencialista
e fenomenológica que podem constituir
instrumentos clínicos primorosos no
tratamento dos casos “não neuróticos”.
Estas leituras abrem a possibilidade
de uma clínica psicanalítica humanista
com fundamentos fenomenológicoexistenciais. Nesta perspectiva, fenômenos
psicopatológicos não sofrem classificações
nosográficas preconcebidas. Ao contrário,
propõem um encontro entre humanos
onde o fenômeno do “ser do outro” é
sustentado pelo “não saber” da dupla.
Qualquer diagnóstico é só mais uma
das formas possíveis de interpretar o
fenômeno.
Geralmente, estes pacientes sofrem de uma
constituição egoica precária resultando em
uma imagem depreciativa de si mesmos
(DOREU). O conceito fenomenológico
Dasein (estar aí) e sua proposta de Epoché
(redução fenomenológica), promove
mudanças importantes na maneira que estes
pacientes se veem como “seres no mundo”.

progra mação 20 21

Se estes elementos operam em sinergia
aumenta a possibilidade do surgimento de
um “eu / self” mais poroso, flexível e capaz
de suportar melhor a frustração.
programa
1. A
 portes da Psicologia Humanista para
Psicanálise Contemporânea
2. Psicanálise da existência. Daseinanalyse
3. Fenomenologia existencial e Psicanálise
Relacional. Convergências e Divergências
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
01, 08 e 15 de dezembro
preço
duas mensalidades de R$ 370,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 340,00

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
79

Cursos
Breves
1º E 2º SEMESTRES

• Clínica do mal-estar contemporâneo.
A destrutividade e suas transformações
na teoria e na prática de André Green
• Problemas do diagnóstico e o estilo
empático na clínica psicanalítica

80

cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos

progra mação 20 21

81

curso breve | 2º semestre

curso breve | 1º semestre
Clínica do mal-estar contemporâneo. A destrutividade e suas
transformações na teoria e na prática de André Green

Problemas do diagnóstico e o estilo
empático na clínica psicanalítica

sábado | 9h às 12h e 13h às 16h | dia 15/05

sábado | 9h às 12h e 13h às 16h | dia 27/11

docente

Fernando Urribarri

psicanalista, membro da Asociación
Psicoanalítica Argentina onde, desde o ano
2000, dirige o grupo de pesquisa Espacio André
Green conjuntamente com Made Baranger.
Fundou e dirigiu a Revista Zona Erógena (19892001) 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 e Université
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 destes: “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´oeuvre
d´André Green”, (PUF, 2005, France), autor
de muitos artigos publicados em livros e
revistas da Argentina, Brasil, Chile, Uruguai,
USA, Reino Unido, Austrália, Itália, Espanha e
França, e dos livros “André Green/Fernando
Urribari. Do Pensamento Clínico ao Paradigma
Contemporâneo. Diálogos”, ed. Blucher, e “Por
Que André Green?”, ed. Zagodoni.

programa
Na primeira parte do curso, vamos
cartografar a clínica do mal-estar
contemporâneo, no contexto dos
processos sociais de (des)subjetivação
(Castoriadis, Foucault, Agamben),
elucidando os destinos da destrutividade
e as figuras paradigmáticas do retorno do
negativo na prática psicanalítica além das
neuroses (Green).
Na segunda metade, vamos abordar as
inovadoras mudanças do pensamento
clínico contemporâneo. Vamos explorar
as mudanças técnicas ligadas à pluralidade
do trabalho psíquico do analista, fundado
no seu “enquadre interno” (condição de
abertura para alteridade radical do outro) e
motorizado pelos processos terciários (pivô
da simbolização do analista).
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 03/05/21 | R$ 380,00
após o dia 03/05/21 | R$ 400,00

docente

Daniel Kupermann

psicanalista, presidente do Grupo Brasileiro de
Pesquisas Sándor Ferenczi, livre-docente do
Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP e
Coordenador do psiA – Laboratório de Pesquisas
e Intervenções Psicanalíticas do PSC/IPUSP.
Autor dos livros “Transferências Cruzadas. Uma
História da Psicanálise e Suas Instituições”, ed.
Escuta, “Presença Sensível - Cuidado e Criação
na Clínica Psicanalítica” e “Ousar Rir: Humor,
Criação e Psicanálise”, ambos da ed. Civilização
Brasileira, “Estilos do Cuidado: A Psicanálise e o
Traumático” e “Por que Ferenczi?”, ambos da ed.
Zagodoni.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 16/11/21 | R$ 380,00
após o dia 16/11/21 | R$ 400,00

programa
Nesse curso proporemos uma análise
histórico-crítica da constituição do
estilo empático na clínica psicanalítica
a partir dos impasses encontrados por
Sigmund Freud na aplicação da técnica
interpretativa com os casos considerados
“graves”, das experiências clínicas de
Sándor Ferenczi com os chamados
“pacientes difícieis”, que culminaram
na formulação da neocatarse, e das
contribuições de Michael Balint e Donald
Woods Winnicott para o entendimento
dos fenômenos da regressão e do lúdico
nas análises dos casos diagnosticados
“borderlines”. Nesse percurso, pretendese investigar a influência dos impasses
encontrados pela prática clínica sobre
essas formulações diagnósticas na
psicanálise, e o papel detido pelas
contribuições metapsicológicas nas
modificações dos estilos de psicanalisar.
Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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Eventos
1º SEMESTRE
• A reviravolta freudiana dos anos 20 e suas
implicações duradouras
• Da “Equação Etiológica” a “Análise Terminável e
Interminável”: Freud e a questão dos limites do
tratamento pela palavra
2º SEMESTRE
• Análise das necessidades do ego
• Conversas com AnaLisa
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eventos | 1º semestre
A reviravolta freudiana dos anos 20
e suas implicações duradouras

Da “Equação Etiológica” a “Análise Terminável e Interminável”:
Freud e a questão dos limites do tratamento pela palavra

sábado | 9h30 às 12h30 | dia 10/04

sábado | 9h30 às 12h30 | dia 19/06

docente

Luís Claudio Figueiredo

é psicanalista, professor aposentado da USP,
professor da Pós-Graduação em Psicologia
Clínica na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo e membro efetivo do Círculo
Psicanalítico do Rio de Janeiro.

programa
A partir de 1920 (Além do Princípio
de Prazer) e de 1923 (O eu e o Isso),
os rumos da Psicanálise sofreram uma
profunda inflexão e seus horizontes
teóricos e clínicos se expandiram
para territórios que ainda nos dias de
hoje estão sendo explorados. Nesse
encontro, iremos oferecer uma visão
pessoal acerca dessas novidades e da
história desses últimos cem anos de
nossa área, enfatizando especialmente
suas incidências nas clínicas alimentadas
pelo pensamento psicanalítico
contemporâneo.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 29/03/21 | R$ 270,00
após o dia 29/03/21 | R$ 290,00

docente

Mário Eduardo Costa Pereira

psicanalista, psiquiatra, professor titular de
Psicopatologia Clínica pela Aix-Marseille
Université (França). 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.

programa
Este curso se propõe a abordar um
tema raramente examinado pela teoria
psicanalítica: a questão dos limites
do tratamento pela palavra. O que
se pode esperar de uma talking cure
realizada sob transferência? O que ela
pode modificar? Em que momento esta
alcança seus limites? Em que momento
a clínica psicanalítica necessita ética
e tecnicamente da interlocução e até
mesmo do auxílio clínico de outras
abordagens? Sob que bases precisariam
se dar esses debates e interações
teórico-clínicas de modo a se manterem
compatíveis com a ética e com a clínica
psicanalíticas?
Práticas cotidianas como o cuidado clínico
com sujeitos psicóticos, com dependentes
de substâncias psicotrópicas, com crianças
autistas, com portadores de transtornos
afetivos graves, de sujeitos acometidos
por lesões cerebrais importantes etc.

impõe de antemão a radicalidade de tais
questionamentos. Mas como situá-los, a
partir de um ponto de vista teórico e ético
consistente? Como pensar, para além das
petições de princípio e de proposições
genéricas vagas, o problema dos limites do
poder da palavra em modificar o curso de
uma condição psicopatológica?
Desde a aurora de seu percurso intelectual,
com a proposta da “Equação Etiológica”
e das “Séries complementares” como
formas de se conceber a constituição da
psicopatologia, até seus últimos trabalhos,
como notadamente é o caso de “Análise
Terminável e Interminável” (1937),
Freud aponta de forma explícita esse
horizonte de problemas, que coloca em
questão as relações da Psicanálise com as
neurociências, com a genética psiquiátrica,
com a medicina, com a psiquiatria, com
a psicofarmacologia e com as teorias e
práticas não-psicanalíticas de cuidados com
o sofrimento mental.
Este curso tratará, portanto, frontalmente,
desse duplo problema: os limites da
Psicanálise nos campos da psicopatologia e
da clínica; as bases éticas e teóricas para o
debate com outras disciplinas nesse campo.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 07/06/21 | R$ 270,00
após o dia 07/06/21 | R$ 290,00
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eventos | 2º semestre
Análise das necessidades do ego

Conversas com AnaLisa

sábado | 9h30 às 12h30 | dia 18/09

sábado | 9h30 às 12h30 | dia 23/10

docente

René Roussillon

é psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica
de Paris (SPP) desde 1992. É um dos líderes do
grupo Lyonnais dessa Sociedade. Defendeu sua
tese de doutorado, Du paradoxe incontenable au
paradoxe contenu, em 1978, com a orientação de
Jean Guillaumin. É professor de Psicologia Clínica
e Psicopatologia da Université Lumière Lyon 2,
desde 1989. E, é autor de diversos livros, entre eles:
“Paradoxe et Situations Limite de la Psychanalyse”,
(1991); “Agonie, Clivage et Symbolisation”, (1999);
“La Naissance de L’objet”, (2010); “Le Plaisir et
Repetition-Theorie Processus Psychique”, (2001) e
recentemente publicou “Manual da Prática Clínica
em Psicologia e Psicopatologia”, ed. Blucher.

programa
A convite do diretor do CEP, Ernesto
Duvidovich, o Dr. René Roussillon
participará da agenda ano 2021 palestrando
sobre e a partir das contribuições de
D. W. Winnicott e sua conexão com o
conceito freudiano da análise do ego (dos
processos do ego) para abrir a questão
dos mecanismos relacionados com as
necessidades do ego e do aparelho
psíquico.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde

docentes

Bruna Paola Zerbinatti

psicanalista, linguista, pós-doutoranda do Instituto
de Psicologia da USP e membro filiado da
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo
(SBPSP).

Marion Minerbo

psicanalista, analista didata e docente da
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo
(SBPSP), doutora pela UNIFESP. Autora dos
livros: “Diálogos Sobre a Clínica Psicanalítica”;
“Novos Diálogos Sobre a Clínica Psicanalítica”;
“Neurose e Não Neurose”; “Transferência
e Contratransferência”; “A Posteriori, Um
Percurso” - todos pela ed. Blucher.

programa
Em 4 blocos de 45 minutos cada, Marion
Minerbo e Bruna Zerbinatti conversarão
sobre os seguintes temas:
1. Transferência e contratransferência;
2. Sofrimento neurótico e não neurótico;
3. Trauma e simbolização;
4. Supereu cruel.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 13/10/21 | R$ 270,00
após o dia 13/10/21 | R$ 290,00

preço
até o dia 08/09/21 | R$ 270,00
após o dia 08/09/21 | R$ 290,00

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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Reuniões
Temáticas

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 13 temas para este ano:
1º SEMESTRE
• Os bebês da pandemia
• Racismo: Quando o Corpo é Marca e Causa de
Exclusão
• Pandemia e Melancolia - Quando o homem se
defronta com o não saber
• “Coisa de Menino, o complemento de Coisa de
Menina”
• O desejo negado: leitura do conto “A imitação da
rosa”, de Clarice Lispector
• Édipo gay
2º SEMESTRE
• Fantasiando em cativeiro
• A Psicanálise antes e depois de Lacan
• “Outros modos de abordar o falo”. Gênero e
Psicanálise
• A pulsão de morte - história, clínica, sem
especulações
• A metapsicologia do ego
• Catarse e trauma na pandemia do coronavírus
• O Projeto Freudiano para o ativismo social
90
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reuniões temáticas | 1º semestre
Os bebês da pandemia

Racismo: Quando o Corpo é Marca e Causa de Exclusão

quinta-feira | 10h às 12h | dia 28/01

sexta-feira | 19h às 21h | dia 26/02

docente

Marie Christine Laznik

psicanalista, participa na Formação e Pesquisa
no Centre Alfred Binet, membro da Associação
Lacaniana Internacional, doutora em Psicologia
Clínica pela Université Paris XIII. Suas pesquisas
abordam o autismo e o nascimento do psiquismo
na criança. É membro fundador do RIEPPI Rede Internacional de Estudos em Psicanálise e
Psicopatologia do Infans que conta com a maioria
dos psicanalistas que atendem bebês no Brasil;
Tanto lacanianos como da IPA em São Paulo, da
Escola Paulista de Medicina e da SBPSP. Autora de
diversos artigos científicos e dos livros: “Rumo à
Palavra”, ed. Escuta, “O Que a Clínica do Autismo
Pode Ensinar aos Psicanalistas”, Ágalma Editora, e
“O Complexo de Jocasta”, Cia. de Freud Editora;
“Autismo e Psicose” e “A Hora e a Vez do Bebê”,
ed. Instituto Langage.

programa
Como trabalhar com bebês de risco de
autismo mesmo em tempo de quarentena?
A primeira necessidade nos parece ser
transdisciplinar, sempre necessária porque
estes bebês apresentam problemas
motores inatos que os impedem entrar
numa intersubjetividade primária com seu
próximo socorredor. De duas maneiras,
não só não podem ouvir a voz de sereia
da prosódia da manhã enquanto seu corpo
não está instalado, como eles desorganizam
o ritmo materno, quebrando a possibilidade
de que os sinais perceptivos primordiais
possam dar numa primeira organização
significativa. O trabalho várias vezes
permite se evitar estes perigos e conduzir
o bebê e sua mãe a partilhar um jogo
pulsional oral delicioso.

docente

Isildinha B. Nogueira

psicanalista, doutora em Psicologia pelo IPUSP e coautora do
livro: “Psicologia Social do Racismo”, ed. Vozes.

programa
No meu trabalho de tese, penso que a
estrutura social acaba por se reproduzir
no corpo humano, de forma a dar-lhe um
sentido em particular, o que certamente
irá variar de acordo com os mais diferentes
sistemas sociais, como nos disse J. C.
Rodrigues: “Como qualquer outra realidade
do mundo, o corpo humano é socialmente
concebido”.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 18/02/21 | R$ 190,00
após o dia 18/02/21 | R$ 210,00

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 18/01/21 | R$ 190,00
após o dia 18/01/21 | R$ 210,00

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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reuniões temáticas | 1º semestre
Pandemia e Melancolia —
Quando o homem se defronta com o não saber

“Coisa de Menino, o complemento de Coisa de Menina”

sexta-feira | 19h às 21h | dia 19/03

sexta-feira | 19h às 21h | dia 30/04

docente

Urania Tourinho-Peres

é psicanalista, membro fundador da CLAPP/Bahia
(1970), e do Colégio de Psicanálise da Bahia. É exmembro da École Lacanienne de Psychanalyse (Paris)
e membro correspondente de Insistance. A. E. pela
Escuela Freudiana de Buenos Aires. Autora dos
livros “Mosaico de Letras”, “A Culpa”, das coletâneas
“Melancolia”, ed. Escuta; “Depressão e Melancolia”,
Jorge Zahar Editor e “Emilio Rodrigué - Caçador de
Labirintos”, Corrupio editora.

programa
Neste momento de pandemia,
acompanhados pelo não saber,
caminhamos pela estrada da melancolia,
invadidos pelo afeto enigmático, que nos
domina ao mesmo tempo em que domina o
mundo. Sofremos e nos interrogamos: por
quê? O vírus chega com uma disputa de
poder e vai seguindo vitorioso, mostrando
a insuficiência de nosso saber.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 08/03/21 | R$ 190,00
após o dia 08/03/21 | R$ 210,00

docentes

Contardo Calligaris

Doutor em Psicologia Clínica, psicanalista e
escritor, nasceu na Itália e formou-se na Suíça
e na França, onde viveu quase 20 anos. Foi
membro da Escola Freudiana de Paris, membro
fundador da Associação Freudiana e da
Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Foi
professor assistente na Universidade de Genebra
e no Departamento de Psicanálise da Université
Paris VIII até 1981. Radicou-se no Brasil no fim
da década de 1980. De 1994 a 2004, ele viveu e
clinicou nos Estados Unidos – onde lecionou na
New School for Social Research, em Nova York,
e na Universidade da Califórnia em Berkeley.
Atualmente vive em São Paulo, local onde atende.
É colunista semanal da Folha de S.Paulo desde
1999 e autor de diversos artigos científicos, e
livros, como “Adolescência”, “Cartas a um Jovem
Terapeuta” e “Hello, Brasil! E Outros Ensaios”.
Publicou duas coletâneas de crônicas: “Terra de
Ninguém” e “Quinta-Coluna” e dois romances:
“O Conto do Amor” e “A Mulher de Vermelho
e Branco”. Coautor do livro “Coisa de Menina?”
(Com Maria Homem), ed. Papirus 7 Mares.

programa
Pois é, o homem, se existe, é tão enigmático
quanto a mulher. Interrogar a feminilidade
como um enigma, aliás, sempre consola a
extrema fragilidade masculina - que parece
somente crescer nas últimas décadas...
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 19/04/21 | R$ 190,00
após o dia 19/04/21 | R$ 210,00

Maria Homem

Psicanalista. Pesquisadora do Núcleo Diversitas
FFLCH/USP e professora da FAAP. Pós-graduação
em Psicanálise e Estética pela Universidade de
Paris VIII / Collège International de Philosophie e
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da USP. Autora de “Lupa da Alma”, “Coisa de
menina?”, “No limiar do silêncio e da letra”, entre
outros.
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reuniões temáticas | 1º semestre
O desejo negado: leitura do conto
“A imitação da rosa”, de Clarice Lispector

Édipo gay

sexta-feira | 19h às 21h | dia 21/05

sexta-feira | 19h às 21h | dia 25/06

docente

Yudith Rosenbaum

professora de literatura brasileira na USP e
formada em Psicologia pela PUC-SP. Atuou como
psicanalista e atualmente pesquisa a interface da
crítica literária com a Psicanálise. É autora dos
livros “Manuel Bandeira: uma poesia da ausência”
(Imago/Edusp), “As Metamorfoses do Mal: uma
leitura de Clarice Lispector”(Edusp/Fapesp) e
“Clarice Lispector” (Publifolha).

programa
A aula pretende discutir o conto “A
imitação da rosa”, do livro “Laços de
Família”, à luz de algumas questões da
Psicanálise, mas privilegiando a construção
textual, o estudo das imagens e do foco
narrativo. A partir da interface entre
a literatura e a Psicanálise, busca-se
depreender o percurso da personagem
Laura em seu dilema entre pertencimento
e apropriação de seu desejo.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 10/05/21 | R$ 190,00
após o dia 10/05/21 | R$ 210,00

docente

Jorge N. Reitter

psicanalista, “patagónico aunque nació y vive en
Buenos Aires”. Transitou por várias instituições:
concursado no Hospital Borda e no Centro de
Salud Mental Nro. 3, Arturo Ameghino, docente
na Pós-Graduação do mesmo Centro, e na
Disciplina da Clínica de Adultos na Faculdade
de Psicologia Universidad de Buenos Aires
(UBA) e na Pós-Graduação em Psicanálise do
Centro Dos. Foi membro da Sociedade Porteña
de Psicoanálisis, da Letrafonía, e da Lacantera
Freudiana. Atualmente faz parte da larga
genealogia argentina de analistas sem instituição.
Integra o Comitê Acadêmico da Revista
Heterocromías, Feminismos y Epistemologías Del
Sur, da Disciplina B de Problemas Epistemológicos
en Psicología, da Universidad Nacional de
Córdoba. Tem publicado diversos artigos em
revistas de Psicanálise. Autor do livro “Edipo Gay,
Heteronormatividad y Psicoanálisis”. Coordena a
oficina Una Genealogía Del Sujeto Del Deseo, e
é Titular da Disciplina Sexualidad y Complejo de
Edipo de la Maestría en Clínica Psicoanalítica na
Universidad Nacional Autónoma de Zacatecas.
Se autodefine como um “fugitivo del lacanismo”.

programa
Para além da boa ou má vontade dos
psicanalistas, desde a sua origem
(podemos tomar como referência os
Três Ensaios da Teoria da Sexualidade de
Freud) a teoria freudiana da sexualidade
nunca deixa completamente de ser um
dispositivo heteronormativo. Isto é: que
privilegia a sexualidade heterossexual
sobre todas as outras formas de
sexualidade, conotadas como “perversas”.
Como resumiu tão elegantemente
Fabrice Bourlez, não ser homofóbico não
é garantia de não ser heteronormativo.
Sempre insisto em sublinhar de que não
se trata de boas ou más intenções, se trata
de reformular os elementos da teoria
psicanalítica que promovem esse viés
heteronormativo. Para isso será de grande
utilidade não fechar a escuta ao que se
tem a dizer as dissidências sexuais e as
mulheres.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 14/06/21 | R$ 190,00
após o dia 14/06/21 | R$ 210,00

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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reuniões temáticas | 2º semestre
Fantasiando em cativeiro

A Psicanálise antes e depois de Lacan

quinta-feira | 19h às 21h | dia 01/07

terça-feira | 10h às 12h | dia 27/07

docentes

Diana Lichtenstein Corso

é psicanalista; membro da Associação
Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA).
Publicou os livros “Fadas no Divã: psicanálise
nas histórias infantis”, em 2005, “Psicanálise na
Terra do Nunca: ensaios sobre a fantasia”, em
2010, e “Adolescência em cartaz - psicanálise e
filmes para entendê-la”, em 2017, pela Editora
Artmed, escritos em parceria com Mário Corso.
Em 2014, publicou pela Editora Arquipélago “Tomo
conta do mundo: conficções de uma psicanalista”.

Mário Corso

é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica
de Porto Alegre (APPOA). Autor de “Monstruário
– Inventário de Entidades Imaginárias e de Mitos
Brasileiros”, ed. Tomo, 2002. Em 2017, lançou
o livro de crônicas “O Lacaniano de Passo
Fundo”, ed. Arquipélago. É colunista do Jornal
Zero Hora. Publicou em coautoria com Diana
L. Corso, pela Editora Artmed, os livros: “Fadas
no Divã: Psicanálise nas Histórias Infantis”, em
2005; “Psicanálise na Terra do Nunca: Ensaios
Sobre a Fantasia”, em 2010; “Adolescência em
Cartaz - Psicanálise e Filmes Para Entendê-la”, em
2017.

98

programa
Quais os efeitos psíquicos do confinamento
sobre nossa capacidade de sonhar
acordados? Fantasiar como forma de
resiliência quando nossa mente viaja no
tempo e no espaço por nós.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 21/06/21 | R$ 190,00
após o dia 21/06/21 | R$ 210,00
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docente

Betty Milan

é paulista. Autora de romances, ensaios, crônicas
e peças de teatro. Além de publicadas no Brasil,
suas obras também circulam com selos de França,
Espanha, Portugal, Argentina e China. Colaborou
com os principais jornais brasileiros e foi colunista
da Folha de S. Paulo, Veja e Veja.com. Trabalhou
para o Parlamento Internacional dos Escritores,
sediado em Estrasburgo. Em 1998 e 2015,
participou como convidada de honra do Salão do
Livro de Paris. Em 2014, representou a Literatura
Brasileira Contemporânea na Feira Internacional
do Livro de Miami (EUA). Em 2018, fez uma série
de conferências nos Estados Unidos sobre a
diáspora e a literatura (Georgetown University,
Johns Hopikns University, New York School of
Arts). Em 2019, participou da Lebanese Diáspora
Energy em Beirute, onde foi homenageada pela
sua contribuição para o país natal dos ancestrais.
Antes de se tornar escritora, diplomou-se pela
Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP) e Formação em Psicanálise na
França, orientada por Jacques Lacan, de quem
foi assistente no Departamento de Psicanálise da
Universidade de Paris VIII.

progra mação 20 21

programa
Tive o privilégio de trabalhar com Lacan
de 1973 a 1977, enquanto analisanda,
tradutora e assistente do Departamento
de Psicanálise de Vincennes. Graças a esta
experiência escrevi “Por que Lacan”, um
livro que será publicado em breve. Nele
eu me debruço sobre as razões pelas quais
Lacan foi expulso da IPA e sobre a maneira
como ele trabalhava na clínica. Os temas da
conferência serão estes.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 19/07/21 | R$ 190,00
após o dia 19/07/21 | R$ 210,00
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reuniões temáticas | 2º semestre
“Outros modos de abordar o falo”. Gênero e Psicanálise

A pulsão de morte - história, clínica, sem especulações

sexta-feira | 19h às 21h | dia 20/08

sexta-feira | 19h às 21h | dia 10/09

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.

programa
Retomar hoje a questão da castração e do
falo é necessário e urgente, especialmente
para sublinhar que as teorias freudiana e
lacaniana não se traduzem necessariamente
em falocentrismo e normatização. Em
Freud, encontramos uma vigorosa
relativização da anatomia que reduziria
as questões de gênero à posse ou nãoposse de um órgão e, em Lacan, o convite
para que se busquem modelos não-todos
fálicos. O curso visa defender que os
caminhos por eles abertos nos convocam a
inventar ativamente versões e subversões
da lógica fálica. E esboçar algumas delas.

docente

Luiz Eduardo Prado

nasceu no Rio de Janeiro e vive em Paris desde os
anos 1970. É psicanalista formado pela Association
Psychanalytique de France, membro do Espace
Analytique, professor emérito de Psicopatologia
e História da Psicanálise. Traduziu para o francês
às famosas The Freud-Klein Controversies 19411945. Explicou o que pensava sobre elas em artigo
importante, The Nature of the Transference
between Melanie Klein and Anna Freud. Learning
from the Controversies. Escreveu sobre: Schreber
(PUF, 1979); Freud e Schreber (Erés, 1997), Ferenczi,
la psychanalyse autrement (Armand Colin, 2011);
L’invention de la psychanalyse: Freud, Rank,
Ferenczi (Campagne Première, 2014); e La haine
en psychanalyse — Donald Winnicott, Masud
Khan et leur triste histoire (Montreal: Liber, 2018).
Atualmente, prepara seu novo livro “Uma História
Marginal da Psicanálise”, em edição coordenada
pelo Professor Gilson Iannini.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 09/08/21 | R$ 190,00
após o dia 09/08/21 | R$ 210,00

programa
A pulsão de morte foi muitas vezes
estudada, discutida por autores como
Ernest Jones, Wladimir Granoff, Gilles
Deleuze, Jean Laplanche e Jacques
Derrida, os quais situam o “Além do
Princípio do Prazer” (1919-1920) em relação
a vários textos, mas, curiosamente, não
em relação ao que Freud escreveu em
1920. Cada um deles acentua o caráter
especulativo do Além. Aliás, o próprio
Freud parece situar o que escreve entre
obras de ficção, comparando-o ao que
produzem os autores de sua época.
Assim, refaremos esse percurso histórico,
dos teóricos à clínica. Abandonaremos a
especulação. Ficaremos concentrados em
fontes as quais nenhum autor tinha acesso
quando estudaram o Além: as cartas de
Freud, de sua família, de seus amigos, assim
como as contribuições de Ferenczi.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 30/08/21 | R$ 190,00
após o dia 30/08/21 | R$ 210,00

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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reuniões temáticas | 2º semestre
A metapsicologia do ego

Catarse e trauma na pandemia do coronavírus

sexta-feira | 19h às 21h | dia 15/10

sexta-feira | 19h às 21h | dia 05/11

docente
Jurandir Freire Costa

psiquiatra, psicanalista, professor titular do Instituto
de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ) e autor dos livros “O Vestígio e a
Aura: Corpo e Consumismo na Moral do Espetáculo”
e “O Risco de Cada Um - E Outros Ensaios de
Psicanálise e Cultura”, ed. Garamond, entre outros.

programa
Nesse encontro temos a intenção
de considerar as elaborações sobre
a metapsicologia do ego e suas
consequências clínicas.
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde

docente

Joel Birman

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.
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dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 25/10/21 | R$ 190,00
após o dia 25/10/21 | R$ 210,00

preço
até o dia 04/10/21 | R$ 190,00
após o dia 04/10/21 | R$ 210,00
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programa
Nessa reunião pretendemos nos debruçar
sobre os efeitos psíquicos do estado atual
da pandemia.
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reuniões temáticas | 2º semestre
O Projeto Freudiano para o ativismo social
sábado | 10h às 12h | dia 04/12
docentes

Elizabeth Ann Danto

é professora emérita do Hunter College – City
University of New York, especialista nas áreas de
História da Psicanálise e de Saúde Mental Urbana.
Escritora e curadora internacional independente,
organiza conferências sobre a História da
Psicanálise como sistema de pensamento e traço
característico de uma cultura urbana. Autora do
livro “As Clínicas Públicas de Freud: Psicanálise e
Justiça Social”, ed. Perspectiva, (prêmio Goethe e
do Gradiva Book Award).

Jorge Broide

psicanalista e analista institucional, doutor em
Psicologia Social pela PUC-SP. Professor do
curso de Psicologia da PUC-SP. Coordenador do
Curso de Especialização lato sensu no COGEAE
da PUC-SP “Psicanálise nas Situações Sociais
Críticas”. Professor convidado do Programa de
Pós-gradução em Psicologia Social da USP. Autor
do livro “Psicanálise nas Situações Sociais
Críticas. Violência, Juventude e Periferia em Uma
Abordagem Grupal”, Juruá Editora; Coautor dos
livros “A Psicanálise em Situações Sociais Críticas
- Metodologia Clínica e Intervenções”, ed. Escuta,
“Pode Pá Uma Nova Abordagem na Aplicação
de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto”,
Atelier Editorial e “População de Rua na Cidade de
São Paulo. Pesquisa Social Participativa e Censo
Demográfico e Condições de Vida”. Coordenador
da Coleção Práxis Psicanalítica, Juruá Editora.

programa
Neste encontro, pretendemos evidenciar
onde, como e por que o ativismo social
é um componente inerente à teoria e à
prática psicanalítica tal como foi formulada
por Sigmund Freud e em sua continuidade
por Anna Freud.

Reflexões:
Teórico-Clínicas
O objetivo destes encontros é o de sustentar um
espaço permanente de reflexão sobre as práticas
clínicas e sua delicada articulação com as teorias
da Psicanálise. E para esse contexto convocamos
4 analistas com muita experiência para
problematizar e articular as diversas dimensões
a partir dessa premissa.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 22/11/21 | R$ 190,00
após o dia 22/11/21 | R$ 210,00

1º SEMESTRE
• Maternalismo na Psicanálise: ponto surdo
da clínica com mulheres e mães
• Psicoterapia e Psicanálise - sobre a ótica atual
2º SEMESTRE
• A emergência da sociedade digital: que desafios
para a Psicanálise?
• O Cálculo Neurótico do Gozo em um Caso de
Funcionamento Borderline

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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reflexões: teórico-clínicas | 1º semestre

Maternalismo na Psicanálise:
ponto surdo da clínica com mulheres e mães

Psicoterapia e Psicanálise – sobre a ótica atual

sexta-feira | 19h às 21h | dia 26/03

sábado | 10h às 12h | dia 12/06

docente

Vera Iaconelli

psicanalista, mestre e doutora em Psicologia pela
USP, membro do Departamento de Psicanálise do
Instituto Sedes Sapientiae, membro de Escola do
Fórum do Campo Lacaniano (FCL-SP), diretora
do Instituto Gerar de Psicanálise, autora dos
livros “Mal-estar na Maternidade: do Infanticídio
à Função Materna”, (ed. Zagodoni, 2020) e
“Criar Filhos no Século XXI”, (ed. Contexto,
2019), organizadora da coleção Parentalidade &
Psicanálise, (Autêntica Editora, 2020, 5 volumes).

programa
A generificação das funções parentais
reaparece na clínica de forma insistente
e revela o discurso maternalista do qual a
psicanálise é herdeira. Tal discurso impede
que escutemos homens e mulheres,
capturamos que estamos na trama de
ideologias biologizantes. Nesse encontro,
discutiremos o campo de possibilidades
de escuta clínica que se abre quando nos
debruçamos sobre o tema.

docente

Radmila Zygouris

psicanalista francesa de origem iugoslava. Foi
membro da Escola Freudiana de Paris até sua
dissolução por Lacan, em 1978. Durante esse
período, foi cofundadora da Revista de Psicanálise,
“L’Ordinaire du Psychanalyste” (O Ordinário do
Psicanalista), publicada em Paris entre 1973 e 1978.
Autora dos livros: “Ah! As Belas Lições”, “Pulsões
de Vida”, “O Vínculo Inédito”, e “Nem Todos os
Caminhos Levam a Roma”, ed. Escuta. “Psicoterapia
e Psicanálise”, ed. Via Lettera. E, dentre outros,
um artigo publicado no livro “Diálogos Sobre
Formação e Transmissão Em Psicanálise”, (org.
Ernesto Duvidovich), ed. Zagodoni.

programa
Como nós analistas manejamos os pedidos
de ajuda diante das sintomatologias atuais?
dirigido

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

preço
até o dia 02/06/21 | R$ 180,00
após o dia 02/06/21 | R$ 200,00

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas da
saúde
preço
até o dia 15/03/21 | R$ 180,00
após o dia 15/03/21 | R$ 200,00
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reflexões: teórico-clínicas | 2º semestre
A emergência da sociedade digital:
que desafios para a Psicanálise?

O Cálculo Neurótico do Gozo em um
Caso de Funcionamento Borderline

sexta-feira | 19h às 21h | dia 13/08

sexta-feira | 19h às 21h | dia 26/11

docente

Benilton Bezerra Jr.

psicanalista, psiquiatra, professor do Instituto
de Medicina Social e pesquisador do Programa
de Estudos e Pesquisas sobre Ação e Sujeito
(PEPAS), da UERJ. Recentemente, publicou o livro
“Freud e as Neurociências: O Projeto para uma
Psicologia Científica”, ed. Record, e organizou,
junto com Rafaela Zorzanelli e Jurandir Freire
Costa, a Coletânea “A Criação de Diagnósticos na
Psiquiatria Contemporânea”, ed. Garamond.

programa
Nas últimas décadas, o avanço exponencial
das redes de comunicação, das tecnologias
da informação, e da inteligência artificial
tem transformado de maneira profunda
o ambiente e a dinâmica das relações
humanas, acarretando efeitos potenciais
inéditos na vida subjetiva, na experiência
da corporeidade, nas modalidades de
sofrimento e na configuração do campo
da clínica. Que questões a expansão desse
universo digital pode suscitar para os
psicanalistas?

docente

Christian Ingo Lenz Dunker

psicanalista, doutor e livre-docente em Psicologia
pelo Instituto de Psicologia da USP (IPUSP),
professor titular do IPUSP, analista membro da
Escola de Psicanálise do EPFCL-SP e coordenador
do Laboratório Interunidades de Teoria Social,
Filosofia e Psicanálise (Latesfip-USP). Autor
dos livros “Lacan e A Clínica da Interpretação”,
Hacker Editores, “O Cálculo Neurótico do Gozo”,
ed. Escuta, “Estrutura e Constituição da Clínica
Psicanalítica: Uma Arqueologia das Práticas de
Cura, Psicoterapia e Tratamento”, ed. Annablume,
(Prêmio Jabuti 2012), e “Reinvenção da Intimidade
– Políticas do Sofrimento Cotidiano”, ed. Ubu.

programa
Abordaremos um caso clínico de
diagnóstica borderline segundo a hipótese
da identificação entre falo e objeto a no
contexto de uma transferência marcada
pela turbulência da demanda. Discutiremos
sua evolução a partir do cruzamento entre
o trabalho de luto e a recusa da reparação.
Examinaremos o impacto da hipótese do
luto suprimido, no contexto de que aquilo
que se forma com buraco no real retorna
em formações de acting out continuado
tendo em vista seu complexo de evasão.

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

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

preço
até o dia 02/08/21 | R$ 180,00
após o dia 02/08/21 | R$ 200,00

preço
até o dia 16/11/21 | R$ 180,00
após o dia 16/11/21 | R$ 200,00

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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Estudo
de caso

Oficina
Clínica

1º E 2º SEMESTRES

1º E 2º SEMESTRES

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

Este dispositivo tem a intenção de criar e
sustentar mais um espaço de capacitação e
aprimoramento da escuta clínica. O objetivo
desta atividade é desenvolver habilidades e
capacidades específicas em relação a temas
“sensíveis” da nossa prática clínica. Trata-se
de um contexto clínico-teórico. Nesta ordem:
partiremos de recortes clínicos, seja dos
participantes ou do analista que conduzirá a
atividade e incluiremos os aportes teóricos de
diversos autores quando estes surgirem como
auxílio à condução dos casos em questão.

sextas-feiras | 14h às 15h30 | início 26/03
psicanalista convidado

Gabriel Z. Lescovar

psicólogo e psicanalista. Doutor em Psicologia
Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP. Desde
1997, volta-se ao estudo e à aplicação clínica
da comunicação significativa entre analista e
analisando(a). Para tanto, faz uso das formulações
teórico-clínicas de D. W. Winnicott e S. Ferenczi
em contínuo diálogo com os pressupostos éticos e
ontológicos da Fenomenologia Existencial.

programa
Por meio da apresentação de um caso
clínico, estudaremos as diferentes
qualidades da comunicação analítica,
destacando a importância constante
da escuta da contratransferência como
caminho privilegiado de acesso aos
processos não-representacionais do
sofrimento do paciente em questão.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e
profissionais com prática clínica
duração
8 encontros de 1 hora e meia cada
datas
1° semestre
26 de março, 30 de abril,
28 de maio e 25 de junho

Nesse ano propomos três “temas sensíveis”
e para tanto, constituímos três oficinas para
cada tema: “O início do tratamento”, que será
conduzida pela psicanalista Rita Bícego Vogelaar,
“O percurso da análise”, que será conduzida pelo
psicanalista Arnaldo Domínguez de Oliveira e
“O final da análise”, que será conduzida pelo
psicanalista Ricardo Telles de Deus. Serão seis
contextos de Oficina Clínica, três no primeiro
semestre e três no segundo semestre. Cada oficina
com duração de 4 encontros de 3 horas cada.

2° semestre
27 de agosto, 24 de setembro,
22 de outubro e 26 de novembro
preço
cinco mensalidades de R$ 240,00

As discussões clínicas contarão com
subsídios bibliográficos para a compreensão
da clínica psicanalítica contemporânea
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oficina clínica | 1º e 2º semestres
O início do tratamento

O percurso da análise

quartas-feiras | 19h às 22h | início 03/02 ou terças-feiras | 9h às 12h | início 10/08

sábados | 9h às 12h | início 06/03 ou quintas-feiras | 14h às 17h | início 02/09

psicanalista convidada

psicanalista convidado

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 (EPFCL-Brasil) e do Fórum
do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP).
Publicação de vários textos, entre eles, nos livros:
“Diálogos Sobre Formação e Transmissão em
Psicanálise” (ed. Zagodoni), “Discurso e Sujeito Trama de Significantes” (EdUFSCar), “Amor, Desejo
e Gozo” (Calligraphie Editora), e nas revistas de
Psicanálise: Livro Zero (FCL-SP), Stylus (EPFCL Brasil) e Rumos (ed. Zagodoni).

O que faz alguém procurar uma análise?
Geralmente, porque está sofrendo, porque
as manobras neuróticas que funcionavam
até aquele momento não dão mais conta,
porque tem perguntas e quer respostas,
porque nem perguntas consegue fazer,
porque quer ficar mais parecido com quem
queria ser mas não consegue, porque não
vê mais sentido nas coisas, porque quer
realizar os seus desejos, que muitas vezes
nem sabe quais realmente são ... porque, no
fundo, não consegue abandonar a relação
de amor com seu sintoma, com, justamente,
aquilo que o faz sofrer.
A manobra preliminar à entrada em análise
visa justamente uma fala do analista que
implique o sujeito na sua própria fala.
Isso significa que o sujeito assuma certa
responsabilidade sobre algo que, apesar
de lhe parecer alheio, lhe diz respeito. É
preciso dar uma nova destinação a algo
que antes ocupava uma certa posição, um
efeito de surpresa que dê desequilíbrio ao
que estava excessivamente acomodado até
então.
112

Por meio de fragmentos clínicos trazidos
tanto por mim quanto pelos participantes,
da reflexão a partir de textos teóricos,
a oficina pretende trabalhar o manejo
clínico dessa etapa crucial de qualquer
análise: seu início - pensando nas questões
transferenciais, hipóteses diagnósticas,
as questões do setting e a questão do
pagamento, que nada tem de objetiva e
burocrática quando se trata de uma análise.
programa
1. Sofrer ... eis a questão!
2. Manejo ... eis a tática!
3. P
 agamento ... eis um problema a ser
pensado caso a caso!
4. Entrar em análise ... eis o propósito!
dirigido

a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas
e profissionais com prática clínica

Arnaldo Domínguez de Oliveira

psicanalista. Integrante da equipe de transmissão
da Psicanálise do Curso de Formação do Centro de
Estudos Psicanalíticos (CEP). Supervisor do grupo
“Oficina Clínica - Atendimento em Clínica Social
de São Paulo”. Coordenador de Grupos de Estudos
Psicanalíticos e Supervisão na Clínica Particular.
Atendimento online.

programa
1. Sobre a direção do tratamento (o Desejo
do Analista)
2. Sobre a ação do psicanalista (Estruturas
Clínicas). Atendimento presencial e
atendimento online
3. A Travessia do Fantasma (Interpretação e
inversões dialéticas)
4. A mudança de posição subjetiva: “Da
minha posição de sujeito eu sou sempre
responsável”

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas
e profissionais com prática clínica
duração
4 encontros de 3 horas cada por semestre
datas - 1º SEMESTRE
06, 13, 20 e 27 de março
datas - 2º SEMESTRE
02, 09, 16 e 23 de setembro
preço
três mensalidades de R$ 280,00
alunos do CEP e analistas da
Rede de Atendimento:
três mensalidades de R$ 250,00

duração

4 encontros de 3 horas cada por semestre

datas - 1º SEMESTRE
03, 10 e 24 de fevereiro e 03 de março
datas - 2º SEMESTRE
10, 17, 24 e 31 de agosto
preço
três mensalidades de R$ 280,00
alunos do CEP e analistas da
Rede de Atendimento:
três mensalidades de R$ 250,00
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oficina clínica | 1º e 2º semestres
O final da análise
terças-feiras | 9h às 12h | início 30/03 ou quartas-feiras | 14h às 17h | início 06/10
psicanalista convidado

Ricardo Telles de Deus

psicanalista; Pós-doutorando em Psicologia
Clínica (PUC-SP); Docente do Curso de Formação
em Psicanálise do CEP; Docente do Curso de
Formação Winnicottiana do IBPW; Membro
Pesquisador da Associação Universitária de
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (AUPPF).

programa
Diferentes perguntas, de importância
prática e teórica, gravitam ao redor
do problema do final da análise. Pode
uma análise terminar? O que significa
“terminar”? Que objetivo do tratamento
foi alcançado? Qual é o objetivo da
análise? Com base em quais critérios,
mais exatamente, o analista supõe que o
tratamento chegou ao fim? Como distinguir
a interrupção da análise de um processo
de alta? Existe uma técnica específica que
pertence a esta etapa? Como conceber
o final do tratamento em diferentes
tipos de caso? Existem análises que não
podem terminar, pois jamais começaram?
E quanto ao tratamento do analista: qual
a relação entre o seu término e o início
da autoanálise? Estas são algumas das
questões sobre as quais nos debruçaremos
na oficina clínica, consagrada ao tema,
crucial, do fim da análise. Por meio
da elaboração da experiência clínica
dos participantes, do estudo de casos
disponíveis na literatura psicanalítica e
da reflexão a partir de textos teóricos, a
oficina pretende aprimorar a prática clínica
daqueles que nela se envolverem.

114

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

Laboratório
de Escrita
Psicanalítica

duração
4 encontros de 3 horas cada por semestre
datas - 1º SEMESTRE
30 de março e 06, 13 e 20 de abril

1º E 2º SEMESTRES

datas - 2º SEMESTRE
06, 13, 20 e 27 de outubro

• A catástrofe e a escrita de testemunho
• O retorno do recusado: a escrita da escuta no
racismo, misoginia e transfobia

preço
três mensalidades de R$ 280,00
alunos do CEP e analistas da
Rede de Atendimento:
três mensalidades de R$ 250,00

objetivos
Seja ao redigir uma sessão clínica ou na
construção de um trabalho conceitual,
escrever em Psicanálise é compor, sob os
efeitos da transferência, uma demanda de
amor. Característica que deixa marcas e traz
implicações a um tipo particular de texto, no
qual detalhes são fundamentais e significados
nunca se equivalem a definições pré-concebidas.
Estes encontros pretendem abordar noções
gerais sobre a “escrita da escuta” em Psicanálise,
bem como auxiliar na “semeadura e cultivo”
de um texto.

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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laboratório de escrita
psicanalítica | 1º e 2º semestres
A catástrofe e a escrita de testemunho

O retorno do recusado: a escrita da escuta
no racismo, misoginia e transfobia

sexta-feira | 18h30 às 21h | dia 23/04

sexta-feira | 18h30 às 21h | início 27/08

docente

Ricardo A. Hirata

psicanalista com formação pelo CEP, escritor
com especialização em escrita literária pelo
ISE - Vera Cruz, mestre em Ciências da Religião
pela PUC-SP e fundador da Literacura, empresa
voltada para a gestão de pessoas. Autor de artigos
científicos, contos e romances. Em parceria com
pacientes e grupos de intervenção clínica em
instituições, é coautor de peças de teatro e livros
de cartas-poemas. Coordenador de grupos de
escrita psicanalítica.

“Ninguém testemunha pelas testemunhas”,
nos diz Paul Celan, no sentido da solidão
radical e da carga pesada que tenciona
“as carnes” do Real, frente à catástrofe.
“A testemunha, testemunha sobre aquilo
que foi falado por meio dele”, afirma
Levinas, a respeito da posição “para
além de” na qual quem testemunha o
faz. De potência convocatória, o relato
de testemunho implica quem dele
participa, seja como leitor, espectador, ou
psicanalista.

programa
Onde a linguagem perde simbólico e não
encontra saída, que não pela via paradoxal
da literalidade do “eu estive lá”, como se
daria a articulação com o traumático? É
da ordem do involuntário, que alguém se
torna (por designação) testemunha. De
um trauma, crime, ultraje, horror, doença,
dentre outros excessos que ultrapassam
qualquer condição de explicação ou
racionalização. Não raro, frente a tanto, o
psicanalista é levado a escutar e escrever,
distante das ficções e construções em
análise, um material em estado bruto,
literal.
1. O duplo efeito do traumático
2. A linguagem testemunhal
3. O
 capítulo 18 das Conferências
Introdutórias
4. Exercício prático de escrita clínica
5. Leitura compartilhada
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais com prática clínica e
interessados nas relações entre a Literatura
e a Psicanálise
preço
até o dia 12/04/21 | R$ 90,00
após o dia 12/04/21 | R$ 100,00

docente
Ricardo A. Hirata
A apresentação do conceito da recusa
(Verleugnung) e os efeitos da mesma
sobre a linguagem fornecerá os elementos
necessários para o exercício de uma
escrita que ultrapassa, ou antecede, as
organizações de sentido e afeto produzidas
pelo recalque.

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
profissionais com prática clínica e
interessados nas relações entre a Literatura
e a Psicanálise
preço
até o dia 16/08/21 | R$ 90,00
após o dia 16/08/21 | R$ 100,00

programa
A noção de “retorno do recusado” aponta
para os efeitos da Verleugnung sobre a
linguagem, registrados em obras sobre
o discurso do III Reich, a novilíngua de
Orwell, ou frases e memes de conteúdo
racista, misógino e transfóbico. A “recusa”
lança desafios à escrita da escuta, uma vez
que compreende tanto a complexidade
da cisão do eu quanto do ódio ligado
às identificações em mecanismos
primários que, por fim, tendem a um ato
desubjetivante e desumanizador.
1. A escrita da recusa no laço social
2. O binômio-máscara e seus efeitos
3. A ambiguidade das crenças
4. Exercício prático de escrita clínica
5. Leitura compartilhada

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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literatura e psicanálise | 1º semestre
O sonho na literatura indígena
sexta-feira | 19h às 21h | dia 07/05
docentes

Fabiane Secches

é psicanalista, crítica literária e doutoranda
em Teoria Literária e Literatura Comparada
na Universidade de São Paulo, com mestrado em
Letras por essa mesma instituição.

Julie Dorrico

Literatura e
Psicanálise

é pesquisadora e consultora de literatura indígena
brasileira do povo macuxi, doutoranda em Teoria
da Literatura no Programa de Pós-Graduação em
Letras da Pontifícia Universidade Católica/RS, com
mestrado em Estudos Literários na Universidade
Federal de Rondônia.

1º E 2º SEMESTRES

programa
Nesse encontro, vamos articular
alguns conceitos apresentados em “A
Interpretação dos Sonhos”, de Sigmund
Freud, obra fundamental para a psicanálise,
com outros conhecimentos e formas de
expressão: a cultura e a literatura indígena
no Brasil. Para isso, seremos norteados
por princípio postulado por Gersem
Baniwa, pensando nessas visões como
diferentes, mas que podem dialogar entre
si, lembrando a diversidade e a beleza das
formas de existência.

Kaká Werá

é um escritor, professor e pensador indígena
do povo tapuia, fundador do Instituto Arapoty.

•O
 sonho na literatura indígena
•A
 construção das memórias nos romances
de Chico Buarque
“(...) após essa longa digressão pela literatura,
retornemos à experiência clínica — mas apenas
para estabelecermos, em poucas palavras, a
inteira concordância entre elas”.
— Freud em “Alguns Tipos de Caráter
Encontrados no Trabalho Psicanalítico” (1916).

“Nada precisa ser negado, excludente e
concorrente. Ao contrário, tudo pode ser
somado, acrescido e aperfeiçoado. Deste
modo, os conceitos e as teorias científicas,
assim como os conhecimentos indígenas e
outros conhecimentos existentes são formas
de ver o mundo que podem dialogar entre
si, complementar-se, completar-se, e assim a
humanidade, na sua diversidade, poderia ter
uma visão mais binocular, mais completa e
por isso mesmo mais bela.”

dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes, profissionais das áreas da
saúde e interessados nas relações entre a
Literatura e a Psicanálise
preço
até o dia 26/04/21 | R$ 80,00
após o dia 26/04/21 | R$ 90,00

— Gersem Baniwa, pensador indígena e
professor da Universidade Federal do Amazonas
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literatura e psicanálise | 2º semestre
A construção das memórias
nos romances de Chico Buarque
sexta-feira | 19h às 21h | dia 01/10
docentes

Liliane Prata

é escritora e editora, formada em Comunicação
Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e
em Filosofia pela Universidade de São Paulo.

Mayara de Andrade Calqui

é professora de literatura e doutoranda em Letras
na Universidade de São Paulo, com mestrado em
Letras por essa mesma instituição.

1º E 2º SEMESTRES
dirigido
a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
estudantes, profissionais das áreas da
saúde e interessados nas relações entre a
Literatura e a Psicanálise
preço
até o dia 20/09/21 | R$ 80,00
após o dia 20/09/21 | R$ 90,00

Natália Timerman

é médica psiquiatra, psicoterapeuta e escritora,
doutoranda em Letras pela Universidade de São
Paulo, com mestrado em Psicologia Clínica por
essa mesma instituição.

programa
Um sabor da infância, a cor de um
vestido, uma sensação perpassando os
sentidos, cartas encontradas ao acaso,
páginas de livros dobradas... Fragmentos
diversos podem evocar memórias e afetos
pessoais, assim na vida como na ficção.
A rememoração desponta como traço
constitutivo de alguns romances de Chico
Buarque, nos quais o leitor é convocado a
acompanhar o desfiar das lembranças de
seus narradores protagonistas. A noção
freudiana de memória mostra-se central
na interpretação dessas obras, na medida
em que aponta para o caráter residual e
ficcional de sua construção.

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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Psicanálise:
Cinema e Séries
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coordenação

Karin de Paula
Segundo a Escola de Comunicação e
Artes da USP, no final de 2011, o Brasil já
possuía 309 mil assinantes de plataformas
de streaming, e no final de 2014, mais de 2,2
milhões de brasileiros assinavam o serviço.
Os dados ainda não foram publicados, mas
podemos apostar que tal número pode ter
duplicado, ou mesmo triplicado em tempos
de pandemia?
A Netflix, por exemplo, não possui processo
de adaptação das séries ao perfil do estúdio
e não interfere nos conteúdos delas e
disponibiliza todos os episódios de uma
só vez, deixando a cargo do telespectador
como e quando assistir.
Embora apenas uma pequena parte da
população brasileira tenha acesso aos
streamings, observamos que a popularidade
das séries prolifera em encontros de amigos,
almoços em família e mesmo nos perfis de
redes sociais, o que é corroborado pelo
lugar que passaram a ocupar nas mídias
tradicionais do Brasil. Muitas matérias
jornalísticas, não apenas na área de
cultura, começaram a se pautar em temas
“Netflixianos” como forma de atrair o
público. Pode-se observar então a influência
do discurso das séries e a força que ganhou
com sua popularidade.
Confeccionadas com a qualidade
equiparável a de obras cinematográficas,
progra mação 20 21

podem, então, ser assistidas em qualquer
lugar, basta um aparelho celular; em
qualquer ritmo de intervalos e revisões,
concorrem com o espaço antes ocupado
pelos filmes, novelas e realities shows,
de uma só vez. Passam a fazer parte do
cotidiano e a fomentar o laço social. Casais,
amigos, encontram-se para assistir a mesma
série e, recentemente, a publicação do
último episódio de uma delas foi ao ar em
data marcada internacionalmente, atingindo
um índice de visualizações exorbitante
naquela data.
Este ano, escolhemos duas séries como
pauta de nosso encontro em torno
da Psicanálise. Ambas, de excelente
qualidade, exibem contextos e questões
que estabelecem a seara propícia para
pensarmos sobre nós mesmos, nossos laços
entre os outros e o mundo ao redor. São
elas:
•Y
 ears and Years,
exibida originalmente pela BBC
de Londres em maio de 2019
• Unorthodox,
série germano-americana que estreou na
Netflix em março de 2020
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psicanálise: cinema e séries | 1º semestre

psicanálise: cinema e séries | 2º semestre

“Years and Years”

“Unorthodox”

sexta-feira | 19h às 21h | dia 05/02

sexta-feira | 19h às 21h | dia 24/09

sinopse
A minissérie em seis partes segue a família
britânica Lyons em Manchester. Oferecida
pelo NOW, para ser assistida previamente
ao evento.
Ano: 2019
Duração média de episódios: 60min
Episódios: 6
Título Original: Years and Years
Gênero: Drama
Direção: Russell T. Davies
Elenco: Emma Thompson,
Anne Reid, Rory Kinnear
Nacionalidade: Reino Unido
Canal original: BBC
O dia a dia da família Lyons é uma confusão.
Mas tudo parece piorar quando, em uma
noite crucial de 2019, a história do clã avança
quinze anos no futuro. Eles então encontram
um mundo bem pior do que esperavam: mais
quente, barulhento e louco. Será que uma
família disfuncional é capaz de superar seus
traumas e salvar o planeta Terra?
comentários

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”, no livro: “Diálogos Sobre
Formação e Transmissão em Psicanálise” e “Clínica
Psicanalítica das Neuroses”, Série Prática Clínica,
ambos da ed. Zagodoni, “Atendimento Psicanalítico da
Depressão”, ed. Zagodoni em organização com Daniel
Kupermann, entre vários outros artigos publicados.
Professora e supervisora em universidades e em Curso
de Formação em Psicanálise.
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Jaqueline Vargas

é formada em Artes Cênicas, Jaqueline escreve há
mais de 20 anos. Antes de ingressar na dramaturgia,
escreveu realities, talkshows e programas infantis, tais
como “Zapping Zone”, “Muito Mais Popstar” e a “Ilha
da Sedução”, respectivamente da Disney e Fox. Autora
formada pelo Núcleo de Dramaturgia SESI-British
Council através do Monólogo “s.a.r.a.h.”. Foi coautora
da novela teen “Floribella” para Bandeirantes e RGB.
Também coautora de “Vende-se Um Véu de Noiva”,
SBT, “A Terra Prometida”, Rede Record, e “Malhação –
Múltipla Escolha”, Rede Globo, adaptou e foi head writer
da série “Rua Augusta”, para TNT. Escreveu a telenovela
vencedora do Emmy Kids Internacional “Malhação - Viva
a diferença” com Cao Hamburguer. Sua série “María
Magdalena – La Apóstol de Los Apóstoles” produzida
por Dopamine e Sony International está em exibição
na Netflix. Atuou como Head Writer e assinou a
adaptação das duas primeiras temporadas de Sessão de
Terapia; assim como criou a terceira e quarta temporadas
da mesma série. Atualmente, desenvolve a quinta
temporada de Sessão de Terapia. No cinema, Jaqueline
assinou o roteiro de “Querida Mamãe” estrelado por
Letícia Sabatella e Selma Egrei; “Predestinado”, sobre a
vida do médium mineiro Arigó e estrelado por Juliana
Paes e Danton Mello. Seus longas “Fim da Inocência”
e “TPM – Meu Amor” estão em produção. Acaba de
estrear como podcaster com sua audiossérie “TdVaiFicar”
estrelado por Angêla Vieira e Juliana Silveira. Autora
do romance sobre Sessão de Terapia e do infantojuvenil
“Valentina – A Herdeira da Magia”, Jaqueline prepara
um romance para o próximo ano. Também em 2021,
Jaqueline termina sua Formação em Psicanálise, se bem
que isso nunca termina.

dirigido
ao público em geral
preço
R$ 50,00
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sinopse
Unorthodox (no Brasil, “Nada
Ortodoxa”) é uma minissérie de televisão
germano-americana que estreou
na Netflix em 26 de março de 2020.
A série foi inspirada e é vagamente
baseada no livro “Unorthodox: The
Scandalous Rejection of My Hasidic
Roots”, de Deborah Feldman, que
deixou o movimento Satmar, uma
comunidade hassídica na cidade de Nova
York. Disponível no Netflix, para ser
assistido antes do evento.
Ano: 2020
Duração média de episódios: 53 min
Episódios: 4
Título Original: Unorthodox
Gênero: Drama
Direção: Anna Winger
Elenco: Shira Haas, Amit Rahav,
Jeff Wilbusch
Nacionalidade: Alemanha
Canal original: Netflix
Uma judia de 19 anos chamada
Esty foge de seu casamento
arranjado e da comunidade
ultraortodoxa em Williamsburg,
Brooklyn. Ela se muda para Berlim, onde
mora sua mãe distante, e tenta navegar
entre uma vida secular e ter aulas em um
conservatório de música. O marido, que
descobre que estava grávida, viaja para
Berlim com o primo, por ordem do rabino,
para tentar encontrá-la.
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comentários

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”, no livro: “Diálogos Sobre Formação e
Transmissão em Psicanálise” e “Clínica Psicanalítica
das Neuroses”, Série Prática Clínica, ambos
da ed. Zagodoni, “Atendimento Psicanalítico
da Depressão”, ed. Zagodoni em organização
com Daniel Kupermann, entre vários outros
artigos publicados. Professora e supervisora
em universidades e em Curso de Formação em
Psicanálise.

Lara Alcadipani

é jornalista de formação e atua com comunicação e
relações institucionais no terceiro setor. Também é
formada em Cinema Documentário pela Academia
Internacional de Cinema e especializada em
Estéticas Tecnológicas pela PUC-SP, aluna em
Curso de Formação em Psicanálise.

dirigido
ao público em geral
preço
R$ 50,00

Informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
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1º SEMESTRE
• O divã e a tela: Psicanálise em-linha (online)
em debate
• Ódio, impotência e revolta: o destino das pulsões
• Das nomeações (im)possíveis: Transgeneridades, subversão e
laço social
• O mínimo eu em corpos disciplinados: os efeitos na
subjetividade
• Psicanálise e Inclusão
• Casais e Divórcios no isolamento
• “China on the mind” de Christopher Bollas: aprendendo com
a sabedoria do Oriente

Debates
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.

2º SEMESTRE
• Violência doméstica, até quando?
• Negritude e Branquitude: a Psicanálise como uma questão
de pele
• O manejo clínico nas adicções

Informações e inscrições*
11 3864 2330 | 11 3865 0017 | Whatsapp 11 97666 1249
*inscrições antecipadas

• A oralidade em tempos de pandemia
• Relatos clínicos e suas repercussões no psicanalista
• Em tempos de deepfake, voltamos às trevas?
• Radicalização em redes sociais

124
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debates | 1º semestre
O divã e a tela:
Psicanálise
em-linha (online)
em debate

Ódio, impotência
e revolta: o destino
das pulsões

Das nomeações
(im)possíveis:
Transgeneridades,
subversão e laço social

O mínimo eu
em corpos disciplinados:
os efeitos na
subjetividade

quinta-feira | 19h às 21h | dia 14/01

quarta-feira | 19h às 21h | dia 20/01

terça-feira | 19h às 21h | dia 02/02

sexta-feira | 19h às 21h | dia 12/03

debatedores

debatedores

debatedores

debatedores

é professor da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), psicanalista, autor
do livro “Clínica Psicanalítica Online”, ed.
Zagodoni, e coordena o canal youtube.com/
fabiobelo76.

psicanalista formada pelo CEP, filósofa formada
pela USP. Foi Curadora das Bibliotecas e de
Literatura do Centro Cultural São Paulo – CCSP
de 2011 até 2019. Atualmente, é Coordenadora
Assistente da Rede de Atendimento Psicanalítico –
Clínica do CEP e atende adultos e adolescentes em
seu consultório.

psicólogo, praticante da Psicanálise; Especialista
em Psicoterapia psicodinâmica de transtornos
de personalidade bordeline; Experiência
com as políticas públicas de Saúde Mental e
Assistência Social; Participante da Rede de
Atendimento Psicanalítico - Clínica do CEP. Atua
clinicamente junto a movimentos sociais e em
consultório particular.

psicanalista, membro do Departamento de
Psicanálise do Sedes Sapientiae e Orientadora do
Ensino Médio do Colégio Santa Cruz.

Fábio Belo

Julieta Jerusalinsky

é psicóloga, psicanalista, especialista em
estimulação temprana (FEPI- Argentina), mestre e
doutora em Psicologia Clínica (PUC-SP); Membro
fundador do Instituto Travessias da Infância –
Centro de Estudos Lydia Coriat/SP; membro da
Clínica Interdisciplinar Prof. Dr. Mauro Spinelli
e do Departamento de Psicanálise da Criança
do Instituto Sedes Sapientiae; Professora da
Especialização em Teoria Psicanalítica (COGEAE/
PUC-SP). Autora de livros na área entre eles:
“Intoxicações Eletrônicas: o sujeito na era das
relações virtuais”, (Ágalma, 2017).

Lia Pitliuk

psicanalista e supervisora de atendimento clínico
em Psicanálise. Membro dos Departamentos de
Psicanálise e de Psicanálise com Crianças do
Instituto Sedes Sapientiae, onde é professora do
Curso Psicanálise com Crianças e coordenadora
do Grupo de Estudos “A Perspectiva Relacional em
Psicanálise”. Professora no Curso de Pós-Graduação
em Psicanálise na Perinatalidade e Parentalidade
do Instituto Gerar, assim como de minicursos
sobre Winnicott neste mesmo instituto. Autora
de artigos e capítulos de livros, entre eles, “Modos
de Ser: Compondo com Espinosa e Rodulfo, em
Psicossoma III - Interfaces da Psicossomática”, “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, “Rabiscos em Transferência:
A Figurabilidade na Clínica Psicanalítica”, Revista
Percurso.  
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Deise Getúlia de Melo

Eduardo Amaral Lyra

psicanalista formado pelo CEP, membro da equipe
de Triagem da Rede de Atendimento Psicanalítico Clínica do CEP. Atende em seu consultório
adolescentes e adultos.

Marcelo Francisco de Mello

psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, com dissertação desenvolvida
no âmbito do Laboratório de Psicopatologia
Fundamental e doutor pelo Programa de Estudos
Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP.
Docente do Curso de Formação em Psicanálise
do CEP.

Caetano Rudá dos Santos Morais

Julia Bueno

formada em Psicologia, especializada em
Psicologia Política, atua como redutora de danos
no contexto de drogas e também atua como
psicóloga clínica.

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”, no livro: “Diálogos Sobre Formação e
Transmissão em Psicanálise” e “Clínica Psicanalítica
das Neuroses”, Série Prática Clínica, ambos
da ed. Zagodoni, “Atendimento Psicanalítico
da Depressão”, ed. Zagodoni em organização
com Daniel Kupermann, entre vários outros
artigos publicados. Professora e supervisora
em universidades e em Curso de Formação em
Psicanálise.

Deborah Joan de Cardoso

Nathan Rabinovitch

formado em licenciatura em Física pela
Universidade de São Paulo. Depois de atuar
como professor de Ensino Fundamental 2, se
especializou no desenvolvimento de materiais e
currículos educacionais que integrem Tecnologia,
Artes e Criatividade. Paralelamente, possui
uma startup de Edtech, desenvolve projetos
cenográficos com design interativo, trabalha com
fabricação digital e é pesquisador no LSITec da
POLI-USP.

Thaís Toshimitsu

é professora de Literatura do Ensino Médio do
Colégio Santa Cruz, é mestre e doutora em Poesia
pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura
Comparada, FFLCH-USP.

Sara Raquel Silva

psicanalista. Especialista na clínica das
compulsões e em gênero e sexualidade. Ativista
em Direitos Humanos, integra o coletivo Mães
pela Diversidade, e o Projeto “Amanda Marfree
- Aquendando Afetos”, voltado para pessoas
trans.
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O Debate é uma atividade gratuita,
dirigida ao público em geral.
Informações e inscrições*
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
*inscrições antecipadas
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debates | 1º semestre

debates | 1º e 2º semestres

Psicanálise
e Inclusão

Casais e Divórcios
no isolamento

“China on the mind”
de Christopher Bollas:
aprendendo com a
sabedoria do Oriente

sexta-feira | 19h às 21h | dia 09/04

sexta-feira | 19h às 21h | dia 14/05

sexta-feira | 19h às 21h | dia 18/06

quinta-feira | 19h às 21h | dia 15/07

debatedores

debatedores

debatedores

debatedores

é psicanalista, escritora e editora. Doutora
pelo IPUSP, Pós-doutora pela UERJ e Pesquisadora
convidada do LABEURB/UNICAMP. É AME
da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo
Lacaniano e membro fundador do Fórum do
Campo Lacaniano de São Paulo, onde coordena
a Rede de Pesquisa de Psicanálise e Infância e
sustenta o Seminário “A Heresia Lacaniana”.
É autora, dentre outros, de “Feminilidade e
Experiência Psicanalítica”, “Da Fantasia de Infância
ao Infantil na Fantasia – A Direção do Tratamento
na Psicanálise com Crianças” e “La letra de la carta
al nudo”. Atualmente, é membro do Brasil no
Colegiado Internacional da Garantia. Colunista do
Jornal GGN.

psicologia (USP 1977); Psicanálise (Sedes Sapientiae
1987); Membro do Departamento de Psicanálise
do Sedes Sapientiae. Professora de cursos do
Sedes Sapientiae “Psicoterapia Breve Psicanalítica”
(desde 1998) e “Psicoterapia Psicanalítica de Casal
e Família” (desde 2010). Supervisora clínica do
NAPC (Núcleo de Atendimento e Pesquisa de
Casais e Famílias) do Sedes Sapientiae (desde
2005). Membro fundadora da ABPCF (Associação
Brasileira de Psicanálise de Casal e Família) e
Membro da AIPCF (Associação Internacional de
Psicanálise de Casal e Família).

psicóloga e psicanalista. Professora do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da
PUC-SP e da Faculdade de Ciências Humanas e da
Saúde da PUC-SP. Coordenadora do Laboratório
Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade
e Psicanálise Contemporânea (LIPSIC) – IPUSP e
PUC-SP. Autora dos livros “Por que Klein?”, (em
coautoria com Marina F. R. Ribeiro), ed. Zagodoni,
“Melanie Klein: Estilo e Pensamento”, ed. Escuta,
“Folha Explica Melanie Klein”, (em coautoria com
Luís Claudio Figueiredo), coorganização e textos
nos livros: “Para Além da Contratransferência: O
Analista Implicado” e “Melanie Klein na Psicanálise
Contemporânea. Teoria, Clínica e Cultura”, ed.
Zagodoni.

psicanalista. Pós-doutoranda em Psicologia Clínica
na USP, onde integra o Laboratório de Psicanálise e
Política. Doutora em Psicologia Social pela PUC-SP.
Mestre em Saúde Pública pela FSPUSP. Autora do
livro “A Supervisão Como Interrogante da Práxis
Analítica: Desejo de Analista e a Transmissão da
Psicanálise”, ed. Escuta, e coautora dos livros:
“A Psicanálise em Situações Sociais Críticas:
Metodologia Clínica e Intervenções”, ed. Escuta;
“Pode Pá: Uma Nova Abordagem na Aplicação
de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto”,
Atelier editorial, “População de Rua: Pesquisa Social
Participativa”, Juruá editora, além de diversos
artigos na área.

Fernando Cembranelli

psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, doutora em Psicologia Social
pela PUC-SP, pós-doutora pela USP, professora
aposentada da Universidade Federal do Mato
Grosso (UFMT/CUR) e possui longa experiência em
atendimentos clínicos.

Sérgio de Gouvêa Franco

psicanalista e mestre em Psicologia Clínica pela
PUC-SP, com dissertação desenvolvida no âmbito
do Laboratório de Psicopatologia Fundamental e
docente do Curso de Formação em Psicanálise do
CEP.

Ana Laura Prates

Helder Pinheiro

psicólogo, especialista em Psicologia Clínica –
Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP), psicanalista
- CEP, analista institucional – Núcleo de Psicanálise
e Ação Social – NuPAS, analista institucional - CEP,
foi docente do Curso de Formação em Psicanálise
- CEP, presidente da Associação Brasileira de
Candidatos – ABC/RJ (2016-2017), Diretor do
Espaço Potencial Fortaleza – CE, autor de textos
publicados em revistas e livros especializados e
coorganizador do livro “Winnicott – Seminários
Cearenses”, ed. Zagodoni.

Maya Foigel

psicóloga e psicanalista com ampla experiência
no trabalho com população trans no SUS (Sistema
Único de Saúde - IPQ-HC-FMUSP e FCMSCSP). Participa do grupo de trabalho Generidades
no Instituto Sedes Sapientiae e é fundadora do
TRANSITAR - clínica, ensino e consultoria em
questões de diversidade de gênero e sexualidade.
Membro WPATH - World Professional Association
of Transgender Health.
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Gislaine Varela Mayo De Dominicis

Lisette Weissmann

psicanalista, formada em Psicologia e Línguas,
especialista em Psicanálise dos Vínculos, mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutora em
Psicologia Social pela USP, membro fundadora
da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal
e Família (ABPCF), 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, “Atendimento Psicanalítico de Família”
com Isabel Cristina Gomes e cols, ed. Zagodoni,
“Interculturalidade nos Vínculos Familiares”, ed.
Blucher e de vários artigos.

Maria Rita de Holanda

advogada familiarista, doutora em Direito pela
Universidade Federal de Pernambuco (EFPE),
com pós-doutorado pela Universidad de Sevilla/
ES, professora da Universidade Católica de
Pernambuco, membro do grupo de pesquisa
CONREP - Constitucionalização das relações
privadas/ UFPE e presidente do IBDFAM/PE.
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Elisa Maria de Ulhôa Cintra

psiquiatra, psicanalista, mestre em Psicologia pela
PUC-SP, coordenador médico do Instituto de
Desenvolvimento e Pesquisa em Saúde Mental e
Psicossocial “A CASA”, supervisor institucional
de serviços públicos e privados de saúde. Dirige a
Coleção de Psicopatologia (Pathos), ed Escuta.

psicanalista, doutor pela Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP) e pós-doutor em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, membro do Departamento de
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, onde fez
formação em Psicanálise, presidente da Associação
Universitária de Pesquisa em Psicopatologia
Fundamental (AUPPF), professor do Curso de
Formação em Psicanálise do CEP e professor na
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
(FECAP). Autor do livro “Mandrágoras, Clínica
Psicanalítica: Freud e Winnicott”, ed. Primavera, em
parceria com Manoel Berlinck e Karin Wondracek,
entre outras publicações no país e exterior.
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Violência doméstica,
até quando?

Emília Estivalet Broide

Graciela Haydée Barbero

Nelson Cristini Júnior

O Debate é uma atividade gratuita,
dirigida ao público em geral.
Informações e inscrições*
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
*inscrições antecipadas
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debates | 2º semestre
Negritude e Branquitude:
a Psicanálise como
uma questão de pele

O manejo clínico
nas adicções

A oralidade em
tempos de pandemia

Relatos clínicos e
suas repercussões
no psicanalista

sexta-feira | 19h às 21h | dia 06/08

sexta-feira | 19h às 21h | dia 17/09

sexta-feira | 19h às 21h | dia 22/10

sexta-feira | 19h às 21h | dia 19/11

debatedores

debatedores

debatedores

debatedores

psicanalista e professor. Licenciado em Letras
pela UNICAMP e formado em Psicanálise pelo
CEP. Como educador, lecionou Humanidades
para jovens do Ensino Médio e Pré-vestibular.
Dá suporte psicológico voluntário a alunos da
Faculdade Zumbi dos Palmares e atende pela Rede
de Atendimento - Clínica do CEP e em consultório.

médico psiquiatra (adultos, infância e adolescência)
e especialista em Problemas de Aprendizagem
pela Universidade de São Paulo - RP. Coordenou
o 1° CAPS de Álcool e Drogas do Brasil (em
Ribeirão Preto SP, 1998). Atua em consultório
particular em São Paulo. Psicoterapia com ênfase
em aspectos do Self e corporeidade na abordagem
de D.W. Winnicott. Formação sistêmica pelo ICCP
- INTERFACI credenciado pelo TAOS Institute e
Galveston Clinic - USA. Professor no Instituto de
Terapia Familiar de São Paulo (ITFSP).

psicóloga, psicanalista, doutora em Psicologia
Clínica pelo Programa de Estudos Pós-Graduados
em Psicologia Clínica da PUC-SP, professora do
Curso de Especialização em Psicopatologia e
Saúde Pública da Santa Casa de São Paulo.

psicanalista. Integrante da equipe de transmissão
da Psicanálise do Curso de Formação do Centro
de Estudos Psicanalíticos (CEP). Supervisor do
grupo “Oficina Clínica - Atendimento em Clínica
Social de São Paulo”. Coordenador de Grupos
de Estudos Psicanalíticos e Supervisão na Clínica
Particular. Atendimento online.

Carlo Márcio Santana do Espírito Santo

Nathalia Botura Brennecke

graduada em Ciências Sociais e Letras. Doutora
em Psicologia da Educação (UNESP) com estágio
doutoral na University of Kent (Reino Unido) no
departamento de Filosofia e Letras Modernas.
Professora dos cursos de Psicologia e Letras na
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). É
psicanalista formada pelo CEP.

Tadeu dos Santos

graduado em Educação Física - UMC-SP, Pedagogia
- FFLCP-SP, Psicopedagogo- PUC-SP, mestre em
Supervisão e Currículo - PUC-SP, doutorado em
Ciências da Religião - UMESP-SP. Formação em
Psicanálise - CEP. Filiado ao Instituto Brasileiro de
Psicanálise Winnicottiana (IBPW). Experiência
na Docência e Gestão Educacional na Educação
Básica. Atualmente, atua como professor na UNIP-SP
e na Clínica de Psicanálise em São Paulo.
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Cândido Fontan Barros

Lygia Vampré Humberg

psicanalista, doutora pelo Instituto de Psicologia da
USP (IPUSP), mestre pela Faculdade de Medicina
da USP; Membro do Departamento de Psicanálise
com Crianças e do Grupo Espaço Potencial;
Professora do curso Winnicott, Experiência
e Pensamento do Instituto Sedes Sapientiae;
Professora do curso de Formação em Psicanálise
do Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP). Autora
do livro “Relacionamentos Adictivos. Vício e
Dependência do Outro”, CLA Editora, e de
capítulos em outros livros.

Marcelo Soares da Cruz

doutor e mestre em Psicologia Clínica pelo
IPUSP, membro do Departamento de Psicanálise
do Instituto Sedes Sapientiae. Aperfeiçoamento
em Transference-Focused Psychotherapy/
Personality Disorders Institute/Cornell University/
NY. Professor e supervisor do curso Psicopatologia
Psicanalítica e Clínica Contemporânea (Sedes
Sapientiae), dos cursos O Barato no Divã, do
CRR-UFSCar e da Especialização em Psicologia
Clínica - Abordagem Winnicottiana da Unicsul.
Coorganizador do livro “Toxicomania e Adições:
A Clínica Viva de Olievenstein”, ed. Martins
Fontes.
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Ana Cecilia Magtaz

Marina Ramalho Miranda

psicóloga e psicanalista. Docente e membro efetivo
da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São
Paulo (SBPSP) e da International Psychoanalytical
Association (IPA), Mestre e Doutora em Psicologia
Clínica pelo Núcleo de Psicanálise da PUC/SP,
com a tese intitulada “Anorexia Nervosa e Bulimia
à Luz da Psicanálise: A Complexidade da Relação
Mãe-Filha”, Especialista em Saúde Mental pela
Faculdade de Saúde Pública da USP, Supervisora
Clínica e Especialista em Psicologia Clínica
pelo Conselho Regional de Psicologia de São
Paulo, Membro do Women and Psychoanalysis
Committee - IPA COWAP, Membro do Laboratório
de Adolescência da SBPSP. Coordenadora de
grupos de estudos no tema dos Transtornos
Alimentares em São Paulo e no interior. Autora de
artigos em revistas e capítulos de livros no tema
dos Transtornos Alimentares e outros escritos.

Patricia Gipsztejn Jacobsohn

psicóloga e psicanalista. Mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, especialista em Psicoterapia
Psicodinâmica da Pré-Adolescência e Adolescência
pelo Instituto Sedes Sapientiae, coordenadora da
Clínica Cybelle Weinberg de Estudos e Pesquisas
em Psicanálise da Anorexia e Bulimia (CEPPAN)
e membro do Departamento Formação em
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.

Arnaldo Domínguez de Oliveira

Eliane de Christo

jornalista pela Universidade Estadual de Ponta
Grossa, psicanalista pelo CEP, mestre em
educação pela Universidade São Francisco, pósgraduada em Psicologia Transpessoal e doutora
em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
pela PUC-SP. Autora dos livros “Anália Franco,
A Educadora e Seu Tempo”, “A História da
Psicologia Transpessoal no Brasil” e “O Menino
que Rasgou a Nuvem”. Atualmente trabalha na
clínica psicanalítica.

Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva

psicóloga, psicanalista, supervisora clínica
e analista institucional com formação e
experiência em Psicossomática Psicanalítica e em
Especificidades da clínica com dependentes
químicos, docente do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP e coordenadora de grupos
de estudos em Psicanálise. Coautora dos livros:
“Diálogos sobre Formação e Transmissão em
Psicanálise” e “Sonhos Privados: Psicanálise e
Escuta Contemporânea”, entre outros.

O Debate é uma atividade gratuita,
dirigida ao público em geral.
Informações e inscrições*
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
*inscrições antecipadas
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debates | 2º semestre
Em tempos de deepfake,
voltamos às trevas?

Radicalização
em redes sociais

Documentários:
Inventores da Psicanálise

sexta-feira | 19h às 21h | dia 03/12

quinta-feira | 19h às 21h | dia 16/12

1º E 2º SEMESTRES

debatedores

debatedores

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”, no livro: “Diálogos Sobre Formação e
Transmissão em Psicanálise” e “Clínica Psicanalítica
das Neuroses”, Série Prática Clínica, ambos
da ed. Zagodoni, “Atendimento Psicanalítico
da Depressão”, ed. Zagodoni em organização
com Daniel Kupermann, entre vários outros
artigos publicados. Professora e supervisora
em universidades e em Curso de Formação em
Psicanálise.

é escritor e crítico literário. É autor dos romances
“A Resistência” e “A Ocupação”, e colunista do
portal UOL.

Karin de Paula

coordenação

Karin de Paula

Julián Fuks

Rafael Gaiarsa

psicanalista clínico e psicólogo pela PUC-SP.

Yuri Nishijima Azeredo

psicólogo pela USP, mestre pelo Departamento
de Medicina Preventiva - FMUSP, Doutorando
pelo Departamento de Medicina - FMUSP,
Professor da FAM e Coordenador do NETT
(Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos).

Pablo Ortellado

é doutor em filosofia, professor de Gestão de
Políticas Públicas na EACH-USP e coordenador
do Monitor do debate político no meio
digital.

Ricardo A. Hirata

psicanalista com formação pelo CEP, escritor
com especialização em escrita literária pelo
ISE - Vera Cruz, mestre em Ciências da Religião
pela PUC-SP e fundador da Literacura, empresa
voltada para a gestão de pessoas. Autor de artigos
científicos, contos e romances. Em parceria com
pacientes e grupos de intervenção clínica em
instituições, é coautor de peças de teatro e livros
de cartas-poemas. Coordenador de grupos de
escrita psicanalítica.

Fundador de um campo epistêmico
ímpar, Sigmund Freud inscreve sua
invenção, que compõe uma forma
inédita de tratar o humano e o
mundo, do ponto de vista teórico,
metodológico e ético: a Psicanálise.
Seus interlocutores e sucessores
na empreitada contribuíram com a
sustentação e o avanço da invenção
freudiana, cada um trazendo sua
própria cota de criação. De fato,
esta é uma particularidade interna à
Psicanálise, a de exigir que todo aquele
que se inscreva e se arrisque a articulála seja convocado a trazer um traço de
autoria e de invenção. A Psicanálise é
necessariamente uma experiência viva,
que se dá em ato de palavra falada e
nunca redutível a uma perspectiva
teórica de enquadramento ou a um
método de aplicação adaptativa. Tratase de uma experiência que se dá nas
trilhas da ética do desejo.
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• Michael Balint
• Pierre Fédida
• William Ronald Dodds Fairbairn
• Jacques Lacan

Documentários: Inventores
da Psicanálise é uma atividade
gratuita, dirigida ao público
em geral.
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11 3864 2330 | 11 3865 0017
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*inscrições antecipadas
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É neste contexto que proponho
apresentar diferentes psicanalistas, que
trabalharam em diferentes momentos
da história da psicanálise e que
podem ser considerados inventores
da psicanálise, através da exibição
de documentário sobre o inventor
colocado em destaque, seguida de
discussão, em companhia de um
outro psicanalista convidado, visando
sublinhar as marcas da invenção do
psicanalista apresentado. É com prazer
que em 2021 apresentamos:
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documentários: inventores
da psicanálise | 1º semestre
Michael Balint

Pierre Fédida

sábado | 9h às 12h | dia 16/01

sábado | 9h às 12h | dia 29/05

Michael Balint psicanalista e bioquímico

húngaro, formou-se em medicina em 1918,
com uma brilhante carreira, qualificandose em neuropsiquiatria, filosofia, química,
física e biologia. Analisou-se com Hanns
Sachs. Insatisfeito com essa análise, Balint vai
terminá-la com Sándor Ferenczi e torna-se
seu aluno, amigo e sucessor. Lança as bases
teóricas do que mais tarde irá se constituir no
terceiro grupo ou Grupo Independente (os
outros dois são os freudianos e os kleinianos).
Foi presidente da Sociedade Psicanalítica
Britânica.
Torna-se consultor psiquiatra da Tavistock
Clinic, de Londres (1950-1961), trabalhando na
supervisão de grupos clínicos e desenvolve
uma prática médica de treinamento
conhecida como Grupo Balint. Neste, as
experiências de todos eram discutidas, com
ênfase na relação médico-paciente. Os
doutores eram estimulados a examinar suas
próprias emoções, desde o diagnóstico até
a terapêutica e o prognóstico, pois Balint
entendia que todos os momentos dos atos
médicos estão impregnados de sentimentos,
tanto úteis quanto prejudiciais ao doente.

Nascimento: 3 de dezembro de 1896,
Budapeste, Hungria.
Falecimento: 31 de dezembro de 1970,
Bristol, Inglaterra.
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comentários

Carlos Augusto Peixoto Junior

é psicanalista, Mestre em Teoria Psicanalítica pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1990)
e Doutor em Saúde Coletiva pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (1997). Atualmente
é Professor do Departamento de Psicologia e do
Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro. Membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas
Sándor Ferenczi. Atua nas áreas de Psicologia
e Psicanálise com ênfase na interação da teoria
com a clínica do ponto de vista relacional-objetal.
Autor dos livros “Metamorfoses Entre o Sexual
e o Social”, ed. Civilização Brasileira (1999) e
“Singularidade e Subjetivação - Ensaios Sobre a
Clínica e a Cultura”, ed. 7 Letras (2008), “Formas de
Subjetivação”, ed. Contra Capa (2004) e “Michael
Balint: A Originalidade de Uma Trajetória”, ed.
Revinter (2013); entre outras publicações.

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”, no livro: “Diálogos Sobre Formação e
Transmissão em Psicanálise” e “Clínica Psicanalítica
das Neuroses”, Série Prática Clínica, ambos
da ed. Zagodoni, “Atendimento Psicanalítico
da Depressão”, ed. Zagodoni em organização
com Daniel Kupermann, entre vários outros
artigos publicados. Professora e supervisora
em universidades e em Curso de Formação em
Psicanálise.
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Pierre Fédida foi um dos psicanalistas

franceses (1934-2002) mais importantes
na continuação de Jacques Lacan. De
formação filosófica (foi estudante de Gilles
Deleuze em Clermont-Ferrand), Pierre
Fédida formou-se em Fenomenologia,
a qual influenciou a Psicanálise que ele
desenvolveu. Trabalhou anos inteiros num
diálogo rigoroso com o historiador da Arte
Georges Didi-Huberman. Formou centenas
de psicanalistas, dirigindo notadamente as
teses de Maud Mannoni, Patrick Guyomard
e Monique David-Ménard. Foi professor na
Universidade Paris VII.
Nascimento: 30 de outubro de 1934,
Lyon, França.
Falecimento: 1 de novembro de 2002,
Paris, França.
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comentários

Daniel Delouya

é psicanalista, membro efetivo com funções
didáticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise
(SBPSP). Foi presidente da Federação Brasileira
de Psicanálise entre 2015 e 2017. É membro da
comissão de Cultura da IPA e também da comissão
de Formação da FEPAL. Autor de vários artigos,
capítulos e cinco livros em Psicanálise entre os
quais “Depressão, Estação Psique”, ed. Escuta, e
“Torções na Razão Freudiana”, (Unimarco, 2005, 2ª
edição, ed. Blucher, 2019). Atualmente se dedica
aos desdobramentos do trabalho analítico nas
problemáticas culturais e políticas.

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”, no livro: “Diálogos Sobre Formação e
Transmissão em Psicanálise” e “Clínica Psicanalítica
das Neuroses”, Série Prática Clínica, ambos
da ed. Zagodoni, “Atendimento Psicanalítico
da Depressão”, ed. Zagodoni em organização
com Daniel Kupermann, entre vários outros
artigos publicados. Professora e supervisora
em universidades e em Curso de Formação em
Psicanálise.
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documentários: inventores
da psicanálise | 2º semestre
William Ronald Dodds Fairbairn

Jacques Lacan

sábado | 9h às 12h | dia 24/07

sábado | 9h às 12h | dia 06/11

William Ronald Dodds
Fairbairn (1889-1964) nasceu

na cidade de Edimburgo, Escócia.
Dedicou-se, no início de sua formação
acadêmica, ao estudo de Filosofia Moral
e ao Grego Clássico. Influenciado pelos
acontecimentos da Primeira Guerra
Mundial, decidiu estudar Medicina
e Psicoterapia e, ainda estudante de
Medicina, começou análise com H. Connel.
Diplomou-se como médico no ano de
1923 e alcançou seu doutoramento em
1927. Entre 1927 e 1935, foi assistente de
Psicologia na Universidade de Edimburgo
e dedicou-se ao Estudo da Adolescência,
onde começou a trabalhar com crianças
vítimas de abusos sexuais e jovens
delinquentes. Na clínica, dedicou-se
por mais de trinta anos ao estudo das
neuroses de guerra. A Segunda Guerra
Mundial colocou-o num posto do
Emergency Medical Service. Ao término da
conflagração exerceu um cargo ministerial.

comentários

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”, no livro: “Diálogos Sobre Formação e
Transmissão em Psicanálise” e “Clínica Psicanalítica
das Neuroses”, Série Prática Clínica, ambos
da ed. Zagodoni, “Atendimento Psicanalítico
da Depressão”, ed. Zagodoni em organização
com Daniel Kupermann, entre vários outros
artigos publicados. Professora e supervisora
em universidades e em Curso de Formação em
Psicanálise.

Teo Weingrill Araújo

psicólogo e psicanalista, mestre e doutor pelo
Instituto de Psicologia da USP (IPUSP), autor do
livro “Fairbairn”, pela Coleção Clínica Psicanalítica,
2015, ed. Casa do Psicólogo.

Nascimento: 11 de agosto de 1889,
Edimburgo, Escócia.
Falecimento: 31 de dezembro de 1964,
Edimburgo, Escócia.
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Jacques Lacan foi um dos grandes
intérpretes de Freud e deu nascimento a
uma corrente psicanalítica: o lacanismo.
Ao longo de todo seu percurso
intelectual Lacan dialogou com vários
campos do saber e pensadores como
Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, Martin Heidegger, Alexandre Koyré,
Jean-Paul Sartre entre outros.
Jacques Lacan:
“A Reinvenção da Psicanálise”
documentário escrito por Elisabeth Kapnist
e Elisabeth Roudinesco. Realizado por
Elisabeth Kapnist. Contém trechos da
Conferência de Louvain, de 1972.
duração 59’52’’
“Um Encontro com Lacan”
documentário produzido pela France
Télévisions, com entrevistas e relatos
sobre a clínica de Lacan. Direção de Leslie
Gunberg e Gerárd Miller, produzido em
2011, com imagens de 1972.
duração 52’50’’
Nascimento: 13 de abril de 1901,
Paris, França.
Falecimento: 9 de setembro de 1981,
Paris, França.
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comentários

Cláudia Mascarenhas Fernandes

é psicanalista; pós-doutora pela FASA/ISC/UFBA.
Doutora em Psicologia Clínica (USP). Mestre em
Filosofia pela UNICAMP. Fundadora e diretora
clínica do Instituto Viva Infância OSCIP-SSA;
onde coordena também o Ambulatório do Bebê.
É membro da CIPPA, Coordination Internacionale
des Psychotherapeutes et Psychanalistes qui
travaillent avec l’autisme, membro do Espaço
Moebius de Psicanálise. Realiza o podcast Papo de
Criança. Membro da RNPI onde é coorganizadora
da Ciranda de Ações. Autora dos livros: “A
clínica com a pequena infância: uma introdução
a psicopatologia do bebê”, UFCG, “A criança em
cena: sobre a noção de perversão e infantil em
Freud”, ed. Casa do Psicólogo e “Psicanálise para
aqueles que ainda não falam? A letra e a imagem
na clínica com o bebê”, Instituto Viva a Infância.

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”, no livro: “Diálogos Sobre Formação e
Transmissão em Psicanálise” e “Clínica Psicanalítica
das Neuroses”, Série Prática Clínica, ambos
da ed. Zagodoni, “Atendimento Psicanalítico
da Depressão”, ed. Zagodoni em organização
com Daniel Kupermann, entre vários outros
artigos publicados. Professora e supervisora
em universidades e em Curso de Formação em
Psicanálise.

Documentários: Inventores
da Psicanálise é uma atividade
gratuita, dirigida ao público
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Colóquio
Interno

Jornada - Uma história
para o CEP

1º E 2º SEMESTRES

2º SEMESTRE

sábados | 9h às 12h

sábado | 9h às 12h e 13h às 16h | dia 25/09

coordenação
Felipe Lessa da Fonseca

psicanalista, mestre e doutor em Psicologia
Clínica pela PUC-SP, membro do Ambulatório de
Transtornos Somáticos (SOMA-IPq), membro do
Laboratório de Saúde Mental Coletiva (LASAMEUSP), professor no Instituto Langage, professor
e supervisor clínico do Curso de Formação em
Psicanálise do CEP.

Marianna Schontag

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

Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva

psicóloga, psicanalista, supervisora clínica e analista
institucional com formação e experiência em
Psicossomática Psicanalítica e em Especificidades
da clínica com dependentes químicos, docente
do Curso de Formação em Psicanálise do CEP
e coordenadora de grupos de estudos em
Psicanálise. Coautora dos livros: “Diálogos sobre
Formação e Transmissão em Psicanálise” e “Sonhos
Privados: Psicanálise e Escuta Contemporânea”,
entre outros.

participação gratuita
inscrições antecipadas pelos telefones
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
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programa
O colóquio interno é um espaço
privilegiado para a apresentação e a
discussão dos trabalhos produzidos pelos
alunos do Centro de Estudos Psicanalíticos.
Esta atividade dirige-se aos alunos e aos exalunos do CEP, criando um contexto mais
amplo de troca e reflexão com discussões
trabalhadas no Curso de Formação em
Psicanálise e nos Núcleos de Formação
Permanente - Prática Clínica.
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 de
cada semestre.
dirigido
a alunos e ex-alunos dos Cursos de
Formação em Psicanálise e dos Núcleos de
Formação Permanente - Prática Clínica
datas
1º semestre
08 de maio
2º semestre
16 de outubro

programa
São muitas as pessoas que participaram e
participam do processo de formação e de
transmissão da Psicanálise no CEP, em seus
mais de 40 anos de existência: funcionários,
professores, psicanalistas, alunos, curiosos e
críticos ao tema.
O evento Jornada 2021 começa com um
convite: que essas pessoas possam contar
suas experiências, lembranças, anedotas,
aprendizados, amizades e saudades, por
terem, em algum momento de suas vidas,
participado de uma ou mais atividades no CEP.
Essa Jornada terá um começo, mas não terá
fim. Terá uma parada, no dia 25 de setembro,
para que essas muitas vozes sejam ouvidas,
por diferentes meios, sejam eles áudios,
vídeos ou presenças físicas, enfim, aqueles
que nos serão possíveis nesse futuro incerto e
esperado mas que, nessa data, será realidade.
Para que coletemos um material preliminar e
cheguemos a esse dia repletos de lembranças,
grave uma contribuição em um arquivo de
áudio ou vídeo e nos envie pelo e-mail:
historiacep@centropsicanalise.com.br
Será feita uma seleção dentre todo o
conteúdo recebido e, posteriormente, uma
proposta criativa aos participantes para
compartilhar, durante o dia da Jornada, a
riqueza e diversidade de tantas experiências.
dirigido
docentes do Curso de Formação,
ex-docentes e analistas convidados, alunos,
ex-alunos, membros da Rede de Atendimento
-Clínica do CEP e ao público em geral.
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coordenação

Danilo Marmo

psicólogo com especialização em Psicologia
Clínica, psicanalista, editor adjunto do Anuário de
Psicanálise RUMOS, membro do Conselho Editorial
e docente do Curso de Formação em Psicanálise do
Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP). Participante do
Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP).

Isabela Sancho

é graduada em arquitetura e urbanismo pela
Universidade Estadual de Campinas, com estudos
complementares no Politécnico de Milão, escritora e
ilustradora, com formação em Psicanálise pelo CEP.
Autora dos livros de poemas “As flores se recusam”,
“A depressão tem sete andares e um elevador”,
“Monstera”, “Quem fala em seu nome” e “Olho
d’água, espelho d’alma”.

Marta Raquel Colabone

historiadora pela Universidade de São Paulo,
psicanalista com formação pelo CEP, especialista
em Comunicação (USP) e em Artes (UNESP). É
responsável pela área de Estudos e Desenvolvimento
do Sesc São Paulo, atende em consultório particular
e colabora no projeto “Uma História Marginal da
Psicanálise” junto ao professor Luiz Eduardo Prado
(Universidade Paris VII – Denis Diderot).

Victor Reis

é graduado em Rádio e TV pela Faculdade Cásper
Líbero. É sócio e diretor de cena na Videocubo,
realizando filmes publicitários e conteúdo para
marcas, com uma produção pautada pela pesquisa

e experimentação da linguagem audiovisual. Em
paralelo atende o mercado de projetos autorais
como montador de curtas, séries de TV e longasmetragens de ficção e documentário. Conclui a
Formação em Psicanálise pelo CEP em 2021.

A participação é gratuita e a inscrição deve
ser feita antecipadamente pelos telefones:
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
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Rede de Atendimento
Psicanalítico - Clínica do CEP

Grupos de
Supervisão Clínica

coordenação

1º E 2º SEMESTRES

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

Este contexto é dirigido a analistas
participantes da Rede de Atendimento
Psicanalítico - Clínica do CEP, a
psicanalistas e aos interessados em
prática clínica. Os encontros têm
frequência semanal, com a opção de
vários horários e dispõem de quatro
supervisores:

Ernesto Duvidovich
Walkiria Del Picchia Zanoni

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.
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, constituíramse 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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Como utilizar esse serviço?
Após um contato inicial (gratuito),
realizado por uma equipe de triagem no
CEP, o interessado é encaminhado para o
atendimento nos consultórios dos analistas
vinculados nas diferentes regiões da
cidade.
O atendimento é realizado por valores
acessíveis a cada interessado, priorizando,
assim, a sustentação do processo na
demanda analítica e não na possibilidade
financeira do analisando.
entrevistas de triagem
agendadas pelos telefones
11 3675 4159 | 11 3862 4163
Whatsapp 11 97669 2797
mais informações
clinica@centropsicanalise.com.br

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

início
fevereiro
duração
atividade contínua
preço
mensalidade R$ 400,00
informações
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249

Ernesto Duvidovich
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

Rita Bícego Vogelaar
4ª feira: 12h, 13h e 14h

Walkiria Del Picchia Zanoni
2ª feira: 17h30, 18h30 e 19h30
3ª feira: 14h30 e 17h
5ª feira: 13h, 14h30, 15h30 e 16h30
6ª feira: 9h10, 11h10, 12h10 e 13h10
cen t ro d e est u d os psi ca n a lí t i cos
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Videoteca
segunda 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
mais informações
11 3864 2330 | 11 3865 0017
Whatsapp 11 97666 1249
cep@centropsicanalise.com.br
www.centropsicanalise.com.br

direção
Ernesto Duvidovich
Walkiria Del Picchia Zanoni
www.centropsicanalise.com.br
cep@centropsicanalise.com.br
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informações e inscrições
site
www.centropsicanalise.com.br
e-mail
cep@centropsicanalise.com.br
endereço
Rua Almirante Pereira Guimarães, 378
01250-000 | Pacaembu — São Paulo, SP
telefones
11 3864-2330 | 11 3865-0017
Whatsapp 11 97666-1249

