
 

 

PRÉ-ENCONTRO  

XIX ENCONTRO NACIONAL DA EPFCL – BRASIL 

 

Segunda-feira, 5 de novembro 

20:15 – 22:15 “Adventos do Real: Intervenções de Arte e Psicanálise” 
Claudia Maria de Vasconcellos (dramaturga)  
Coordenação: Silvana Pessoa e Beatriz Franco  
Local: Sede do FCL-SP (Av. Brasil, 2101 - Jardim América) 
Atividade gratuita e aberta ao público 

 

Quarta-feira, 7 de novembro 

20:00 – 22:00 “Coletivos de psicanálise em debate” 
Coordenação: Adriana Marino 

Colaboração: Augusto Coaracy 
Local: Sede do FCL-SP (Av. Brasil, 2101 - Jardim América) 
Atividade gratuita e aberta ao público 

 

Quinta-feira, 8 de novembro 

12:30 – 14:00 Conferência de Jean-Jacques Gorog  
“A diferença dos sexos: incidências sobre a clínica” 
Debatedor: Christian Dunker  
Local: Instituto de Psicologia da USP - Auditório Carolina Bori 
Atividade gratuita e aberta ao público 



18:00 – 19:30 Conferência de Jean-Jacques Gorog  
“O que se entende sobre certeza delirante e algumas 
consequências sobre o manejo da transferência” 
Debatedora: Beatriz Almeida 
Local: Sede do FCL-SP (Av. Brasil, 2101 - Jardim América) 
O valor de inscrição desta conferência é 30,00 reais, a serem pagos em 
dinheiro no local. Demais informações e pedidos devem ser requisitados 
diretamente à secretaria do FCL-SP através do e-mail 
secretaria@campolacanianosp.com.br ou do telefone (11) 3673-9142. 

20:00 – 21:30 Conferência de Jean-Jacques Gorog  
“Escrita e transmissão de caso clínico” 
Debatedora: Daniele Salfatis 

Local: Sede do FCL-SP (Av. Brasil, 2101 - Jardim América) 
O valor de inscrição desta conferência é 30,00 reais, a serem pagos em 
dinheiro no local. Demais informações e pedidos devem ser requisitados 
diretamente à secretaria do FCL-SP através do e-mail 
secretaria@campolacanianosp.com.br ou do telefone (11) 3673-9142. 

 

Sexta-feira, 9 de novembro 

10:00 – 12:00 Conferência de Jean-Jacques Gorog  
"Algumas notas sobre a função do passe quando de sua 
criação e hoje” 
Debatedora: Sandra Berta  
Local: sede do FCL-SP (Av. Brasil, 2101 - Jardim América) 
Atividade gratuita e restrita a membros da IF 

14:00 – 18:00 Assembleia da EPFCL-Brasil  
Local: sede do FCL-SP  
Atividade restrita a membros da EPFCL-Brasil 

20:30 – 22:30 Conferência de Françoise Gorog  
“Lacan e o mistério feminino: Inominável ou outro Deus”  
Debatedora: Ana Laura Prates  
Coordenador: Raul Pacheco  
Local: PUC-SP 
Atividade gratuita e aberta ao público 

 

 



 

PROGRAMA 

XIX ENCONTRO NACIONAL DA EPFCL – BRASIL 

Sábado, 10 de novembro 

8:00 Credenciamento 

8:40 – 9:00 Abertura 
• Beatriz Almeida – Coordenadora do Fórum São Paulo 
• Rosane Melo – Diretora da EPFCL-Brasil 
• Raul Pacheco – AME da EPFCL-Brasil, Fórum São Paulo 

9:00 – 10:00 Conferência de Jean Jacques Gorog 
“O que é o Real para Lacan” 
Debatedora: Dominique Fingermann 

10:00 – 10:30 Coffee 

10:30 – 12:15 Plenária 1 
Estratégia, tática e política da psicanálise 
Coordenação: Rosane Melo 
Debatedora: Françoise Gorog 
● “Da política da psicanálise aos incidentes políticos do 

discurso psicanalítico”: Sidi Askofaré  
● “Psicanálise, Política e Clínica”: Andréa Hortélio 

Fernandes 
● “Os adventos do abjeto a e o psicanalista”: Antonio 

Quinet 

12:15 – 13:15 Conferência de Jean Jacques Gorog 
“O Real e a interpretação” 
Debatedora: Beatriz Oliveira 

13:15 – 15:00 Almoço 



15:00 – 16:45 Mesas simultâneas 
Sala 1 - Coordenadora: Alba Abreu 
• “O inconsciente é a política: o lugar do analista na 

política do sintoma”: Alcione Hummel  
• “Se ‘o inconsciente é a política’, qual é a política da 

psicanálise?”: Maria Helena Martinho 
• “Considerações sobre as possibilidades e limites do 

encontro entre psicanálise e política”: Ivan Ramos 
Estevão 

• “Avesso do senhor: a política da psicanálise é o mais-
Um como função”: Ricardo Cabral 

• “A exceção, a regra e o Brasil: articulações entre Lacan 
e Agamben sobre o paradoxo do estado democrático 
de direito”: Pedro Ambra e Fábio Franco 
 

Sala 2 - Coordenadora: Ida Freitas 
• “A clínica e o nó borromeano”: Sonia Borges 
• “A lógica da interpretação em Lacan”: Brendali Dias e 

Isaias Ferreira 
• “O singular e o universal no discurso psicanalítico”: 

Daniela Chatelard e Juliano Lagoas 
• “Do Outro ao Um: uma via lógica e política lida a partir 

do quadrante de Peirce”: Maria Cláudia Formigoni 
• “O silêncio que constitui”: Fabio Sanchez 

 
Sala 3 - Coordenadora: Katarina Aragão  
• “O abuso do outro ou gozo da eliminação do estranho 

que há em mim”: Luciana Piza 
• “O pai, ainda? Sobre tragédias e destinos”: Felipe Grillo 
• “Contra ‘uma civilização do ódio’”: Leonardo Pimentel 
• “De uma falta ontológica à uma política do tempo”: 

Ruben Artur Lemke, Márcio Luís Costa e Tiago Ravanelo 
• “Uma interpretação do desamparo: o estranho 

convocado pelo olhar”: André Gellis e George Miguel 

16h45 - 17h15 Apresentação de pôsteres 
• “Psicanálise versus religião”: Raquel Pardini 
• “Políticas públicas e laço social: reflexões sobre a 

práxis”: Mayara Cúrcio e Danilo Marques 
• “Transferência e política”: Rita de Cássia Leite Ribeiro 



17h15 - 18h45 Mesas simultâneas 
Sala 1 - Coordenadora: Adriana Bastos 
• “Dos impasses da responsabilização como 

assentimento à responsabilidade do sujeito”: Suzana 
Lopes e Ivan Ramos Estevão  

• “Transmissão de uma experiência clínica no hospital 
de custódia: sobre a tensão entre psicanálise, 
instituição e clínica da psicose”: Augusto Coaracy 

• “A Política do Analista no Setor de Urologia de um 
Hospital Universitário Pedro Ernesto”: Heloene Ferreira 
e Sonia Alberti 

• “Psicanálise Lacaniana e Redução de danos: duas 
políticas de tratamento das toxicomanias”: Anna Luiza 
Dantas Salim 

 
Sala 2 - Coordenadora: Andréa Franco Milagres 
• “A psicanálise de orientação lacaniana nas instituições 

de saúde mental, no contexto da reforma psiquiátrica 
brasileira”: Michele Brofmann 

• “Impasses da transferência no campo da saúde: O 
corpo do analista e a Sugestão”: Carolina Escobar e Ivan 
Ramos Estevão 

• “Visita ao Museu Bispo do Rosário ou Restos de 
memória, folhas e limo”:  Gláucia Nagem 

• “O hospital público universitário: dispositivo de 
formação do psicanalista?”: Marcela Correa Laboissiere 

 
Sala 3 - Coordenador: Robson dos Santos Mello 
• “Condições e impasses para um corpo cortável”: Laerte 

Alves de Paula Junior 
• “A política do corpo na psicanálise”: Márcia Cristina 

Maesso 
• “Qual a palavra que faz corpo?”: Aline Fiamenghi 
• “Ato analítico, contingência e advento do real: 

reflexões sobre a política da psicanálise”: Daniela 
Batista Santos 
 

18h45 - 21h45 Coquetel e lançamento de livros 

 



Domingo, 11 de novembro 

9h - 10h30 Mesas simultâneas 
Sala 1 - Coordenadora: Samantha Abuleac Steinberg 
• “A clínica com moradores de rua e o pagamento do 

analista”: Bárbara Cristina Barbosa 
• “Caça aos homossexuais: ecos da Inquisição na 

contemporaneidade”: Julie Travassos 
• “Campo de concentração: é isso um sujeito?”: Sheila 

Abramovitch 
• “À margem do caminho, desabrochou o inquietante 

sorriso de ‘Ruliana’”: Vanusa Rego 

 
Sala 2 - Coordenadora: Tatiana Assadi  
• “Roda(da) Diversidade - psicanálise e vivências 

LGBTQIA’S”: Francisco José de Araújo Rocha, Joana 
Waldorf e Leandro de Oliveira Silva 

• “Instituição prisional: do lugar à ética”: Jessica Chaer 
Caiado 

• “A verdade na fronteira entre psicanálise e ciência: 
herança e subversão”: Ingrid Porto de Figueiredo 

• “Lugar de fala e a dominação pelos discursos”: Paulo 
Bueno 

 
Sala 3 - Coordenadora: Elizabeth da Rocha Miranda 
• “A clínica com crianças: estratégia e política”: Consuelo 

Pereira de Almeida 
• “A água da linguagem, o chocalho da voz e a 

musicalidade de lalíngua: uma experiência institucional 
e política na clínica do autismo”: Luis Achilles Furtado e 
Camilla Araújo Lopes Vieira 

• “Topologia e interpretação: o ato e a ética do 
psicanalista”: Sheila Finger 

• “Joaquina um caso da clínica de histeria de 
conversão”: Sandra Mara M. Chiabi 
 
 
 
 
 



10:30 – 10:45 Apresentação de pôsteres 
• “Psicanálise versus religião”: Raquel Pardini 
• “Políticas públicas e laço social reflexões sobre a 

práxis”: Mayara Cúrcio e Danilo Marques 
• “Transferência e política”: Rita de Cássia Leite Ribeiro 

 

10:45 – 12:15 Mesas simultâneas 
Sala 1 - Coordenadora: Silvana Pessoa 
• “Discurso capitalista e segregação”: Maria Luisa 

Rodrigues 
• “O não-saber, o desejo de saber e a universidade”: 

Marisa de Costa Martinez 
• “Um Psicanalista no campo da educação inclusiva”: 

Isabel Horta Napolitani 

 
Sala 2 - Coordenadora: Francina Evaristo de Souza 
• “Relato de caso de adoção interracial: uma leitura 

lacaniana do sintoma anoréxico”: Mariana Grecco e 
João Ezequiel Grecco 

• “Marginalidade e segregação: reflexões psicanalíticas 
para com os gêneros não inteligíveis”: Wanessa 
Wonsoski e Isabella Tormena Ferraz  

• “O psicanalista na era trans”: Vera Pollo 
• “Depressão e psicanálise: uma leitura possível”: 

Heloisa Ramirez 

 
Sala 3 - Coordenadora: Ana Paula Pires 
• “A travessia do amor e o final de análise”: Rodrigo 

Pacheco 
• “Do cartel ao cartel do passe – Uma experiência como 

passadora”: Vera Lúcia Kemper 
• “Uma passadora e suas cidades invisíveis”: Maria Laura 

Cury Silvestre 
• “Política e transferência em um coletivo de 

psicanalistas”: Adriana Simões Marino 

 
 

12:15 – 14:15 Almoço 



14:15 – 15:30 Plenária AE 
Coordenação: Ana Laura Prates 

• “Hora do dizer”: Adriana Grosman 
• “A política do dispositivo do passe e o tempo na 

psicanálise”: Joseane Garcia 
• “A política dos Espaços (para a) Escola”: Luciana 

Guarreschi 
 

15:30 – 16:45 Plenária Espaço Escola - CLEAG:  
“O que é ser Membro de Fórum e Membro de Escola – 20 
anos depois” 
• Andréa Milagres 
• Elizabeth da Rocha Miranda 
• Gláucia Nagem 
• Ida Freitas 
• Luis Achilles Furtado 

 

16:45 – 17:15 Coffee 

17:15 – 18:45 Plenária 2  
“Do divã à Pólis: Ética e política da psicanálise” 
Coordenadora: Sonia Alberti 
Debatedora: Beatriz Almeida 

● “Pontos impróprios: a extensão da intensão”: Sandra 
Berta 

● “O que a psicanálise tem a dizer sobre política, 
estratégia e tática no ‘para além’ da clínica?”: Raul 
Pacheco 

● “Um círculo, um corte, um limite: uma leitura sobre O 
Aturdito”: Andréa Brunetto 

 

18:45 – 19:15 Mesa de encerramento 
• Elizabeth da Rocha Miranda – Coordenadora da 

Comissão Científica 
• Rosane Melo – Diretora da EPFCL-Brasil 
• Beatriz Almeida – Coordenadora do Fórum São Paulo 
• Raul Pacheco – AME da EPFCL-Brasil, Fórum São Paulo 

 
 


