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MESA REDONDA 1 / Round table 1 

Pesquisa Metodologia IRDI nas Creches – resultados, desdobramentos, 

reflexões  (IRCD methodology research in Daycare Centers – results, 

developments, reflections)  

COORDENAÇÃO: Leda Mariza Fischer Bernardino (Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo e AUPPF, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Pesquisa Metodologia IRDI nas creches – apresentação e resultados (IRCD 

Methodology Research in daycare centers – presentation and results) 

Maria Cristina Kupfer (Universidade de São Paulo e AUPPF, São Paulo, SP, Brasil) e 

Maria Eugênia Pesaro (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Sabe-se que a intervenção precoce junto a bebês em risco de evolução para as 

psicopatologias graves da primeira infância pode contribuir para a retomada da 

fundação do sujeito no bebê. Porém, ainda são grandes as dificuldades para adotar, 

nas instituições de saúde e educativas, práticas de intervenção precoce que 

contribuam para diminuir tais riscos. Buscando contribuir para a abertura de um 

espaço para o trabalho de detecção e intervenção precoces em creches, a pesquisa 

“Metodologia IRDI nas creches” propôs um acompanhamento de professores de 

creches realizado por um grupo de pesquisadores munidos do IRDI – um instrumento 

composto de indicadores de risco para o desenvolvimento infantil. O objetivo do 

acompanhamento foi o de apoiar a professora no exercício da aqui chamada função 

maternante (para diferencia-la da função materna), e verificar por meio dos IRDIs 

as respostas dos bebês a esse acompanhamento. Serão apresentados os resultados 

dessa pesquisa, realizada entre 2012 e 2015. 

 

Os efeitos da metodologia IRDI na formação dos educadores de creche e nas politicas 

públicas em educação infantil em Curitiba (The effects of the IRCD methodology in 

the formation of daycare center’s educators and in the public early childhood 

education policies in Curitiba) 

Rosa Maria Marini Mariotto (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil) 

RESUMO:  

A pesquisa “Metodologia IRDI nas Creches”, realizada pelos pesquisadores no âmbito 

das creches de Curitiba aplicou o Protocolo IRDI e a Avaliação Psicanalítica aos 3 

anos (AP3). Um dos objetivos iniciais desta experiência foi o de avaliar a validade 

desses instrumentos no processo de formação e acompanhamento dos educadores 

de creche. Apresentaremos alguns resultados obtidos a partir do manejo desses 

instrumentos com esses profissionais em sua compreensão dos conceitos de cuidado 

e educação, de sua função subjetivante junto aos bebês que acolhem, bem como a 

compreensão de sinal de risco psíquico. Esses resultados indicam a vocação 

‘formativa’ desses instrumentos nos espaços de educação infantil. Apresentaremos 

também as ressonâncias do Protocolo IRDI na legislação municipal quanto ao uso de 

protocolos de risco psíquico no interior das creches. 

  

Avaliação Psicanalítica aos 3 Anos (AP3): uma revisão crítica (Psychoanalytical 

Evaluation at 3 years old (PE3): a critical review) 

Leda Mariza Fischer Bernardino (Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo e AUPPF, São Paulo, SP, Brasil) 



RESUMO: 

A AP3 foi um dos instrumentos da Pesquisa Multicêntrica de Indicadores Clínicos de 

Risco para o Desenvolvimento Infantil, o protocolo IRDI foi aplicado por pediatras e 

a AP3 foi aplicada por psicanalistas. Posteriormente, as pesquisadoras realizaram 

pesquisas usando o IRDI e a AP3 em Educação Infantil; desta experiência originou-

se a pesquisa “Metodologia IRDI nas Creches”, uma formação em serviço de 

professores da Educação Infantil. Na segunda fase desta pesquisa realizou-se a 

aplicação da AP3 adaptada à educação. Pretende-se avaliar o uso da AP3 adaptada e 

realizar uma análise crítica da tabela de sintomas clínicos construída na primeira 

pesquisa e que embasou os desfechos clínicos destas pesquisas. Proporemos uma 

nova concepção e nome para a AP3, como “Acompanhamento Psicanalítico”, que 

permitiria uma leitura do processo de constituição psíquica e do desenvolvimento das 

crianças aos 3 anos. Proporemos ainda acréscimos de sintomas clínicos à tabela já 

existente, devido às características desta nova amostra pesquisada. 

 

MESA REDONDA 2 / Round table 2 

Sobre o método: Confins e limites da prática clínica (About the method: 

Borders and limits of the clinical practice) 

COORDENAÇÃO: Teresa Cristina Endo (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

e AUPPF, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Sobre o método: Confins e limites da prática clínica (About the method: Borders and 

limits of the clinical practice) 

Teresa Cristina Endo (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e AUPPF, São 

Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O cotidiano. O que há de mais difícil de se descobrir. O atendimento clínico no Sistema 

Único de Saúde (SUS) foi se constituindo como um material para a produção de 

narrativas clínicas férteis para este trabalho. Estes fragmentos permitiram discutir 

casos que constituem tanto o método clínico, como método de pesquisa. O método 

clínico orienta as práticas de pesquisa para a construção de narrativas sobre casos 

atendidos, permite a reflexão clínica deste material e do fenômeno em análise. Este 

trabalho está focado na posição subjetiva da experiência clínica no obscuro que 

subjaz ao encontro analítico. 

  

Que odores habitam em mim? A loucura exala seus cheiros (Which odors dwell in 

me? Madness exhales its smells) 

Iza Maria Abadi de Oliveira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

SP, Brasil) 

RESUMO:  

Este trabalho busca analisar a estética da loucura na contemporaneidade. Para isso, 

a perspectiva escolhida para esta apresentação será a dos cheiros encontrados em 

uma instituição de saúde mental (Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II). Nesses 

espaços, habitats de linguagem, se compõe uma determinada experiência estética - 

palavras, odores, sonoridades, cores, movimentos -, onde podemos encontrar 

concepções e representações do lugar da loucura em nossos tempos. Ou seja, formas 

em que podem ser manifestadas, na estética daquelas instituições, condições da 

loucura em numa determinada configuração sociocultural. Juntamente com isso, 

estas reflexões procuram encontrar destinos aos restos/excessos transferenciais que 

se entranham no corpo do analista no trabalho clínico em instituição pública, tanto 

para os avatares dos excessos, como na busca de composições de endereçamentos 

e alteridades aos impasses que esta clínica comporta. 

 

Clínica e ética do cuidado: potências da psicanálise na saúde pública  (Clinic and 

ethics of care: psychoanalysis strengths in public health) 

Adriana Barbosa Pereira (COGEAE – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil) 



RESUMO:  

Uma teoria geral do cuidado de orientação psicanalítica, com base no poder de 

elaboração e transformação subjetiva pela palavra, através da fala e da  escuta, para 

além das paredes do consultório particular, apesar de não original, ainda nos exige 

refinamento como método clínico.  Somos especialmente tocados pela escuta, de 

elementos traumáticos presentes no cotidiano do exercício da saúde pública, como 

sofrimento subjetivo e coletivo, que muitas vezes excede tanto os recursos da rede 

de atenção psicossocial,  quanto os recursos de elaboração psíquica dos envolvidos 

nas ações recíprocas de cuidar, cuidar-se e deixar-se cuidar.    Tomaremos a 

transferência primordial do profissional de saúde com uma posição de cuidado 

integral, naquele que se predispõe a acolher o sofrimento do outro, como processo 

capaz de articular a dimensão clínica à dimensão ética dessa ação em saúde. 

Estaremos interessados, em especial, na importância dessa articulação na recepção 

social da criança e do adolescente. Na dimensão estética, será destacada a potência 

das experiências com objetos culturais: filmes, música, poesias como mediadores de 

significação e resignificação de experiências ainda sem elaboração tanto de modo 

singular quanto coletivo. Atribuir valor a uma posição ética sensível à alteridade, 

atenta aos direitos humanos e aos mediadores culturais pode oferecer bases sólidas 

para clínica  na saúde pública do SUS. 

  

MESA REDONDA 3 / Round table 3 

Pesquisas clínico-psicanalíticas na universidade (Clinical-psychoanalytical 

researches at the university) 

COORDENAÇÃO: Gabriella Dupim (Universidade Federal de Campina Grande, 

Campina Grande, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Considerações sobre mães de autistas e a devastação feminina (Considerations about 

the mothers of autistics and the devastation of women) 

Ariadne Messalina Batista Meira (Universidade Federal de Campina Grande, Campina 

Grande, PB, Brasil) e Pedro Augusto Araújo Ribeiro (Universidade Federal de Campina 

Grande, Campina Grande, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Em oposição a um discurso científico que se ocupa de generalizações e diagnósticos 

apriorísticos, trataremos aqui do lugar da psicanálise lacaniana, que convoca o sujeito 

a pensar sobre aquilo que ele traz enquanto sintoma para a clínica. Compreende-se, 

culturalmente, que o lugar de mãe concederia à mulher uma satisfação plena. 

Contudo, para algumas mulheres que ocupam uma posição de gozo que as conduz a 

devastação, a maternidade não opera a partir de um desejo. O trabalho com mães e 

crianças autistas na rede de Saúde Mental da cidade de Campina Grande nos indica 

que muitas mães de crianças autistas apresentam uma dificuldade em relação ao seu 

ser de mulher, revelando a pior face gozo feminino: a devastação. Assim, a partir da 

égide do caso a caso, pretendemos investigar a relação entre mães de crianças 

autistas e a posição de gozo dessas mulheres, sem fazer coro com um discurso 

culpabilizador em relação a essas mães, mas falando do lugar do inconsciente. 

 

Sobre a devastação feminina na relação mãe-filha (About the devastation of women 

in the mother-daughter relation) 

José Augusto da Rocha (Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 

PB, Brasil) 

RESUMO: 

Neste trabalho, discutimos o problema do método clínico a partir de um caso de 

devastação feminina, com atendimento realizado no Serviço de Atendimento 

Psicológico da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O trabalho aborda 

ainda os impasses e dificuldades para operar a clínica no espaço acadêmico. 

Procurou-se apontar a função do diagnóstico em psicanálise e a direção do 

tratamento como dispositivos balizadores da escuta e do fazer clínico do praticante 

da psicanálise. 



 

Entre parcerias amorosas e maternidade: excessos do gozo feminino na clínica 

(Between loving partnerships and maternity: excesses of the women’s joy at the 

clinic) 

Brígida Cavalcanti Alves (Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 

PB, Brasil), Jhuana Lícia Castro Moreira (Universidade Federal de Campina Grande, 

Campina Grande, PB, Brasil), Lívia Cristina Silva (Universidade Federal de Campina 

Grande, Campina Grande, PB, Brasil) e Gabriella Dupim (Universidade Federal de 

Campina Grande, Campina Grande, PB, Brasil) 

RESUMO: 

As particularidades do feminino emergem na clínica contemporânea como um enigma 

que sempre motivou a práxis psicanalítica. A significação fálica, como inaugura 

Lacan, demarca uma posição do inconsciente que possibilita ao sujeito a identificação 

com o ideal de seu sexo e a resposta às demandas inerentes à parceria sexual. O 

gozo feminino, por ser não-todo fálico, configura-se como um gozo suplementar, 

para além do falo, portanto é marcado pelo excesso, falta de limite e impossibilidade 

de fazer-se todo. Essa posição perpassa cada um de forma singular, aparecendo sob 

diversas roupagens de sintomas na clínica. Neste trabalho, discutiremos essas 

manifestações clínicas por duas vias: os excessos do feminino na parceria amorosa 

que manifesta seus sintomas sob a forma de problemas de parceria, devastação, 

onde o parceiro deve se fazer barreira para o excesso desse gozo, e a repercussão 

do mesmo na impossibilidade de maternidade, referente aos impasses do gozo e do 

desejo feminino que desafiam as técnicas médicas nos centros de reprodução 

humana. 

  

MESA REDONDA 4 / Round table 4 

O tempo, o método e o ato na clínica psicanalítica (The time, the method and 

the act in the psychoanalytical clinic) 

COORDENAÇÃO: Heloisa Caldas (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Uma pesquisa clínica em psicanálise: o caso Violeta (A clinical research on 

psychoanalysis: the Violeta case) 

Gabriella Dupim (Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, 

Brasil 

RESUMO: 

A proliferação dos métodos de avaliação, classificação e quantificação nos meios 

acadêmicos na atualidade, velam um empuxo ao produtivismo desenfreado que 

obedecem a um imperativo superegóico: produza cada vez mais! O discurso do 

capitalismo alinhado às quantificações, comandadas por um pseudo cientificismo nos 

convoca a pensar sobre a qualidade do que se produz. A psicanálise, desde Freud, 

sempre esteve na contramão do discurso da ciência, o que não significa que devemos 

estar fora dela, mas garantir a qualidade e a especificidade desse modo particular de 

investigação, como resistência a um discurso que valoriza o fazer em detrimento do 

pensar. Tais considerações nos suscita a discussão, do caso Violeta, construído a 

partir de uma pesquisa clínica em psicanálise que teve por objetivo investigar se a 

dor crônica poderia ser um efeito da devastação feminina no corpo para essa mulher. 

Para tal, utilizamos como método a entrevista clínica que privilegia as enunciações 

em prol dos enunciados, valorizando os significantes de cada falasser. 

  

O que se escreve da clínica com surdos? Entre língua de sinais e escrita (What it is 

written about the clinic with deaf people? Between the language of signs and the 

writing) 

Viviane do Espírito Santo dos Santos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO:  

É possível escrever a clínica na Universidade? Este trabalho evoca questões da clínica 



com surdos, sustentada em consultório e articulada à pesquisa de doutorado na 

UERJ. “Escrever aqui, isto é sério”, fala dirigida a analista, em língua de sinais. Este 

analisante, surdo, utiliza a língua de sinais e a escrita. Desde o início do tratamento 

suscita questões sobre a técnica da psicanálise, visto que, parte dele a pergunta se 

pode escrever nas sessões. Escreve textos, cartas direcionadas à analista, sob 

transferência. O tratamento acontece neste “entre” a fala (em sinais) e a escrita. O 

que se escreve em análise? O sintoma analítico é o que não cessa de se escrever, 

necessário para o analisante. Dos fragmentos falados a cada sessão, se escreve uma 

ficção. A partir da leitura/escuta do analista é possível uma escrita da qual o 

analisante recolhe seus efeitos. O se escreve no tratamento e o que é possível 

transmitir? Estas são as questões do trabalho. 

 

Eu gozo: um sintoma sem tempo (I enjoy: a timeless symptom) 

Alfredo da Conceição Chamma (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil), André Oliveira Spinillo de Queiroz (Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e Heloisa Caldas (Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Sabemos, a partir de Lacan, que a imagem é correlata ao Eu, bem como a linguem 

é correlata ao sujeito. Essa premissa nos orienta nos casos que chegam à radicalidade 

do uso da autoimagem, produzindo sintomas como a automutilação. Trata-se de, no 

bojo das novas roupagens dos sintomas, reviver uma pergunta não tão atual que 

insiste na experiência analítica: como fazer advir o sujeito cujo lugar o Eu insiste em 

tomar como seu? Quando Lacan propõe sua elaboração sobre os três tempos lógicos 

(o instante de ver, tempo de compreender e momento de concluir), ele aponta que 

para que possa haver um ato, guiado pelo desejo, é necessário o tempo de 

compreender. Em função dessas considerações, gostaríamos de discutir alguns 

aspectos de um caso que chega à clínica devido a passagens ao ato que elidiam o 

tempo de compreender e exigiam manejo clínico orientado na dimensão do sujeito, 

na medida em que este se encontra com muita frequência apagado pela ilusão da 

própria imagem que apreende e que tenta moldar de si, apagado por ter de responder 

à sua angústia em um tempo que não corresponde ao de seu desejo. 

 

 

MESA REDONDA 5 Round table 5 

O analista pensa? (Does the analyst think?) 

COORDENAÇÃO: Tania Coelho dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

AUPPF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

O analista pensa com os pés? (Does the analyst think with the feet?) 

Tania Coelho dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro e AUPPF, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

O ato do analista prescinde de toda e qualquer forma de pensamento, seja ela 

consciente ou inconsciente? Suponhamos que todo ato estrutura-se no campo da fala 

e da linguagem. Se ele incide sobre o sujeito como interpretação ou sobre o corpo 

falante como ressonância, o que os distinguiria enquanto modalidade de 

pensamento? Embora o sujeito do inconsciente seja um sujeito sem qualidades, nem 

por isso deixamos de supor que “isso pensa”. O ato do analista incide sobre isso que 

pensa, decifrando o sentido enigmático cifrado nas formações do inconsciente. O 

corpo falante, diferentemente, não é um sujeito. Ao final de uma análise, revela-se 

que isso que fala com seu corpo não é interpretável. O corpo afetado por lalígua, 

pelos significantes primordiais que não se estruturam como uma linguagem, fala por 

falar. Aí não há pensamento -  somente o gozo tagarela com a fala que não se 

endereça a ninguém e não quer dizer mais nada – a intervenção analítica que 

convém, envolve alguma modalidade do pensar? O aforisma lacaniano, o analista 



pensa com seu pés, pode nos esclarecer, talvez, como abordar a fala por meio de um 

fazer ressoar o vazio da não relação sexual e não de interpretar um sentido. 

  

O ato de pensar na formação do analista e na do pesquisador (The act of thinking in 

the formation of the analyst and of the researcher) 

Rosa Guedes Lopes (Universidade Veiga de Almeida e AUPPF, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) 

RESUMO: 

A formação de um analista compreende sua análise pessoal, a supervisão de sua 

clínica e o estudo dos textos teórico-clínicos. Em cada um dos três eixos, a 

transferência articula o desejo inconsciente ao gozo da pulsão, podendo propiciar 

tanto a via da alienação (processo primário) quanto a da separação (processo 

secundário). Sem a interpretação analítica a transferência não é esvaziada do gozo 

pulsional e o analisante não é levado a problematizar as consequências psíquicas do 

seu encontro particular com o real da castração. Qual é o lugar da pós-graduação e 

o papel do orientador nesse percurso? Como a questão que orienta a pesquisa se 

coordena ao processo analítico de cada um? Parto do princípio de que o encontro com 

o real no dispositivo analítico tem a mesma estrutura que deve conduzir uma 

pesquisa: a do encontro com uma carência no campo do saber. Escreve-se, portanto, 

sobre o próprio sintoma. A escrita pode corresponder a uma extração de gozo 

pulsional e contribuir para o advento do sujeito da ciência. 

 

Os destinos da feminilidade no pensamento do analista e do pesquisador (The fates 

of femininity in the thought of the analyst and of the researcher) 

Fernanda Oliveira Queiroz de Paula Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

A pesquisa em psicanálise, assim como a formação do analista, se enlaçam ao campo 

da fala e da linguagem - o inconsciente e a pulsão – por meio do sintoma de cada 

um. A experiência analítica do pesquisador é condição necessária, assim como uma 

parceria sintomática com o orientador que possa suscitar uma mudança na relação 

com o saber, promovendo a formação científica e a inserção em um grupo de pares. 

A universidade não forma psicanalistas, mas o dispositivo acadêmico pode fazer do 

sintoma de cada um, a causa de uma investigação científica particular capaz de 

acrescentar algo ao campo do saber. A pesquisa em psicanálise não é sem 

qualidade, pois inclui a particularidade do sintoma de quem a produz.  É assim que 

se articula a questão da qualidade no método clínico e na produção acadêmica. 

Pretendemos demonstrar como a pesquisa sobre a sexualidade feminina e 

a feminilidade ao conduzir ao real da inexistência da relação sexual, evidencia a 

importância do que é particular no pensar e no fazer acadêmico e clínico. 

 

MESA REDONDA 6 / Round table 6 

Formações do inconsciente, formação do analista e formação do pesquisador 

(Formations of the unconsciousness, formation of the analyst, and formation 

of the researcher) 

COORDENAÇÃO: Tania Coelho dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

AUPPF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Do saber suposto ao saber exposto ou da identificação ao sintoma ao advento do 

pesquisador (From the assumed knowledge to the exposed knowledge, or from the 

identification of the symptom to the advent of the researcher) 

Tania Coelho dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro e AUPPF, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Retificando-se, Lacan (1975/76-2005: p.135) afirma: “Não é a psicanálise que é um 

sinthoma, é o psicanalista”. A identificação ao sinthoma ao final de uma análise revela 

o ponto de “não saber” que se oculta sob o objeto a do fantasma. Este último organiza 



a realidade psíquica bem como a apreensão de toda realidade dita exterior. Ele 

orienta todo percurso analítico que vai da transferência como fechamento da 

realidade sexual do inconsciente à repetição pulsional de uma mesma 

impossibilidade: não há relação sexual. O significante mestre separa-se do objeto a  

e o analisando realiza que a verdade do fantasma tem estrutura de ficção. Ao final, 

a ficção relativizada no que se refere à crença que nela se depositava, resta como 

resíduo, um amarelado álbum de retratos. Na passagem do saber suposto ao 

inconsciente ao saber exposto de um pesquisador em psicanálise, como a 

identificação ao sinthoma – enquanto resto de um gozo opaco esvaziado do gozo com 

a fala - pode dar lugar à obra do pesquisador, isto é, sua produção teórico clínica 

singular? 

  

A formação do analista: entre o ensino e a transmissão (The formation of the analyst: 

between teaching and transmission) 

Maria Cristina da Cunha Antunes (Instituto Sephora de Orientação Lacaniana, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Pretendemos analisar a formação do analista a partir de dois eixos. Primeiramente, 

o da tese de Coelho dos Santos que propõe uma homologia estrutural entre a 

produção e defesa de uma tese de doutorado (saber exposto) e a verificação da 

travessia da fantasia (saber suposto) no dispositivo lacaniano do passe. Em segundo 

lugar, da tese de Miller sobre o mais essencial na formação do analista que seria 

colocar o sujeito em relação com o que não se ensina. Nossa proposta é a de 

evidenciar como é que o saber exposto –  estruturalmente homólogo à travessia da 

fantasia - se articula à relação do sujeito com o que não se ensina. É preciso um 

passo a mais pois não é apenas de ensino que se trata mas também de transmissão 

de um analista ao seu analisando, que enseja o advento de um desejo – o desejo do 

analista – capaz de sustentar a relação ao real. Do mesmo modo, na defesa de uma 

tese, mais do que um efeito do ensino de uma teoria, trata-se da transmissão pelo 

orientador do desejo do pesquisador, desejo que não se ensina. 

 

Como ensinar clínica psicanalítica? (How to teach the psychoanalytical clinic?) 

Douglas Nunes de Abreu (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, 

Brasil) 

RESUMO: 

A docência em psicanálise na UFJF suscitou a seguinte questão: como ensinar clínica 

psicanalítica aos alunos da graduação em psicologia? Partimos de Freud (1919), 

quando destaca duas dimensões do ensino em psicanálise: a experiência clínica e a 

experiência analítica de cada um. A experiência clínica do analista esclarece a 

diferença entre as estruturas subjetivas que fundam o campo da investigação em 

psicopatologia e seu arcabouço conceitual. A dimensão da experiência analítica de 

cada um se articula à singularidade, ao campo da transferência e à prática do 

analista. Essas dimensões são contíguas: a experiência que testemunha o real e a 

estrutura que orienta a abordagem da contingência. Acompanharemos a tese de 

Coelho dos Santos (2009), acerca da afinidade de estrutura entre o saber exposto, 

relativo à nossa pesquisa e produção, e o saber suposto, que decorre do percurso 

inerente à nossa formação como analista – análise, supervisão e prática, procurando 

discernir o que corresponde ao método de ensino e o que é da ordem do esforço de 

transmissão. 

 

MESA REDONDA 7 / Round table 7 

A subjetividade (en)cena na Instituição de Saúde: reflexões sobre os efeitos 

da Clínica Psicanalítica (The subjectivity on the stage/stages at the Health 

Institution: reflections on the effects of the Psychoanalytical Clinic) 

COORDENAÇÃO: Mayra Moreira Xavier Castellani (Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  



Quando o diagnóstico médico causa sofrimento psíquico: reflexões sobre a clínica 

psicanalítica (When the medical diagnosis causes the psychic suffering: reflections 

on the psychoanalytical clinic) 

Mayra Moreira Xavier Castellani (Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, SP, Brasil) e Maria Lívia Tourinho Moretto (Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo e AUPPF, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

No âmbito da Saúde, existe uma relação importante e necessária, que se estabelece 

entre o ato diagnóstico médico e os cuidados referentes ao tratamento e prognóstico 

cogitado. No entanto, em algumas situações, a revelação diagnóstica ao paciente 

pode se transformar em um ato de mestria, sustentando um discurso médico de 

saber e poder, que nem sempre vislumbra a diferença entre o ato de revelação e a 

apropriação subjetiva. Em um cenário de encaminhamentos para o psicanalista ou 

de queixas repetitivas de diversos pacientes, a notícia de um diagnóstico médico 

parece enlaçar a subjetividade do paciente, tendo como consequência algum 

sofrimento psíquico. O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões sobre a 

experiência de receber um diagnóstico de uma doença crônica, tal como a aids, 

tomando como referência a clínica psicanalítica. Tais reflexões serão fundamentadas 

teoricamente por conceitos da psicanálise, propondo contribuições do método clínico 

nesse contexto, inclusive no que se refere ao diálogo com o discurso médico. 

 

Violência Sexual e Repetição: Contribuição da Psicanálise ao enfrentamento da 

violência contra as mulheres (Sexual Violence and Repetition: Contribution of the 

Psychoanalysis to the confrontation of the violence against women) 

Luciana Ferreira Chagas (Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, SP, Brasil) e Maria Lívia Tourinho Moretto (Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo e AUPPF, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

As Políticas Nacionais apresentam um movimento intenso no enfrentamento à 

Violência contra as mulheres, contudo o atendimento psicológico oferecido nos 

Centros de Referência, tem sido na direção da reeducação e empoderamento. Neste 

contexto, muitas vezes essas mulheres podem ter sua subjetividade abafada em 

função de alguns imperativos. A partir de nossa prática na Saúde, constatamos o 

“ciclo de repetição” mencionado pelos manuais de enfrentamento, sobretudo 

entendemos a necessidade da inserção da clínica psicanalítica para que possamos 

incluir o sujeito no tratamento, deixando emergir sua subjetividade. Assim, 

sustentados pela Psicanálise, pretendemos apresentar uma articulação entre a 

discussão clínica a respeito da violência sexual e a oferta de atendimento nos 

serviços. Para tal, traremos uma articulação de conceitos da psicanálise, tais como 

repetição e pulsão de morte, para defender a importância do surgimento do sujeito 

nos atendimentos e o posicionamento psíquico de cada mulher atendida, para a 

qualidade do serviço ofertado. 

 

Uma reflexão psicanalítica sobre o discurso Médico e os seus efeitos na prática Clínica 

nos pacientes com doença crônica (A psychoanalytical reflection on the Medical 

discourse, and its effects on the Clinical practice in patients with a chronic disease) 

Camila Colás Sabino de Freitas (Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, SP, Brasil) e Maria Lívia Tourinho Moretto (Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo e AUPPF, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Observa-se na relação médico-paciente na instituição de saúde, que o médico 

assume uma posição de saber sem que necessariamente considere o ponto de vista 

do paciente acerca das explicações que lhe são passadas. Os médicos ainda não 

reconhecem os seus pacientes como sujeitos capazes de assumir a responsabilidade 

com o cuidado pela sua própria saúde e também não desenvolvem a autonomia e 

participação do paciente no seu processo de adesão ao tratamento. Do ponto de vista 

discursivo, na medida em que o discurso médico habitualmente toma o paciente (ou 



sua doença) como objeto de seus cuidados e adota a decisão do tratamento em forma 

de prescrição, o médico deixa de considerar o paciente como sujeito ativo e 

participante de um processo decisório, deixando-o livre apenas no que se refere a 

seguir ou não o tratamento prescrito. Pensando no Psicanalista na Saúde 

pretendemos discutir: O que é uma relação médico-paciente? Como isso pode 

influenciar na clínica do sujeito e em relação ao seu tratamento com pacientes que 

tem uma doença crônica?  

 

MESA REDONDA 8 / Round table 8 

O contexto da supervisão em psicanálise na universidade (The context of 

psychoanalysis supervision at the university) 

COORDENAÇÃO: Karynna Magalhães Barros da Nóbrega (Universidade Federal de 

Campina Grande, Campina Grande, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

A Supervisão: Um olhar que vai além das relações especulares (The supervision: a 

look that goes beyond the specular relations) 

Anna Barreto Campello Carvalheira Chaves (Universidade Católica de Pernambuco, 

Recife, PE, Brasil) 

RESUMO: 

O objetivo deste trabalho é refletir acerca da importância do papel da supervisão em 

casos que os  alunos apresentam relações especulares com as pessoas por eles 

atendidas. Na minha experiência enquanto supervisora constatei a importância de 

aprofundar o olhar nessas relações. Lacan (1949) em suas teorizações acerca do 

estádio do espelho e a constituição do eu, considera o conceito como uma matriz e 

não como uma fase, há algo que se replica nas relações duais. O sujeito se constitui 

diante do espelho a partir de um Outro olhar. A relação dual aparece de forma 

contundente no setting, e é fundamental o olhar da supervisão que como o próprio 

termo indica,  apresenta uma visão que vai além. A teorização de Lacan a respeito 

do estádio do espelho, abre a possibilidade de um rumo fecundo na supervisão, 

levando-se em consideração que as principais dificuldades na condução dos casos 

dizem  respeito a relações especulares, as quais podem ser  indicadas indiretamente, 

a partir dos furos apresentados nos casos clínicos trazidos pelos alunos. 

 

A supervisão e a construção do caso clínico em uma experiência de extensão 

universitária (The supervision and the construction of a clinical case in a university 

extension experience) 

Cleide Pereira Monteiro (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO:  

A partir da experiência de supervisão na universidade, este trabalho pretende 

pensar sobre a temporalidade da supervisão e da construção do caso clínico. Em 

que medida uma se diferencia da outra e quais pontos de aproximação? Ancora-se 

em uma experiência de extensão universitária (Projeto Aimèe), que se propõe a 

atender sujeitos em sofrimento psíquico grave em um ambulatório de Psiquiatria e 

na Clínica Escola de Psicologia da UFPB. Fazendo uso dos temos lógicos do 

inconsciente, o trabalho parte da hipótese de que a supervisão atua no instante de 

olhar, exigindo um sujeito suposto saber (o supervisor), e a construção, atuando 

“depois do golpe”, segue uma outra escansão lógica (do ver para compreender), 

sendo passível de ser compartilhada por outros que não sejam analistas, pois o 

saber do caso não só precede a construção, mas também se segue a ela (VIGANÒ, 

1999). São dispositivos que não são necessariamente antagônicos, mas solidários 

frente a uma prática orientada para o real da clínica.  

 

Supervisionar na universidade: o que é possível? (Supervising at the university: 

what is possible?) 

Gabriella Dupim (Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, 

Brasil) 

RESUMO:  



Como se ensina a Psicanálise na universidade? Essa questão colocada por Lacan 

nos interpela como psicanalista em nossa prática como professora em uma 

Universidade Federal ao pensar a especificidade do método clínico psicanalítico 

instituído por Freud. Se a transmissão da Psicanálise se fundamenta no tripé: 

estudo teórico, análise pessoal e supervisão, de que lugar é possível supervisionar 

jovens praticantes da psicanálise na universidade que muitas vezes nunca se 

submeteram a experiência do inconsciente em uma análise e não estão 

necessariamente interessados em uma formação analítica? Se essa supervisão não 

tem como horizonte o desejo do analista e sua autorização ela se orienta pela 

posição do praticante em relação ao paciente. Nesse contexto, o trabalho do 

supervisor seria interessar o praticante da psicanálise na construção do caso, 

permitindo-o consentir com a transferência, responsabilizando-se pela direção do 

tratamento, avaliando o que fazer com o sintoma do paciente.  

 

 

MESA REDONDA 9 / Round table 9 

O analista e as formas de tratar o adoecer nas instituições (The analyst and 

the ways to treat in institutions) 

COORDENAÇÃO: Júlia Catani (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

O analista vai onde o inconsciente está: relato de experiência em um ambulatório de 

especialidades médicas (The analyst goes where the unconsciousness is: report of an 

experience at a clinic of medical specialties) 

Cristiana Rodrigues Rua (Instituto Sedes Sapientiae, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Por meio do relato da experiência clínica no ambulatório de Psicologia de um hospital 

de alta complexidade, pretendemos explanar as especificidades da escuta neste 

contexto. Há muito tempo a Psicanálise já adentrou as instituições hospitalares, mas 

como fundamentar, ou melhor, como fazer uma sistematização teórico-clínica de uma 

prática tão diversa e singular? Temos como objetivo apresentar por meio de relatos 

clínicos o trabalho realizado com pacientes que tem em comum a designação de 

serem portadores de doenças hematológicas, ou seja, apresentam alterações em 

algum componente do sangue. Se o que os une são alterações hematológicas, o que 

os separa é a mais vasta gama de queixas emocionais e de estruturas clínicas. Assim, 

este trabalho versa sobre as peculiaridades da escuta do inconsciente neste contexto 

específico, inspirando-nos nos "Artigos sobre Técnica" de Freud (1911 -1915 [1914]). 

  

Adoecer é preciso: a história de Rita (It is necessary to sicken: Rita’s history) 

Rosângela Pereira da Fonseca (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

A partir da apresentação do caso clínico de uma jovem adulta com diagnóstico de 

Doença de Parkinson Juvenil atendida no âmbito do Projeto de Atendimento e 

Pesquisa em Psicossomática da Clínica do Instituto Sedes Sapientiae, pretendemos 

problematizar a relação entre a emergência do infantil (conceito este inaugurado por 

Freud, que é constituído por meio das inscrições das vivências na infância nas quais 

o outro desenvolve um papel primordial) e a possibilidade de transformação deste 

infantil através da utilização de ferramentas do método psicanalítico, tais como a 

transferência, contratransferência e a interpretação. Cria-se assim, por meio do 

campo psicanalítico uma passagem para uma experiência emocional reparadora, 

organizadora e transformadora onde o novo pode emergir. Para tanto, será realizada 

uma articulação teórica na qual iremos priorizar conceitos desenvolvidos por S. Freud 

e D. W. Winnicott. 

 

Dor no Limite do Corpo e da Psique: Reflexões sobre a Clínica Psicanalítica e 

Psiquiátrica (Pain in the limit of the body and of the psyche: reflections on the 

Psychoanalytical and the Psychiatric Clinic) 



Júlia Catani (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Desde há muito a psiquiatria e a psicanálise esforçam-se para diagnosticar, 

compreender e tratar o sofrimento psíquico. A despeito dos grandes investimentos 

dos profissionais, persistem as dificuldades de se lidar com a dor física e a dor 

psíquica que, constitutivamente e em suas fronteiras, são muitas vezes 

indiscerníveis. Exemplos dos investimentos para circunscrever e tratar o adoecimento 

podem ser localizados na clínica com pacientes diagnosticados com transtornos 

somatoformes, ou seja, disfunções mentais que sugerem alteração fisiopatológica. O 

artigo discute as manifestações corporais e os modos, cada vez mais frequentes, 

pelos quais os sujeitos impossibilitados de lidar com seu conflito psíquico, valem-se 

do corpo para representar suas angústias. Almeja-se ainda, refletir acerca do 

trabalho dos profissionais de saúde, sobretudo os psiquiatras e os psicanalistas em 

instituições hospitalares e os limites de cada uma dessas modalidades de tratamento. 

 

MESA REDONDA 10 / Round table 10 

O método clínico articulando pesquisa e tratamento na orientação da 

psicanálise (The clinical method articulating research and treatment in 

psychoanalysis guidance) 

COORDENAÇÃO: Ana Cristina Costa de Figueiredo (Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro e AUPPF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Repensando o alcance epistemológico da construção do caso como método clínico 

orientado pela psicanálise (Rethinking the epistemological reach of the case 

construction as a psychoanalysis-oriented clinical method) 

Ana Cristina Costa de Figueiredo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro e AUPPF, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Nossa proposta é discutir a construção do caso como método clínico questionando as 

clássicas oposições ‘objetivo x subjetivo’; ‘individual x coletivo/social’. A orientação 

da psicanálise deve se diferenciar tanto da objetividade nas pesquisas positivistas 

quanto da subjetividade nas pesquisas em humanas. O psicanalista se envolve no 

processo de modo particular, mas não pessoal. O teor e a qualidade desse 

envolvimento devem ser discutidos. Entre o analista e a produção do caso, situamos 

a transferência como um modo específico de relação entre o subjetivo e o objetivo. 

Quanto à construção, Freud (1937) assinalou que é um modo de intervenção que 

difere da interpretação e tem outra finalidade no processo analítico. Em nossa 

pesquisa, destacamos as três funções da construção apresentadas por Dunker (2009) 

– ética, lógica e retórica. Para avançar nosso método, apresentamos três binômios 

como balizadores do processo de redução metodológica da construção do caso, a 

saber: História e Caso; Supervisão e Construção; Conceitos e Distinções. 

 

Da Passagem ao Ato à Passagem ao Sujeito: a clínica da urgência (From the passage 

to the act to the passage to the subject: the emergency clinic) 

Volnei Dassoler (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil) 

e Analice de Lima Palombini (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, RS, Brasil) 

RESUMO 

A clínica da urgência, tradicionalmente inerente ao campo médico,vem, aos poucos, 

interpelandoa psicanálise sobre alguma modalidade de intervenção diante de 

momentos de crise,a partir dos quais emerge um tipo de angústia que, no mais das 

vezes, convoca à passagem ao ato. Diante deste cenário,reconhecemos a 

necessidade de produzirmos um recorte das dimensões universais em favor de um 

tipo de reflexão que inclua as especificidades do discurso contemporâneo e seus 

efeitos no sujeito. Nesse sentido, entendemos que a lógica do acolhimento, inerente 

ao campo da saúde mental, pode se revelar mais potente enquanto “recolhimento” 

daquilo que se mostra esparso, caótico e esvaziado de valor significante. Este 

http://www.ufrgs.br/
http://www.ufrgs.br/


trabalhofaz parte de uma pesquisa de doutorado que investiga e discute algumas 

hipóteses acerca das condições de produção de anteparo ao real a partir do manejo 

do tempo e da localização do sujeito. 

 

Efeitos do Método da Construção do Caso Clínico em um CAPSi (Effects of the method 

of constructing a clinical case in a CAPSi) 

Zaeth Aguiar do Nascimento (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 

Brasil) 

RESUMO:  

O trabalho objetiva apresentar o método clínico utilizado pela psicanálise aplicada ao 

campo da saúde mental. Abordaremos o tema desde Freud e Lacan e a construção 

do caso clínico, método proposto por Viganò, trabalho artesanal, realizado no um a 

um, norteador da clínica nos serviços de saúde mental para validar o tratamento. 

Demonstraremos seus efeitos para as intervenções da equipe e para o sujeito em 

questão a partir de um caso que desafiava a direção do tratamento pela equipe de 

um CAPS da Paraíba. Trata-se de um sujeito psicótico bastante desestabilizado, 

andarilho, não atendia às regras de tempo e horário e a equipe se interrogava se o 

usuário tinha um perfil para ser atendido no serviço. A Equipe se reúne juntamente 

com a supervisora clínico institucional de orientação lacaniana e constroem o caso 

buscando os movimentos singulares do sujeito e possíveis direções para o 

tratamento. O efeito deste método teve desdobramentos na condução do caso e na 

estabilização do usuário. 

 

MESA REDONDA 11 / Round table 11 

Escrever e inscrever a clínica psicanalítica: do método à transmissão 

(Writing and registering the psychoanalytical clinic: from method to 

transmission ) 

COORDENAÇÃO: Júlia Catani (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Inscrição da Clínica Psicanalítica na Instituição de Saúde (Registration of the 

psychoanalytical clinic at the health institution) 

Isabela Cristina Batista Ledo (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) e 

Maria Lívia Tourinho Moretto (Universidade de São Paulo e AUPPF, São Paulo, SP, 

Brasil)  

RESUMO: 

O conhecimento – e reconhecimento – do seu ofício em cada ATO é condição para o 

analista praticar e inscrever a sua especificidade no cenário institucional, em que os 

tratamentos são conduzidos a partir de diferentes lógicas discursivas. O objetivo 

deste estudo é discutir possíveis construções metodológicas, pelas quais o analista 

pode sustentar um lugar de trabalho nas instituições. O método constituir-se-á em 

uma revisão bibliográfica de referencial psicanalítico freud/lacaniana. Dentre os 

resultados, destaca-se a importância de situar as diferenças de uma metodologia de 

trabalho sustentada por protocolos e por dispositivo. Trabalhar a partir de um 

dispositivo psicanalítico clínico-institucional é poder tomar as diferenças discursivas 

como causa de trabalho, e não como um obstáculo. Conclusões: A possibilidade de 

inscrição da clínica psicanalítica na instituição pauta-se na relação que o analista tem 

estabelecido com as diferenças dos saberes, com o seu próprio saber em um contexto 

diverso e no que ele decide fazer a partir disso. 

  

Percursos e Percalços no método da Construção do Caso Clínico em Psicanálise 

(Trajectories and hardships in the method of constructing a clinical case in 

psychoanalysis) 

Wilian Donnangelo Fender (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) e Maria 

Lívia Tourinho Moretto (Universidade de São Paulo e AUPPF, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Sobre o percurso de uma análise, Freud postula que tal como em um jogo de xadrez, 

somente no início e no final alguns aspectos são previsíveis. No trajeto intermediário, 



quem dita as regras é a singularidade do sujeito. Este contato com o outro, nesta 

singularidade imprevisível, nos convoca a pensar. E pensar em um caso clínico em 

psicanálise, pode e deve ser feito também por meio da escrita. A escrita da clínica 

psicanalítica, assim, exige cuidado e zelo em seu modo de fazer. Mas o que seria este 

fazer, e fazer bem-feito, na construção de um caso clínico? Opiniões sobre o tema 

divergem. Para uns, há de se seguir um método específico da construção, para 

outros, há de se suspender a técnica, em prol de um estilo próprio. O presente 

trabalho tem intenção de refletir acerca das possibilidades sobre o método da 

construção do caso clínico. Nota-se que, em última medida, faz-se clara a importância 

de transmissão. Transmissão de uma experiência, transmissão de um saber sobre a 

verdade daquele sujeito, transmissão da psicanálise. 

  

A psicanálise e a universidade: reflexões sobre a clínica e suas implicações éticas 

(The psychoanalysis and the university: reflections about the clinic and its ethical 

implications) 

Júlia Catani (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) e Maria Lívia 

Tourinho Moretto (Universidade de São Paulo e AUPPF, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Desde Freud (1919) discute-se a viabilidade do ensino da psicanálise nas 

universidades; até hoje entre os teóricos não há um consenso. Há quem considere a 

transmissão impossível na academia e quem defenda a sua necessidade, respeitados 

os impasses e as particularidades do campo de conhecimento, como postulou Freud. 

Nas universidades submete-se a produção do conhecimento a regras estipuladas pelo 

meio: a exigência de publicações em revistas reconhecidas na área, volume de 

produção de artigos e aprovações pelos comitês de ética. Mas, em psicanálise a 

produção de conhecimentos é mais lenta do que nas outras ciências. Não se isolam 

variáveis nem se reproduzem fenômenos do espaço analítico. Especificidades da 

escrita clínica e do estatuto de verdade do conhecimento precisam ser preservadas. 

Como falar da clínica sem ferir a ética ou expor os pacientes se os trabalhos prestam-

se a ampla divulgação? O texto reflete acerca das possibilidades da psicanálise 

manter-se fiel às suas características e desenvolver-se nas universidades.  

 

MESA REDONDA 12 

A psicanálise e sua verdade: considerações a partir do sujeito, ciência e 

diagnóstico (The psychoanalysis and its truth: considerations based on the 

subject, science and diagnosis) 

COORDENAÇÃO: Jamile Luz Morais (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

A melancolia “como um retorno da verdade nas falhas do saber”: uma discussão a 

partir de Lacan (The melancholy “as a return of the truth in the failures of 

knowledge”: a discussion based on Lacan) 

Jamile Luz Morais (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, 

Brasil) 

RESUMO: 

Esta proposta visa uma articulação entre psicanálise e ciência, considerando a 

melancolia com um fio condutor para nossa discussão. A melancolia como categoria 

clínica, presente especialmente na psiquiatria clássica, foi perdendo seu espaço em 

prol de um discurso pretensamente científico, ateórico e objetivamente. Tal 

pretensão, sustentada principalmente pelo DSM, apoiada na lógica dos transtornos, 

teve como efeito a supressão de algumas categorias diagnósticas que, até sua 

terceira versão, teve influência do aporte psicanalítico. A melancolia, neste contexto, 

foi perdendo seu valor de verdade, ficando restrita ao saber psicanalítico e filosófico. 

Visamos resgatar a magnitude da melancolia como categoria clínica, ressaltando que 

esta, principalmente na clínica psicanalítica, traz a tona “uma verdade que retorna 

nas falhas do saber”, como nos diz Lacan em A Ciência e a verdade. O sintoma 



melancólico traz consigo uma verdade que só pode ser semi-dita, posto que o saber 

psicanalítico é sempre falho e não todo. 

 

Psicanálise e verdade: do princípio de não contradição ao princípio da inexistência da 

relação sexual (Psychoanalysis and truth: from the principle of non-contradiction to 

the principle of the inexistence of the sexual intercourse) 

Ingrid de Figueiredo Ventura (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho pretende articular as noções de performatividade e enunciação, de 

modo a interrogar o processo fundacionista da ciência - sustentado pelo princípio de 

não contradição aristotélico - e suas relações com os conceitos de saber, verdade e 

gozo em psicanálise, considerando a possibilidade de sustentar a psicanálise 

enquanto ciência a partir do princípio da inexistência da relação sexual. Este princípio 

permite questionar o valor de verdade de uma significação ao suspender o sentido a 

partir do equívoco ab-senso, introduzindo uma barreira, a do gozo, que torna o 

acesso à verdade possível apenas por um semi-dizer. 

  

A “narrativa de si” entre a Filosofia e a Psicanálise: considerações sobre sujeito e 

verdade a partir das “Confissões” de Agostinho e Rosseau. (The “narrative of the self” 

between Philosophy and Psychoanalysis: considerations about the subject and the 

truth based on the “Confessions” of Agostinho and Rosseau.)  

Mariana Rodrigues Festucci Ferreira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO:  

Esta comunicação visa explorar os conceitos de sujeito e verdade através da 

interlocução entre as enunciações empreendidas por Agostinho e Rosseau em suas 

respectivas Confissões e em interlocução com os desenvolvimentos teóricos 

realizados por Lacan e Benveniste. “O sujeito é múltiplo e disperso e sua unidade só 

é assegurada por um ato simbólico autorreferente, isto é, “eu”, uma unidade 

puramente performática. É aquele que diz eu” (Zizek, 2008). “Eu é um outro”, 

escreve Rimbaud; e Lacan toma emprestada a frase do poeta para enfatizar que o 

sujeito constitui-se a partir de processos identificatórios e significantes que vêm do 

outro. Já Benveniste acentua que é na linguagem que o homem se institui como 

sujeito, visto que só ela fundamenta na realidade do seu ser o conceito de “eu”. 

Agostinho e Rosseau, na maneira distinta de se dirigirem ao Outro quando escrevem 

de si, enunciam algo da verdade do ser; para o psicanalista estar treinado na escuta 

das enunciações de seu paciente terá papel decisivo sobre a qualidade de seu método 

clínico. 

 

MESA REDONDA 13 

Sutilezas do Método Clínico em Psicanálise a partir do último ensino de 

Lacan:  James Joyce, Guimarães Rosa e Lima Barreto (Subtleness of the 

Clinical Method in Psychoanalysis based on the last teaching of Lacan: James 

Joyce, Guimarães Rosa, and Lima Barreto) 

COORDENAÇÃO: Cláudia Henschel de Lima (Universidade Federal Fluminense e 

AUPPF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

O método clínico em psicanálise a partir das contribuições do último ensino de Lacan  

(The clinical method in psychoanalysis based on the contributions of the last Lacan’s 

teaching) 

Cláudia Henschel de Lima (Universidade Federal Fluminense e AUPPF, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) 

RESUMO:  

O trabalho expõe os resultados da pesquisa integrada Pathos e Saúde nas Repúblicas 

das Letras conduzida na Universidade Federal Fluminense, pelos docentes que 

compõem essa mesa. Ele objetiva apresentar as coordenadas do método clínico em 



psicanálise a partir do último ensino de Lacan. A especificidade do último ensino 

reside na elaboração da tese sobre o sinthoma. E sua implicação clínica é de extrema 

relevância para o aprofundamento da compreensão dos processos psíquicos em jogo 

na psicose e da qualidade da condução clínica para sua estabilização. Por meio da 

hipótese de que a obra de James Joyce funcionou como solução para a catástrofe da 

foraclusão do Nome-do-Pai, o trabalho tem como objetivo apresentar a contribuição 

da tese sobre Joyce para o reordenamento do método clínico para a consideração 

precisa das desestabilizações pulsionais típicas mais sutis, resultantes do processo 

de foraclusão, e o trabalho psíquico de reparação sinthomática por meio do recurso 

à significantes que possam ocupar a função de Nome-do-Pai. 

  

A escuta a partir da Natureza e da Observação em Grande Sertão: Veredas, de Rosa.( 

The listening based on the nature and observation in Grande Sertão: Veredas, by 

Rosa.) 

Gisálio Cerqueira Filho (Universidade Federal Fluminense e AUPPF, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) 

RESUMO: 

A observação clínica, como acentua Manoel Berlinck, é resultado de uma certa 

posição de passividade; daí a denominação de “atenção flutuante” na escuta 

psicanalítica proposta por Freud. Trata-se do preenchimento de um vazio que é 

ocupado por uma representação, ou seja, por algo cuja existência é ausente, ainda 

estando presente. A observação envolve a tríade RSI de J. Lacan e inclui o sem 

sentido, o estranho, o Umheimlich freudiano. Partimos dos conceitos de Observação 

e Natureza (Sertão/ Sertanejo) para a interpretação das representações dos jagunços 

inscritas nas narrativas e nos neologismos pesquisados amorosamente por Rosa. O 

objetivo é refletir sobre uma ética inscrita na sustentação do desejo, a despeito das 

surpresas da contingência e dos labirintos que a vida nos impõe percorrer. 

 

As recordações de Lima Barreto: Decepção, melancolia e racismo na República das 

Letras (The memories of Lima Barreto: deception, melancholy, and racism in the 

Republic of the Letters ) 

Gizlene Neder Filho (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

“Já apareceu o tal mulatinho? Não tenho pejo de confessar hoje que quando me ouvi 

tratado assim, as lágrimas me vieram aos olhos”. A passagem traumática encontra-

se no livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Permite a identificação de um  

sintoma subjetivo e, ao mesmo tempo, remete-nos ao contexto social e político da 

passagem à modernidade na cidade do Rio de Janeiro, poucas décadas após a 

abolição da escravidão. O alcoolismo levou-o a sucessivas internações no hospício e 

à sua morte prematura. Sustentamos que no Recordações, Lima Barreto evoca o 

racismo, a decepção e a melancolia. Além de sentimentos políticos de que o levaram 

a um criticismo radical e mordaz. Este trabalho vincula-se ao projeto Pathos e Saúde 

nas Repúblicas das Letras (Guimarães Rosa, James Joyce e Lima Barreto” – UFF) 

 

MESA REDONDA 14 

As compulsões no contemporâneo: entre angústia, pensamento e fantasia 

(The compulsions in the contemporariness: between anguish, thought, and 

fantasy) 

COORDENAÇÃO: Júlio Verztman (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Angústia, pensamento e as compulsões contemporâneas (Anguish, thought, and the 

contemporary compulsions) 

Thais Klein (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Duas dimensões da angústia são depreendidas da obra freudiana: a angústia 

automática e a angústia sinal.  Esta última diz respeito a uma defesa egóica correlata 



à formação de sintomas e caracterizada pelo trabalho do pensamento. A angústia 

engendraria o pensar, um pensar que articula o afeto às representações. No entanto, 

a dimensão traumática desse afeto se caracteriza justamente por impossibilitar que 

o trabalho de pensamento seja feito, por não se tornar um sinal de angústia. A 

presente exposição visa explorar a articulação do pensamento e da angústia na 

psicanálise tendo como ponto de partida os sintomas compulsivos com que nos 

deparamos na clínica contemporânea. 

   

As relações entre a fantasia e o ato compulsivo (The relations between fantasy and 

the compulsive act) 

Ana Bárbara Andrade (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Os quadros clínicos denominados de patologias do ato, os quais englobam tanto as 

adições, como os transtornos alimentares, as automutilações, entre outros quadros, 

são representativos de um tipo de organização subjetiva que recorre 

privilegiadamente ao ato ou agir compulsivo como principal mecanismo de defesa. 

Neste trabalho, nos propomos a desenvolver a hipótese de que o modelo do ato vem 

funcionar como antítese ao modelo da fantasia. Isto é, buscaremos desenvolver uma 

contraposição entre o modelo de funcionamento psíquico centrado no ato compulsivo, 

de um lado, e o modelo psíquico cujo funcionamento é assegurado pela capacidade 

de fantasiar, de outro. Com base em uma análise sobre a noção de fantasia na 

literatura psicanalítica, buscaremos indicar que o recurso ao ato se apresenta nessas 

organizações psíquicas como resposta ao enrijecimento e impedimento da atividade 

de fantasiar. 

  

Corpo e pensamento: impasses e condições para (re)pensar a clínica contemporânea  

(Body and thought: deadlocks and conditions to (re)think the contemporary clinic) 

Tatiana Fagundes Audino (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) e Fernanda Pacheco Ferreira (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

A psicanálise é inaugurada com a clínica da histeria. E, é por meio das investigações 

a cerca das causas para o sintoma histérico conversivo, manifestos no corpo e sem 

causa fisiológica, que Freud cria um dispositivo que utiliza a fala como técnica que 

lhe permite acesso à lembranças inconscientes. Entretanto, hoje, muitos 

psicanalistas relatam dificuldades diante de manifestações sintomáticas nas quais 

parece não haver o suporte da fantasia. Neste trabalho pretendemos privilegiar a 

temática do corpo para (re)pensar o dispositivo clássico postulado por Freud. Para 

tanto, o objetivo principal consiste em um aprofundamento teórico através do diálogo 

entre Freud e Ferenczi a fim de sustentar a hipótese de um manejo voltado para a 

clínica do corpo intensivo e do afeto. A ideia é investir em um olhar e uma escuta 

que possa trazer para a cena analítica elementos que não são passíveis de elaboração 

pela via da palavra. Enfim, um manejo clínico que possibilite uma abertura a novos 

encontros com o corpo e com afeto na clínica psicanalítica. 

 

MESA REDONDA 15 

A qualidade dos cuidados maternos em seus devires psicopatológicos e 

criminológicos (The quality of maternal caring in psychopathological and 

criminological development) 

COORDENAÇÃO: Véronique Donard (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 

PE, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

A cuidadora abusadora: reflexões acerca das manifestações de crueldade por 

mulheres que representam a figura materna  (The abuser caretaker: reflections about 

the manifestations of cruelty by women representing the mother figure) 



Guaíra Moreira Camilo de Melo (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, 

Brasil) 

RESUMO: 

Observamos de forma mais recorrente nos últimos anos a propagação nos veículos 

midiáticos de casos de infantes mortos ou severamente violentados por pessoas a 

quem comumente é atribuído expressões de amor e cuidados como mães, madrastas 

e avós. Tais acontecimentos fomentam indagações a respeito deste sintoma social, 

sobretudo acerca do histórico psicoafetivo dessas mulheres perpetradoras de 

crueldade que chocam por irem de encontro com a suposta tendência inata ao amor 

materno que se pressupõe ao feminino. Quais são os desdobramentos que estes 

casos trazem à clínica psicanalítica e à criminologia na atualidade? Para além das 

repisadas discussões psicanalíticas sobre o declínio do nome-do-pai, o que temos a 

refletir acerca do feminino nestes casos? Quais as considerações acerca da 

maternagem e sua relação com o amor materno? A partir das contribuições teóricas 

de Sigmund Freud, Sándor Ferenczi e Elizabeth Badinter, nos debruçamos sobre 

estas questões, dialogando com os conceitos de pulsão e de crueldade, trauma e 

compulsão à repetição. 

 

O retorno de Medéia: ensaio metapsicológico sobre a reação à frustração amorosa 

em forma de “infanticídio”. (The return of Medea: metapsychological essay about the 

reaction to love frustration as “infanticide”) 

Marcelino Jorge da Silva Lira (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, 

Brasil) 

RESUMO: 

Este estudo busca interpretação metapsicológica de sentenças judiciais que versam 

sobre mães que matam os próprios filhos por conflito com os pais das crianças. O 

método de estudo consulta decisões dos Tribunais de Justiça dos Estados membros 

da Federação, de 2005 a 2015. Em análise não quantitativa, cada Estado contribuiu 

com julgados até a saturação. Depois, esses resultados foram comparados entre si 

na procura de semelhanças, visando interpretação do fenômeno à luz da psicanálise 

freudiana. Nos casos averiguados, um desapontamento do relacionamento amoroso 

produziu a transformação da pulsão de Eros em pulsão de morte. A crueldade se 

opera com o fito de destruir, ainda que colateralmente, o objeto de amor. Um afeto 

superficial, como em Medéia (Eurípides), pode até existir nas mães, sob a forma de 

sutil arrependimento, demonstrando-se insuficiente para qualquer outro mecanismo 

inibitório capaz de reter a ação “infanticida”. 

  

Da criança sacrificada a adulto sacrificador: o paradigma sacrificial para compreender 

o matricídio (From the sacrificed child to the sacrificing adult: the sacrificial paradigm 

to understand the matricide ) 

Véronique Donard (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) 

RESUMO: 

Nossa psique trabalha incansavelmente para dar sentido às nossas experiências e às 

nossas relações. Se, do ponto de vista do funcionamento secundário, nossa 

capacidade lógica nos permite desenvolver teorias explicativas, do ponto de vista do 

funcionamento primário, são as fantasias quem arcam com a responsabilidade de dar 

sentido às solicitações internas e às experiências provindas de nosso contato com o 

exterior. Quando estas experiências são traumáticas e ocorrem durante a primeira 

infância, a imperiosa necessidade de sentido suscita a aparição de fantasias de tipo 

sacrificial, onde o sofrimento se encontra justificado por uma reorganização da 

fantasia onde a dor se vê associada a um destino: a pergunta inicial “porquê?” 

encontra assim uma resposta: “para”. Mostrando como esta organização 

fantasmática pode ter lugar desde a situação originária do desamparo, quando esta 

se vê associada aos maus tratos maternos, e como ela continua colaborando nos 

processos psíquicos do adulto, abordaremos a delicada questão do matricídio 

sacrificial sob um ângulo teórico ao tempo que clínico. 

 



MESA REDONDA 16 

A atualidade do método clínico em psicanálise (The currentness of the 

clinical method in psychoanalysis) 

COORDENAÇÃO: Vera Lucia Silva Lopes Besset (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e AUPPF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

A escuta psicanalítica do traumático na misoginia (The psychoanalytical listening of 

the traumatic in misogyny) 

Ana Cleide Guedes Moreira (Universidade Federal do Pará e AUPPF, Belém, PA, Brasil) 

RESUMO: 

Ao longo da construção da teoria psicanalítica o traumático alcançou estatuto 

conceitual, sendo utilizado para a análise da sexualidade na primeira teoria da 

sedução quando perdeu, em parte, consistência teórica, com a formulação do 

conceito de fantasia. Sempre revisitando o traumático ao longo de sua obra, Freud 

nos legou a conclusão que norteará a construção deste trabalho, segundo a qual 

somente quando um caso é predominantemente traumático a psicanálise obterá seu 

melhor resultado face à neurose do analisando. Examinaremos também a tese 

contrária: frente a certos traumas a psicanálise encontra seu limite intransponível. 

Traremos à consideração fragmentos de caso de uma mulher idosa, atendida em 

situação de internação hospitalar, cujo trauma do diagnóstico de aids se somou ao 

do estupro que resultou em sua contaminação pelo HIV, experiência vivida no interior 

da família, em um contexto histórico onde a violência sexual misógina, que consiste 

na recusa da lei subjetiva, é punida pela lei civil. 

  

Atualidade do método clínico em psicanálise a partir da pesquisa sobre recurso à 

droga (The currentness of the clinical method in psychoanalysis based on the 

research on drug abuse) 

Cláudia Henschel de Lima (Universidade Federal Fluminense e AUPPF, Niterói, RJ, 

Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho expõe os resultados da pesquisa em torno dos impasses da clínica 

psicopatológica do recurso à droga. Tal recurso impõe uma dificuldade para o método 

clínico em psicanálise. Não raramente, o psicanalista é confrontado com demandas 

para o tratamento do recurso à droga em sujeitos que, a princípio, não apresentam 

antecedentes de tratamento psiquiátrico para a psicose. O único dado é que as 

demandas se localizam no ponto em que o recurso à droga retorna abruptamente: 

após longo período de abstinência e por colocar em risco a vida do paciente. O 

trabalho interroga a fórmula elaborada por Lacan, de que a droga permite a ruptura 

com o falo, a partir da referência a psicose ordinária objetivando situar o recurso à 

droga no campo da psicose. A perturbação do falo é o fator principal e o estudo de 

suas formas de perturbação elucida uma série de fenômenos não estabilizantes para 

o sujeito - ainda que não haja, necessariamente, a evidência imediata quanto à 

ocorrência de fenômenos elementares típicos da foraclusão do Nome-do-Pai.  

 

O corpo na clínica e o método freudiano hoje (The body in the clinic and the Freudian 

method nowadays ) 

Marina Vieira Espinoza (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) 

RESUMO: 

Na atualidade verifica-se um recrudescimento do sofrimento apresentado no corpo. 

Sintomas sem sentido, que não se remetem ao Outro. Em tempos passados, a clínica 

freudiana teve início com a observação dos corpos das histéricas, contorcidos, 

paralisados. Essas mulheres, tomadas pelo saber médico da época como mentirosas, 

encontraram, na escuta que Freud lhes ofertou, um lugar para fazer falar suas dores, 

seus sintomas. Freud instaura como método a regra fundamental da psicanálise, a 

associação livre, que dá acesso aos conteúdos inconscientes relacionados ao 

sofrimento dos quais suas pacientes se queixavam. Mas, tratava-se de sintomas que 



“entravam na conversa”, que se ofereciam à decifração. Hoje, a apresentação do mal 

estar no corpo nem sempre corresponde à histeria ou se deixa interpretar. 

Consideramos, contudo, que o método clínico freudiano permanece atual, ao fazer 

falar o sujeito. Visamos, neste trabalho, discutir sobre os fundamentos do método 

proposto por Freud e os desafios que a clínica contemporânea nos convoca a avançar.  

 

MESA REDONDA 17 

Trabalho Psíquico, simbolização e esperança (Psychic work, symbolization 

and hope) 

COORDENAÇÃO: Ursula Leite (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Esperança e tarefa do analista (Hope and the analyst’s task) 

Ursula Leite (Espaço psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Os dias em que vivemos parecem produzir a psicopatologia do ser sem esperança. 

Os que chegam para análise apresentam um sofrimento por certa incapacidade para 

o trabalho psíquico. São sujeitos muito frágeis, regredidos, ou “precocemente 

traumatizados”, gerando demandas fortes de cuidado. Querem respostas imediatas, 

mas é necessário um longo caminho até que surja essa capacidade de trabalho 

psíquico em suas várias modalidades; e esse processo leva tempo e requer paciência. 

Na clínica em questão, sustentar a esperança é a tarefa do analista. Partindo de 

conceitos winnicottianos como mutualidade, cuidado, manejo e holding, pode-se 

pensar a integração do ser e a saúde para existir como terreno que proporciona o 

desenvolvimento da confiança, criatividade e esperança. Tais conceitos traçam o 

caminho do que seria um ambiente saudável, e podem servir para pensar o 

desenvolvimento emocional, mas também, concluo, podem ser deslocados para 

pensar o cuidado aos sem esperança no espaço do setting analítico. 

 

A tradução em imagens e o processo de simbolização (The translation into images 

and the symbolization process) 

Paula Germana Borba (Espaço psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Neste trabalho trato de uma característica peculiar da minha clínica, onde busco 

traduzir em imagens metafóricas o discurso recorrente de determinados pacientes. 

Essa representação com imagens seria a construção de uma tradução, uma etapa 

para uma futura interpretação pelo próprio paciente. Utilizo esse recurso com 

pacientes mais regredidos, com dificuldades de simbolizar. Embasa este trabalho o 

referencial teórico de René Roussillon e Antonino Ferro sobre a simbolização primária 

e os processos de tradução, respectivamente.  Apresento alguns exemplos desse 

trabalho de tradução com imagens construídas dentro da sessão de análise. 

 

A profundidade da falta e a altura do perdão: e agora José? (The depth of the fault 

and the height of the forgiveness: What is next?) 

Andréa Lima do Vale Caminha (Espaço psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Nosso propósito é analisar a experiência de perdoar, considerando as reflexões de 

Paul Ricoeur sobre a memória, a história e o esquecimento, bem como as elaborações 

teóricas de Freud sobre lembrança e esquecimento. Para realização dessa análise, 

utilizaremos, de forma ilustrativa, a história de José, personagem bíblico do Antigo 

Testamento, que toma a decisão de perdoar no lugar de se vingar dos seus irmãos. 

Recorreremos à metáfora de estar na profundeza do poço por meio do ressentimento 

e a experiência da elevação na atitude de perdoar. 

 

MESA REDONDA 18 

Sonho, Método, Clínica e Qualidade (Dream, method, clinic, and quality) 

COORDENAÇÃO: Betty Bernardo Fuks (Universidade Veiga de Almeida e AUPPF, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil) 



PARTICIPAÇÃO:  

Sonho e criação em Freud (Dream and creation in Freud) 

Sérgio de Gouvêa Franco (Centro de Estudos Psicanalíticos e AUPPF, São Paulo, SP, 

Brasil) 

RESUMO: 

Talvez não haja dúvida de que A Interpretação de Sonhos seja o escrito freudiano de 

maior impacto. É um livro autobiográfico. Não se trata apenas de um tema 

intelectual, Freud se meteu de corpo e alma com sua obra, ela é em grande medida 

o retrato do que ele está vivendo e descobrindo acerca de si mesmo e de seus 

pacientes. A citação de Virgílio colocada na primeira página dá conta deste grande 

envolvimento: “se não puder dobrar os deuses de cima, comoverei o Aqueronte”, 

Aqueronte é um dos rios do inferno, segundo a mitologia antiga. O que se propõe é 

tomar uma das possibilidades de pesquisa abertas em A Interpretação de Sonhos. 

Localiza-se a investigação na relação entre biografia e produção intelectual, tomando 

o sonho como o recurso de mediação e interlocução dos dois termos. Freud será 

tomado como caso clínico a partir de onde se estuda o problema, particularmente os 

seus sonhos apresentados em A Interpretação de Sonhos. Em foco o período 

conhecido como o período da autoanálise de Freud, em fins do século XIX e primeiros 

anos do século XX. Período de intenso relacionamento de Freud e Fliess, que poderia 

se dizer, algo artificialmente, que se inicia com a morte de Jacob em 1896 e termina 

com a publicação de A psicopatologia da vida cotidiana em 1901. 

 

Os sonhos traumáticos na clínica (The traumatic dreams in the clinic) 

Ana Maria de Toledo Piza Rudge (Universidade Veiga de Almeida e AUPPF, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Foram os sonhos traumáticos, que se repetem, causando intensa angústia, que 

levaram à reformulação de 1920, em que o princípio do prazer perde a hegemonia 

na metapsicologia. Na verdade, a repetição quase literal envolvida nos sonhos 

traumáticos, é um indício de que o psiquismo visa estabelecer, através da ligação do 

processo primário, a dominância do princípio do prazer. Em 1931 Ferenczi anuncia a 

Freud que havia descoberto uma segunda função para os sonhos – lidar com 

experiências traumáticas. Freud responde que muitos anos antes, ele mesmo havia 

notado que essa não é a segunda função dos sonhos, mas também a primeira. Na 

literatura, admite-se que os sonhos traumáticos são de estrutura diversa dos sonhos 

obedientes ao princípio do prazer. Em relação aos sonhos traumáticos, o analista não 

obtém associações, nem identifica os restos diurnos que teriam participado de sua 

constituição: a repetição ao longo do tempo em circunstâncias diversas já o 

evidencia. Esses sonhos, portanto, não são propícios à interpretação que desvela um 

desejo do sonho. O papel dos sonhos traumáticos na situação analítica, como 

indicadores da elaboração conseguida, e o uso que o analista deles faz na clínica, são 

questões que o artigo buscará abordar. 

 

Verbo modal, Supereu e o Exemplo da Emigração (Modal verb, superego, and the 

example of emigration ) 

Francisco Catunda Martins (Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil) 

RESUMO: 

Apresentaremos nossa investigação acerca da constituição do Supereu pelos verbos 

modais. Eles são os tijolos que constituem as ações que modalizam a existência 

humana. Em atenção ao escrito de Freud acerca do Eu e o Isso (1923) apontaremos 

o uso feito por Freud da modalização. Ele mostra as ações do sistema superegóico, 

seja a consciência moral, seja o Ideal do Eu sempre através de verbos modais. Os 

verbos modais - querer (wollen), poder permissivo (dürfen), dever promissivo 

(söllen), poder capacitário (können) e necessitar (müssen) - são explicitados e 

apresentados com exemplos retirados do processo decisório de emigrar. Na 

emigração será delineado o processo em diversos momentos: a vontade, a 

permissão, a promessa, a necessidade e a empoderação. 
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Racismo, preconceito e conflitos identitários: desafios à psicanálise no Brasil 

(Racism, prejudice, and identity conflicts: challenges to the psychoanalysis 

in Brazil) 

COORDENAÇÃO: Suzana Souza Pastori (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Ir além do pai: vicissitudes do processo de acesso ao ensino superior  (Going beyond 

the father: vicissitudes of the process of accessing the upper education)  

Suzana Souza Pastori (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho se desenvolveu a partir da constatação de que estudantes da 

Universidade Federal do Pará, em Belém, apresentavam dificuldades no cotidiano da 

vida acadêmica. A grande incidência de estudantes provenientes dos interiores da 

região amazônica levou a que se formulasse a hipótese de que estas dificuldades 

estivessem relacionadas às vicissitudes do processo migratório, na região. O acesso 

ao “nível superior”, neste contexto, exige grandes esforços e está, muitas vezes, 

vinculado a um ideal coletivo. A pesquisa foi realizada na clínica da UFPA por meio 

da oferta de psicoterapia. O ideal conquistado e a culpa por ter ido “além do pai” 

marcam a ambivalência do conflito identitário determinado pela diversidade de 

influências culturais vivenciadas neste processo.  Esta questão foi desenvolvida por 

Freud e ampliada por Penot. Utilizamos também a ideia de grupalidade psíquica de 

René kaëz para apresentar a inter-relação do sujeito com o(s) grupo(s) de 

pertencimento. 

 

Contra-transferência Cultural e método clínico (Cultural counter-transference and the 

clinical method) 

Paulo Roberto Ceccarelli (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e AUPPF, 

Belo Horizonte, Brasil) 

RESUMO: 

A partir da noção de Contra-transferência Cultural, o autor apresenta suas reflexões 

sobre os problemas encontrados quando se trabalha com outros universos 

simbólicos. A dificuldade em nos abstrairmos das representações coletivas de nossa 

cultura de origem, para compreendermos outras formas discursivas, se deve à 

contra-transferência cultural. Para o autor, essa contra-transferência pode 

manifestar-se como defesa, quando os universais constitutivos do humano, 

propostos pela psicanálise, se singularizam diferentemente segundo as culturas. Essa 

singularização nos informa sobre a maneira que cada cultura lida com questões 

presentes em todo grupamento humano: a das origens, da identidade subjetiva e 

sexual, do estatuto do corpo, e do sujeito. O encontro com outras culturas torna-se 

difícil quando ele provoca o retorno de representações inconscientes – sobretudo as 

agressivas e sexuais – que nossa cultura recalca e reprime. Como aplicar o método 

clínico nessas circunstâncias? (CNPq Processo nº: 312687/2013-3). 

 

Neusa Santos Souza e a Atualidade da Obra “Tornar-se Negro” (Neusa Santos 

Souza and the currentness of the work “Tornar-se Negro” (Becoming Black)) 

Willivane Ferreira de Melo (Círculo Brasileiro de Psicanálise de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, MG, Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho propõe uma articulação entre um caso clínico e a obra “Tornar-se Negro: 

as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascenção social”, da psicanalista 

Neusa Santos Souza. Publicada em 1983, a obra é um marco no país, pois se trata 

de uma investigação clínica por meio de entrevistas realizadas com sujeitos negros 

que ascenderam socialmente. O racismo é um elemento estruturante da sociedade 

brasileira, que provoca mal-estar muitas vezes ignorados no contexto clínico. A 

retomada da discussão sobre o tema visa superar a recusa da escuta do racismo, ao 



mesmo tempo que é importante não reduzir o sujeito à dimensão de raça. A clínica 

deve ser capaz de dar um suporte para revisitar as feridas narcísicas e construir 

possibilidade de um remanejamento de energia pulsional, que considere o sofrimento 

psíquico advindo do racismo e permita a tomada de outra posição subjetiva.  
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Nas tramas da maternidade – psicanálise, cinema e ciberespaço (In the 

weaves of maternity – psychoanalysis, cinema, and cyberspace) 

COORDENAÇÃO: Isabela Lemos Arteiro (Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

A transicionalidade na escrita dos blogs de maternidade – um meio de elaboração da 

experiência  (The transitional nature in the writing of maternity blogs – a mean to 

elaborate the experience) 

Isabela Lemos Arteiro (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

A construção da maternalidade é engendrada considerando múltiplos fatores: os 

arranjos subjetivos da mãe a partir das experiências primárias de cuidado, o discurso 

produzido socialmente sobre o que é ser mãe, a rede de amparo que a puérpere pode 

ou não contar ao dar à luz e as demandas advindas de cada um dos filhos em sua 

singularidade. Tendo avocado para si diversas funções na vida pública antes de 

tornar-se mãe, a mulher contemporânea depara-se com o real da maternidade mais 

tardiamente do que em gerações anteriores, apresentando dilemas característicos de 

nossos tempos. Dentre as saídas encontradas para lidar com tais questões citamos 

a “escrita em blogs de maternidade”, demonstrando que o ciberespaço tem se 

mostrado oportuno para o compartilhamento de tais experiências. O presente 

trabalho visa discutir sobre a função da escrita nesses espaços, interrogando sua 

contribuição para constituição da identidade materna. Pretendemos discorrer sobre 

a hipótese de que os diários virtuais podem ser tomados como espaços transicionais. 

 

O olmo e a gaivota (2015): entre a mãe e a mulher – o que Olivia nos ensina sobre 

a maternidade  (The elm and the gull (2015): between the mother and the woman – 

what Olivia teaches us about maternity) 

Karynna Magalhães Barros da Nóbrega (Universidade Federal de Campina Grande, 

Campina Grande, PB, Brasil) 

RESUMO:  

O Olmo e a Gaivota (2015) o longa metragem mistura de ficção e documentário, 

dirigido por Peta Costa e Lea Glob, explora o drama do casal de atores. Olivia é uma 

atriz, apaixonada pela arte da dramaturgia. Mas, em virtude de uma contingencia de 

uma gravidez de risco, não pode estrear a peça A Gaivota, que estava ensaiando 

para a participação em circuito internacional, agora ela precisa deixar de atuar. Com 

a maternidade, vem a saída do teatro, do trabalho, e o confronto com o desconhecido 

papel: a maternidade. As transformações corporais, a certeza da gravidez de risco, 

eis que surge a angústia. Interessa saber por meio deste trabalho o que Olivia nos 

ensina sobre a maternidade. Percebemos que a maternidade confronta Olivia com o 

real do corpo. O que faz Olivia diante da contingência e do não saber da maternidade? 

Como lidar com um novo corpo? Como parar de atuar, agora de atriz a mãe? O que 

faz Olívia diante da contingencia da maternidade de risco?  

 

Método Bick de observação da relação mãe-bebê e seu uso na pesquisa: 

possibilidades e limites do observador-pesquisador (Bick Method of observing the 

mother-baby relation and its use in research: possibilities and limits of the observer-

researcher) 

Rafaella Botelho Cursino Portella (Faculdade Pernambucana de Saúde e da Faculdade 

de Ciências Humanas de Olinda, Olinda, PE, Brasil) 

RESUMO: 



A psicanálise se revela como um dos caminhos possíveis à investigação científica de 

temas que envolvem sentido e subjetividade. Na construção epistemológica da 

psicanálise, a observação se tornou um eixo norteador à investigação dos fenômenos 

no campo transferencial. Neste campo de pesquisa, situamos o Método de 

Observação da relação mãe-bebê, desenvolvido pela Psicanalista Esther Bick. 

Considerado como parte estabelecida da formação de psicoterapeutas de bebês, se 

tem creditado ao método o potencial enquanto um instrumento de pesquisa. O lugar 

do pesquisador ganha destaque, sendo o instrumento principal de coleta e registro 

de dados em campo. Isso porque suas percepções é que apreendem os fenômenos 

vivenciados no campo intersubjetivo entre pesquisador-pesquisado. O observador 

deve apenas observar, partindo de um não saber prévio e se permitindo impregnar 

por uma realidade sensível. Diante da complexidade da observação, este trabalho 

tem por objetivo problematizar o lugar do pesquisador no método Bick, suas 

possibilidades e limites. 
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O ponto de virada na intervenção psicanalítica (The turning point in the 

psychoanalytical intervention) 

COORDENAÇÃO: Anna Barreto Campello Carvalheira Chaves (Universidade Católica 

de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

O ponto de virada na intervenção psicanalítica: aproximações entre o escritor criativo 

e o psicanalista (The turning point in the psychoanalytical intervention: 

approximations between the creative writer and the psychoanalyst) 

Anna Barreto Campello Carvalheira Chaves (Universidade Católica de Pernambuco, 

Recife, PE, Brasil) e Edilene Freire de Queiroz (Universidade Católica de Pernambuco 

e AUPPF, Recife, PE, Brasil) 

RESUMO: 

A intervenção psicanalítica tem estreita e preciosa relação com a arte criativa de um 

escritor, pois a forma de uma história ser narrada pode funcionar como algo que abre 

ao inesperado. Aristóteles em Arte poética denomina de peripécia, os pontos de 

virada de uma história. A peripécia é a mudança de ação no sentido oposto ao que 

foi indicado, em conformidade com o verossímil e necessário da narrativa. No ponto 

de virada há uma inversão de figura e fundo na história. A intervenção do psicanalista 

é baseada em elementos aparentemente acessórios, de fundo do discurso do sujeito, 

mas que a posteriori serãovistos como fundamentais, de figura. Neste estudo são 

analisados pontos de virada em algumas narrativas literárias infanto juvenis 

pontuando a importância de algo que se repete de forma excessiva da relação ao 

Outro, ser acolhido pelo psicanalista, mas ao mesmo tempo haver espaço para a 

subversão desta repetição como acontece nos pontos de virada de narrativas 

literárias, aproximando o psicanalista do escritor criativo. 

 

A intervenção na cena analítica: entre o bebê imaginário e o bebê real (The 

intervention in the analytical scene: between the imaginary baby and the actual 

baby) 

Isabela Lemos Arteiro (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil) e 

Maria Consuêlo Passos (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) 

RESUMO: 

Apesar de, imaginariamente, a chegada de um bebê representar o reencontro com o 

objeto perdido e desejado, paradoxalmente, recoloca a mulher diante da própria 

castração, demandando um trabalho psíquico importante a fim de operar a função 

materna de um modo suficientemente bom. Assim, o objetivo desse trabalho é 

investigar como o dispositivo psicanalítico pode intervir na relação mãe-bebê, 

favorecendo o processo de “tornar-se mãe” mesmo na adversidade. Este interesse é 

respaldado pela convicção de que o primeiro tempo no desenvolvimento emocional é 

fundante na constituição psíquica do sujeito. Nessa modalidade de escuta nos 

interessa a experiência subjetiva da mulher na construção da identidade materna, 



bem como os sinais reativos apresentados pelo bebê com o ambiente. O analista 

deverá oportunizar um espaço para que ambos os bebês apareçam na cena analítica: 

o que vive internamente na mãe e que fora reativado na ocasião do nascimento de 

um filho e o infans que, por sua vez, precisa ser falado e encontrar um lugar no 

desejo. 

 

“Eu estava brincando de nascer e morrer”: a intervenção psicanalítica com 

adolescentes que tentaram suicídio (“I was playing of being born and dying”: the 

psychoanalytical intervention with adolescents who tried to commit suicide) 

Nara Cristina Figueiredo de Macedo (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 

PE, Brasil) e Maria Consuêlo Passos (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 

PE, Brasil) 

RESUMO: 

O suicídio é a terceira causa de morte entre os adolescentes, estando atrás dos 

homicídios e dos acidentes automobilísticos. Neste trabalho, abordarei a situação de 

vulnerabilidade que o adolescenteatravessa nesta etapa de vida e sua relação com o 

suicídio. Para tal, utilizarei pequenas vinhetas clínicas que irão ilustrar esta situação. 

Considero, na questão de vulnerabilidade, a dimensão do sofrimento existencial que 

o adolescente possa sentir, evidenciando que nem sempre, possa se tratar de 

psicopatologia ou de uma categoria nosológica. Nesta perspectiva, a tentativa de 

suicídio entre os adolescentes é compreendida como uma tentativa de que algo novo 

poderá surgir frente a um sofrimento psíquico indizível, uma vez que esta experiência 

poderá ser ressignificada. Também se fará menção sobre o método clínico que ocorre 

na escuta destes adolescentes, no que diz respeito à contratransferência que tais 

adolescentes evocam no analista, o enquadre e as mudanças no setting terapêutico. 
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Pesquisa psicanalítica com bebês e crianças: reflexões sobre a instituição e 

os vínculos iniciais (Psychoanalytical research with babies and children: 

reflections on the institution and the initial bonds) 

COORDENAÇÃO: Marisa Amorim Sampaio (Universidade Católica de Pernambuco, 

Recife, PE, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Reflexões sobre os vínculos iniciais, a mediação institucional e o mal-estar no bebê  

(Reflections on the initial bonds, the institutional mediation, and the malaise in the 

baby) 

Marisa Amorim Sampaio (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) 

RESUMO: 

Para a Psicanálise, o mal-estar se inscreve no campo da subjetividade e da 

intersubjetividade. O mal-estar seria causado, dentre outros motivos, pela 

superposição entre corpo e organismo. Este trabalho pretende desenvolver reflexões 

sobre os possíveis efeitos da incidência do mal-estar no bebê, por meio dos vínculos 

iniciais que delimitam e marcam o seu corpo. Esses vínculos, considerados 

fundamentais à unificação entre psique e corpo, compreendidos como o sistema 

psíquico-corporal ou o corpo-sujeito, serão situados no contexto das relações 

desenvolvidas entre instituição, pais e bebês. Remete-se ao papel da instituição na 

mediação entre os cuidados maternos/parentais e o bebê. As reflexões tomarão como 

exemplo vinhetas advindas de pesquisa desenvolvida com uma aplicação do método 

de observação da relação mãe-bebê de Esther Bick, enfocando a assistência à díade 

acompanhada por uma equipe de saúde da família do pré-natal à puericultura. 

 

Amamentação no cárcere: vínculos e rupturas (Breast-feeding in the jail: bonds and 

ruptures) 

Dorcas Luisa Barretto Gominho (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, 

Brasil) 

RESUMO: 



O ingresso de mulheres gestantes para cumprimento de pena privativa de liberdade 

já se constitui uma questão que merece reflexão. As políticas públicas que têm como 

objetivo a amamentação garantem a convivência da mãe presa com os filhos até que 

estes completem seis meses de idade. É objetivo deste trabalho mostrar que mesmo 

existindo políticas públicas que facilitam o acesso dessas mães às informações sobre 

o aleitamento materno e seus benefícios, existe pouca preocupação com relação ao 

estabelecimento deste vínculo e elas são insuficientes para assegurar o vínculo 

afetivo com seus bebês. Neste contexto, a suspensão do vínculo mãe-filho é precoce, 

de acordo com o que aprendemos nas teorias psicanalíticas sobre a relação mãe-

bebê. Além disso, estas mulheres inseridas no contexto de privação de liberdade, 

vivenciam experiências sui generis que dizem respeito aos cuidados com prazo de 

validade e à separação compulsória que são estabelecidos por lei. 

  

Diálogos sobre a reintegração familiar de crianças em medidas de proteção 

(Dialogues about the reintegration of children under protection measures to the 

family) 

Mariana Soares da Paz (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) 

RESUMO: 

A medida protetiva é uma estratégia de segurança, prevista no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, disponibilizada às crianças que vivenciam situações de risco de 

vida iminente em seu ambiente familiar. Ao identificar-se esta condição, a criança é 

afastada do meio familiar, encaminhada até o acolhimento institucional e 

posteriormente, será trabalhada junto a ela a possibilidade de reintegração a sua 

família de origem. A vivência concreta da ruptura com o ambiente familiar e o 

distanciamento da figura materna no ambiente institucional, leva a criança a buscar 

os registros subjetivos de experiências satisfatórias do vínculo constituído com esta 

figura, como forma de suportar esse afastamento. Assim, buscaremos abordar neste 

trabalho alguns dos aspectos ligados à qualidade da relação mãe-criança que 

sinalizem como possibilidade para o trabalho de reintegração da criança à sua família 

de origem.  
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Pensando o método clínico a partir dos dispositivos da atenção psicossocial 

(Thinking the clinical method based on the psychosocial care facilities) 

COORDENAÇÃO: Ana Paola Frare (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

A supervisão como método para construção da direção de tratamento nos dispositivos 

da Atenção Psicossocial (The supervision as a method to build the treatment direction 

in the psychosocial care facilities) 

Ana Paola Frare (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Desde o estabelecimento da supervisão como método de formação de analistas e 

transmissão da psicanálise, muito se deduziu de suas ações e consequências, 

afirmando esse dispositivo como pertinente ao exercício da clínica. O presente 

trabalho é um resultado preliminar de pesquisa, onde os endereçamentos dos 

serviços de saúde mental ao dispositivo de supervisão são tomados como 

analisadores. Propomos discutir os endereçamentos de diferentes dispositivos (CAPS 

e RT) recortando os lugares de saber que desse pedido se engendram, bem como as 

consequências clínicas desses lugares na condução dos casos. O lugar de saber é 

tomado então como parte estrutural da ação clínica, operando direções e demarcando 

diferentes possibilidades éticas do cuidado em saúde mental. A supervisão como 

método, busca demarcar esses lugares, indicando não só uma direção de tratamento, 

mas a transmissão de uma lógica que pode operar como clínica. 

 

A construção coletiva do caso: um método clinico para o trabalho em equipe na rede 



de atenção psicossocial (The collective construction of the case: a clinical method for 

the teamwork in the psychosocial care system) 

Ana Cristina Costa de Figueiredo (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

A proposta da construção coletiva do caso como método clínico dá continuidade à 

pesquisa em curso com apoio do CNPq no campo da Atenção Psicossocial. Seu 

objetivo central é valorizar o trabalho em equipe e desconstruir saberes e práticas 

padronizados. Nosso enfoque é orientado por coordenadas da psicanálise aplicada. 

Nessa orientação, destacamos três coordenadas para o trabalho coletivo: Posição 

subjetiva dos profissionais suspensa em relação ao saber a priori; Organização 

coletiva da equipe com responsabilidade partilhada sem perder a dimensão do um a 

um; Construção coletiva do caso visando recolher elementos fornecidos pelo sujeito. 

A construção do caso é parcial e deve localizar aí o sujeito em sua relação ao objeto 

(dimensão do gozo) e ao Outro (determinação significante). A transmissão do caso 

em equipe deve dar sustentação ao trabalho coletivo nos diferentes dispositivos da 

rede de atenção psicossocial. 

A construção de um dispositivo de cuidado orientado pelo método clínico (The 

construction of a clinical method-oriented care facility) 

Mingnon Pereira Lins (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) 

RESUMO: 

A perspectiva do cuidado, em uma residência terapêutica de alta complexidade, pode 

ser orientada por diversos parâmetros da lógica da atenção psicossocial.  Partimos 

do princípio que: "residência" é um significante mestre (S1) e a "terapêutica" um 

lugar singular de construção de saber (S2). A nossa aposta de trabalho visa, através 

da construção coletiva com os cuidadores, a construção singular do que pode ser 

uma casa para cada um destes moradores da residência. Através da aplicação do 

método clínico psicanalítico - que considera uma desconstrução de saber e práticas 

a priori sobre o que, nesse contexto, é uma casa para cada sujeito - foi desenvolvida 

uma supervisão técnica com uma equipe de cuidadores que contemplava como 

coordenadas de trabalho: uma observação pormenorizada do cotidiano e impressões 

fornecidas pelos sujeitos que habitam a casa e uma discussão semanal sobre os 

casos. Nesta proposta, pretendemos demonstrar como o método clínico psicanalítico 

foi utilizado como direção de trabalho. 
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O brincar como modelo de intervenção psicoterápica na psicanálise (Playing 

as a model of psychotherapeutic intervention in psychoanalysis) 

COORDENAÇÃO: Leopoldo Fulgencio (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

O brincar como modelo de intervenção psicoterápica na psicanálise (Playing as a 

model of psychotherapeutic intervention in psychoanalysis) 

Leopoldo Fulgencio (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Nesta mesa propomos retomar qual é a natureza, dinâmica e objetivo da ação de 

brincar na psicoterapia psicanalítica ou de base psicanalítica, procurando distinguir 

dois grandes paradigmas: um que pensa a ação de brincar como uma projeção da 

vida psíquica, importando principalmente pelos conteúdos que veicula; outro, que 

considera, além desse aspectos inegável, o valor do brincar em si mesmo, ou seja, 

da ação de brincar. Para abordar esse tema retomamos, além das posições clássicas  

de Freud, Klein e Winnicott, uma série de artigos e livros recentemente publicados 

(tais como encontramos nas posições de Roussillon, Abram, Fulgencio e em todo o 

livro Playing and Reality Revisited, publicado em 2016) que discutem essa distinção, 

para estabelecer um diálogo e nos inserirmos nessa discussão. Depois disso, 

procurando fornecer exemplos clínicos que possam justificar e mostrar as 



consequências práticas dessas distinções, nos dedicamos a apresentar dois casos 

clínicos, que mostram como esses dois modelos se articulam de forma díspar e 

contextual, em dois processos de cura psicanalíticas. 

 

“Reservado só para brincadeiras”: as condições do brincar na análise com crianças 

(“Reserved only for playing”: the conditions of playing in the children’s analysis) 

Marília Velano (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O brincar assumiu diferentes formas ao longo da história da psicanálise passando de 

um modelo que se preocupa com o conteúdo e sua decorrente interpretação àquele 

que foca na ação de brincar em si mesma como direção terapêutica. A partir de 

algumas situações clínicas com crianças esse trabalho pretende ilustrar de que modo 

o brincar se apresenta como um operador clínico fundamental. Para isso 

retomaremos as diferentes perspectivas do brincar em Melanie Klein e Donald 

Winnicott em articulação com estas situações clínicas tentando compreender de que 

maneira o brincar foi utilizado e quais foram as implicações teóricas e técnicas que 

decorrem destas intervenções. 

A angústia de não existir e o brincar como espaço para integração (The anguish of 

not existing, and playing as a space for integration) 

Renne Nunes dos Santos (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O objetivo de discutir um caso clínico é mostrar como um paciente reagiu de forma 

diferente em dois modelos de atendimento, com um mesmo terapeuta. Em um 

primeiro estágio o psicanalista (uma formação psicanalítica, naquele momento, com 

supervisões no modelo kleiniano) se via impelido a fazer interpretações diretas do 

material clínico, no quadro da teoria kleiniana da compreensão da atividade 

expressiva do brincar, e notava que suas interpretações causavam até mesmo 

reações corporais no paciente, sem grandes modificações na dinâmica afetiva do 

paciente. Em outro momento, o terapeuta optou por ocupar uma postura que pôde 

permitir ao paciente um espaço para a ação de brincar (optando por colocar-se mais 

numa perspectiva de entendimento winnicottiana) - mesmo que isso representasse 

gerar uma angústia, tanto no paciente quanto no analista -, mas que resultou em 

experiências de integração do paciente e, a posteriori, a possibilidade paulatina e 

processual de reconhecimento de si mesmo e do outro. 

 

MESA REDONDA 25 

Psicanálise e Transmissão: efeitos do método clínico psicanalítico na 

universidade (Psychoanalysis and transmission: effects of the 

psychoanalytical clinical method at the university) 

COORDENAÇÃO: Lucianne Sant’Anna de Menezes (Universidade Federal de 

Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Reflexões sobre o método psicanalítico na universidade (Reflections on the 

psychoanalytical method at the university) 

Lucianne Sant’Anna de Menezes (Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 

MG, Brasil) 

RESUMO: 

O presente trabalho discute aspectos do ensino e da transmissão da psicanálise na 

universidade, em especial, sobre o método psicanalítico. A transmissão em 

psicanálise ultrapassa uma simples questão de ensino, tendo em vista que se refere 

ao saber que advém de uma experiência clínica pessoal, em que a transferência e o 

inconsciente têm papel fundamental. O cerne do problema parece estar na confusão 

do estudo da psicanálise com a formação de psicanalista. Considerando o 

pensamento de Freud (1919[1918]) sobre o tema, seguido de comentadores 

contemporâneos, a autora problematiza sua experiência como supervisora de Estágio 

Profissionalizante, desenvolvido na clínica-escola do curso de graduação em 

Psicologia, da Universidade Federal de Uberlândia-MG, e também no exercício da 



disciplina ‘Teorias e Técnicas Psicoterápicas I’ e orientação de pesquisas 

psicanalíticas, interrogando-se a respeito do método psicanalítico no cenário 

acadêmico, da inserção do aluno no campo da psicanálise e a possibilidade de sua 

transmissão pelo trabalho docente. 

 

O Atendimento Psicanalítico no Contexto Institucional da Saúde Pública (The 

psychoanalytical care in the institutional context of the public health) 

Airton Pereira do Rêgo Barros (Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, 

Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho tem o objetivo de fazer uma discussão sobre os desafios enfrentados 

na tentativa de utilizar o método psicanalítico no âmbito da atenção em saúde 

pública. As questões levantadas neste trabalho foram motivadas por aspectos 

observados a partir da experiência do autor nos atendimentos clínicos realizados na 

Clínica de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, em um projeto de 

extensão que oferece psicanálise a população através do SUS, como também, a partir 

da sua experiência como orientador de um estagio profissionalizante em psicanálise 

ofertado a alunos de graduação em psicologia na mesma instituição. Percebe-se que 

as condições específicas impostas pelo ambiente institucional, como por exemplo, a 

gratuidade das sessões e a interrupção dos atendimentos devido ao calendário 

acadêmico, afetam diretamente o influxo do próprio dispositivo analítico. Conclui-se 

desta maneira que apesar dos desafios, o uso do método psicanalítico no âmbito das 

instituições de saúde púbica abre um rico campo de investigação para a psicanalise. 

 

Psicanálise e Acompanhamento Terapêutico (AT): cuidados com a infância e os laços 

contemporâneos. (Psychoanalysis and Therapeutic Monitoring (TM): care with the 

childhood and the contemporary bonds) 

João Luiz Leitão Paravidini (Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, 

Brasil) 

RESUMO:  

Neste trabalho intentamos discutir algumas particularidades da Psicanálise dos laços 

sociais na infância, levando-se em conta dois projetos clínicos (estágio e extensão, 

respectivamente) desenvolvidos na Universidade Federal de Uberlândia: -A clinica 

psicanalítica com bebês e crianças pequenas: atendimentos conjuntos, domiciliares 

e institucionais e -Acompanhamento Terapêutico (AT) na Saúde Mental Infanto-

juvenil de Uberlândia. O primeiro propõe uma prática de intervenção psicanalítica 

precoce na primeira infância, mediante a importância dos cuidados prestados nessa 

etapa da vida, assim como de suas famílias. O segundo visa à capacitação e inserção 

dos nossos estudantes no trabalho AT na Rede Pública de Saúde Mental de 

Uberlândia, contribuindo para a construção da lógica de cuidado no contexto 

territorial, comunitário e social. Ambos os trabalhos visam novos modos de 

estabelecimento dos cuidados da criança, tendo em vista exacerbação do ideal da 

autonomia moderna e aos diversos rearranjos entre os campos simbólico, imaginário 

e real. 

 

MESA REDONDA 26 

Reflexões sobre a clínica na adoção (Reflection on the clinic in adoption) 

COORDENAÇÃO: Edineide Maria da Silva (Faculdade Boa Viagem, Recife, PE, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

As mulheres inférteis e sem filhos: suas demandas de adoção e a escuta psicológica 

na Vara da Infância e Juventude do Recife. (Infertile and childless women: their 

adoption demands and the psychological listing in the Juvenile Court of Recife) 

Edineide Maria da Silva (Faculdade Boa Viagem, Recife, PE, Brasil) e Edilene Freire 

de Queiroz  (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) 

RESUMO: 

Os pedidos de adoção no Poder Judiciário, em sua maioria, são demandados por 

mulheres que não tiveram filhos, sejam elas casadas, em uniões estáveis ou solteiras. 



Alguns pedidos se apresentam claramente na busca por um filho e outros nem tanto. 

Diante dos variados modos de construção desses pedidos consideramos que deve ser 

importante distinguir o pedido de filho e um pedido de criança e outras significações, 

tendo em vista o objetivo da adoção que se tornar filho ou filha para alguém. Partindo 

das contribuições da Psicanálise sobre o feminino e o tornar-se mulher, procuramos 

compreender de que forma profissionais de Psicologia do Poder Judiciário 

compreendem o que quer uma mulher quando busca uma adoção e de que modo tais 

profissionais identificam essas demandas, como elaboram e como fundamentam seus 

pareceres. Pretende-se com tal estudo contribuir para uma maior consolidação da 

Psicologia no Judiciário, para maior clareza dos pedidos de adoção e no cumprimento 

do direito da criança à convivência familiar e comunitária. 

 

Devolução na adoção: duplo abandono (Devolution in adoption: double 

abandonment) 

Sheila Speck (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) e Edilene 

Freire de Queiroz (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)  

RESUMO: 

No contexto da adoção, o desinvestimento ou o não investimento na criança no 

decorrer do processo de adoção irá remetê-la ao que denominamos de duplo 

abandono. Vale salientar que na atualidade as razões que levam os adotantes à 

decisão de devolver a criança/adolescente no estágio de convivência − etapa que 

antecede a decretação da sentença − são questionadas pelo Direito e se constituem 

em fator preocupante tanto para as instituições que acolhem essas crianças quanto 

para o poder público. Considerando a complexidade que envolve as devoluções de 

crianças e adolescentes no contexto da adoção, a discussão propostas consiste em 

abordar a devolução sob a ótica da aplicação da legislação vigente e dos fatores 

psíquicos que incidem sobre tal ato, sobretudo no sentido de compreendermos os 

fatores que podem impedir ou dificultar a construção de novos laços filiativos. Para 

discutir essa questão abordaremos a filiação e seu oposto, o abandono e experiências 

ligadas à devolução, vividas por crianças que passaram por tais situações.  

 

Luto e maternidade na adoção de crianças maiores (Grief and maternity in the 

adoption of older children) 

Carolina Mendonça M. de Albuquerque (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 

PE, Brasil) e Edilene Freire de Queiroz (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 

PE, Brasil)  

RESUMO: 

O presente trabalho traz reflexões sobre a necessidade de pensar os conteúdos a 

serem elaborados por mães adotivas nas adoções de crianças acima de quatro anos. 

A legislação brasileira tende a apressar a colocação da criança numa família, o que, 

muitas vezes, leva as adoções das crianças no perfil descrito, se darem sem a devida 

compreensão das peculiaridades e diferenças que lhe são pertinentes. Baseadas nas 

expectativas trazidas pelas requerentes quanto à filiação de crianças que contam com 

idade mais avançada e já criaram laços significativos anteriores, as autoras do 

trabalho tratam da importância da elaboração do luto por parte dessas mães a 

condição de "objeto de amor primordial", pois tais crianças demandam uma 

maternidade diferente das que demandariam um bebê. Por meio da maior 

compreensão de alguns processos psíquicos envolvidos nesse tipo específico de 

adoção, espera-se promover filiações mais bem-sucedidas, onde prevaleça a 

qualidade sobre a quantidade. 

 

MESA REDONDA 27 

Como a clínica psicanalítica dialoga com as ciências e com a Filosofia? (How 

the psychoanalytical clinic dialogues with the sciences and the philosophy) 

COORDENAÇÃO: Marta Regina de Leão D'Agord (Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul e AUPPF, Porto Alegre, RS, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  



Psicanálise e Ciência: a desontologização do sujeito (Psychoanalysis and science: 

deontologizing the subject) 

Rafael dos Reis Biazin  (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 

Brasil) e Carlos Henrique Kessler (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, RS, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho pretende partir da afirmação de Jacques Lacan de que a condição de 

possibilidade do surgimento da práxis freudiana foi o surgimento da ciência moderna. 

Pretendemos demonstrar a existência de uma compatibilidade lógica entre a 

psicanálise e a investigação científica no que tange ao esvaziamento ontológico do 

sujeito. A ciência, a partir de sua matematização, esvazia o existente de qualidades, 

de forma compatível com a psicanálise, que - ao alocar o sujeito entre significantes 

que, por si só, são destituídos de qualidades intrínsecas - promove a assunção de um 

sujeito que não corresponde ao indivíduo das teorias da personalidade, nem ao 

sujeito da consciência, do Si, nem da reflexividade estabelecidas pela filosofia. Para 

tanto, recorreremos à linguística estrutural com a finalidade de delimitarmos a 

definição de significante e vermos como Lacan dela se utiliza, alocando o sujeito da 

psicanálise no âmago da diferença entre S1 e S2, estabelecendo, assim, as 

coordenadas de um sujeito rebelde à ontologia.  

  

O real e o simbólico na clínica imanentista (The real and the symbolic in the 

inmanentistic clinic) 

Pablo Rocha Ibañez (Universidade Federal de Alagoas, Palmeira dos índios, AL, Brasil) 

Charles Elias Lang (Universidade Federal de Alagoas, Palmeira dos índios, AL, Brasil) 

RESUMO: 

No trabalho, pensaremos os conceitos de real e de simbólico numa perspectiva 

imanentista, especialmente no contexto da teorização e prática da clínica e de sua 

transmissão na universidade. Para que tenha vigor e não se reduza a mera replicação, 

essa transmissão deve ser também uma experiência de construção. Imanência 

significa a afirmação da autopoiese da realidade e da vida e, portanto, a recusa de 

compreensões que suponham formas ou essências exteriores a dar-lhes sentido. É, 

nessa linha, uma concepção radicalmente antiplatônica, enfatizadora do devir, da 

processualidade da existência. Para  o pensador imanentista, portanto, nada há além 

do real, descabendo opor real e simbólico. Na clínica, essa ótica não implica negar a 

grande importância do aspecto simbólico, mas sim entendê-lo como modo do real. 

Tal perspectiva – que se articula com pensamentos notáveis como os de Spinoza, 

Nietzsche, Deleuze, Guattari, entre tantos outros – produz implicações muito 

relevantes na clínica, ao nosso ver potencializadoras da vida. 

 

Poesia, trocadilho e tradução: escuta e leitura na clínica das psicoses (Poetry, pun, 

and translation: listening and reading in the clinic of psychoses) 

Priscilla Machado de Souza (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

RS, Brasil)e Marta Regina de Leão D'Agord (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul e AUPPF, Porto Alegre, RS, Brasil) 

RESUMO: 

A conceituação de formações do inconsciente a partir de usos da linguagem 

examinados na teoria freudiana, como no Witz, demarcam a aproximação da 

Psicanálise ao campo da Linguagem. Contudo, quais estudos de linguagem 

contribuiriam para a clínica psicanalítica? Com a elaboração dos giros discursivos nos 

quatro discursos e a invenção do termo lalangue, Lacan nos indicava um caminho. 

Propomos então a seguinte distinção: para o falante, “habitar” a linguagem não seria 

o mesmo que “transitar” pelos quatro discursos enquanto modos de vínculo. Pois, 

antes de laço social, um discurso não seria “veículo” pelo qual se enuncia um dizer 

que está por trás de um dito? Seguindo esse caminho, orientamos nossa interrogação 

sobre os usos da poesia, das traduções e de outros trabalhos com lalangue na clínica 

psicanalítica das psicoses. A partir de O Aturdito, nos perguntamos se o “dito 



esquizofrênico” poderia circunscrever algum dizer fora-do-discurso, com o transporte 

de sentidos de uma tradução, trocadilho ou poesia. 

 

MESA REDONDA 28 

Considerações sobre pesquisa e transmissão, psicanálise e universidade 

(Considerations about research and transmission, psychoanalysis and 

university) 

COORDENAÇÃO: Carlos Henrique Kessler (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, RS, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Saber e Verdade na Pesquisa Psicanalítica (Knowledge and truth in the 

psychoanalytical research)  

Rafael dos Reis Biazin  (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

RS, Brasil) e Carlos Henrique Kessler (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, RS, Brasil) 

RESUMO: 

Pretendemos com este trabalho analisar a inserção da psicanálise no campo 

universitário, especialmente no que tange à sua prática de pesquisa. Assim, 

interroga-se a relação da investigação psicanalítica com a investigação científica, 

tão premente nos cursos de psicologia. Lacan (1998) em “Subversão do Sujeito e 

dialética do desejo no inconsciente freudiano”, nos afirma que Freud foi o 

responsável por criar um novo sismo entre os regimes do saber e da verdade, que 

para a ciência estavam dados como homogeneizados. Então, nos cabe a pergunta: 

como pensar uma prática de pesquisa em psicanálise no âmbito das universidades 

que se faça rebelde à totalização e à junção do saber e da verdade? Como pano de 

fundo, nos utilizaremos dos esquemas de discurso formalizados por Lacan para 

apreendermos que tipo de laço se estabelece entre o discurso do analista e o 

discurso universitário e de que maneira o primeiro subverte o segundo, inserindo 

no seio da pesquisa a categoria de sujeito do inconsciente. 

 

Desconstrução e pesquisa psicanalítica (Deconstruction and psychoanalytical 

research) 

Hélida Vieira da Silva Xavier (Universidade Federal de Alagoas, Palmeira dos índios, 

AL, Brasil) e Charles Elias Lang (Universidade Federal de Alagoas, Palmeira dos ídios, 

AL, Brasil) 

RESUMO: 

O presente trabalho se insere na temática das metodologias de pesquisa acadêmica 

em psicanálise, especificamente, a do tipo teórico-conceitual. A atividade de leitura, 

principal procedimento de investigação nestas pesquisas, torna patente as seguintes 

questões: o que as pesquisas teóricas psicanalíticas fazem com um texto? Como o 

leem? Isto posto, pretende-se neste trabalho propor uma metodologia de leitura 

como estratégia de pesquisa de cunho teórico em psicanálise: a estratégia de leitura-

escritura desconstrutiva. À luz da perspectiva da desconstrução derridiana, 

apresentar-se-á um método de investigação psicanalítica singular na forma como 

aborda o sentido e a alteridade do texto, em que ler, interpretar e traduzir compõem 

uma tríade de imprescindível relevância considerada no decorrer dos caminhos 

trilhados na execução de uma pesquisa. 

 

O que resta da Ditadura: considerações sobre trauma, memória, testemunho e a 

transmissão da psicanálise na Universidade (What is left of the Dictatorship:  

considerations about trauma, memory, testimony, and transmission of 

psychoanalysis at the university) 

Daniel Boianovsky Kveller (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, RS, Brasil) e Helena Pillar Kessler (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, RS, Brasil) 

RESUMO: 



Este trabalho pretende apresentar a experiência dos autores na docência em uma 

disciplina dirigida aos cursos de Psicologia e Serviço Social. A disciplina chamou-se 

“O que resta da Ditadura: estudos clínico-políticos sobre a violência” e buscou refletir 

sobre as especificidades das práticas clínicas em contextos de violência de Estado, 

especialmente aqueles marcados pelos “restos” deste recente período da história 

brasileira, vivido sob estado de exceção. Os conceitos de trauma, memória e 

testemunho foram utilizados como fios condutores para orientar as discussões 

teóricas. Desta experiência, destacam-se três eixos principais de análise: os limites 

e potencialidades da transmissão da psicanálise em um contexto interdisciplinar 

vinculado à universidade; os paradoxos e aporias intrínsecos ao estudo do trauma, 

que por vezes se repetiram em ato durante as aulas; e o diálogo com o atual contexto 

político brasileiro. 

 

MESA REDONDA 29 

Soluções psicóticas: corpo e laço social (Psychotic solutions: body and 

social bond) 

COORDENAÇÃO: Zaeth Aguiar do Nascimento (Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Soluções psicóticas: corpo e arte (Psychotic solutions: body and art) 

Zaeth Aguiar do Nascimento (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 

Brasil) 

RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo abordar as soluções psicóticas para lidar com 

o corpo e as tentativas de construção de laço social. Como nos indica Miller em seu 

artigo Invenções Psicóticas, o sujeito psicótico faz uso de diferentes recursos para se 

ligar ao seu corpo a exemplo de anéis e faixas amarradas no corpo. Serão abordados 

dois casos, um caso da literatura, Bispo do Rosário que faz uso do bordado de letras, 

para tentar lidar com o corpo. O segundo, um caso de psicose de um serviço de saúde 

mental. Trata-se de um sujeito que relata diversos episódios de invasão no corpo via 

alucinação: diz que as pessoas do CAPS retiraram seu fígado, que envenenam sua 

comida, que leva um tiro e uma facada na barriga; O referido sujeito faz uso de 

algumas invenções pela via da arte e da capoeira para lidar com o insuportável. 

Acompanhado pelo técnico, como testemunha ou como secretário do alienado, como 

nos ensina Lacan, abordaremos as possíveis invenções ou soluções psicóticas nestes 

dois casos clínicos.  

 

O que as produções subjetivas ensinam sobre a direção do tratamento nas psicoses 

(What the subjective productions teach about the direction of psychoses treatment) 

Helen de Araújo Linhares (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil) 

e Cleide Pereira Monteiro (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho aborda a especificidade da clínica das psicoses a partir do referencial da 

psicanálise de orientação lacaniana. Discute sobre as soluções dadas pelos sujeitos 

psicóticos no que diz respeito à constituição de um corpo, como vêm ensinar alguns 

esquizofrênicos, e as invenções com o laço social elucidadas pelas saídas 

paranoicas.  Pretende-se ilustrar (através do uso de fragmentos clínicos atendidos 

pelos integrantes de um Projeto de extensão universitária) a importância do 

direcionamento das intervenções clínicas na circunscrição do gozo pela via das 

produções subjetivas dos sujeitos atendidos. Longe de fórmulas e estratégias pré-

estabelecidas, é dada ao analista a função de secretariar as invenções psicóticas e, 

desta forma, contribuir para o avanço de uma clínica em consonância com as 

manifestações sintomáticas da contemporaneidade. 

 

Urgência subjetiva: o corpo e o uso das drogas na psicose (Subjective emergency: 

the body and the drug abuse in psychosis) 



Ellen Kelly Marinho Barreto (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil) 

e Zaeth Aguiar do Nascimento (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 

Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho foi elaborado a partir da constatação em casos de serviços da saúde 

mental, do uso excessivo de substâncias, cujos sintomas, longe de se oferecerem à 

decifração, colocam o corpo na vertente da degradação na psicose. Em “O mal-estar 

na civilização”, Freud (1930), ao distinguir as três fontes de sofrimento do homem, 

– nosso próprio corpo, as forças da natureza e nossas relações sociais –, situa a 

droga como o paliativo mais eficaz para amortecer nossas aflições em vista da 

felicidade. O objetivo é investigar a modalidade da urgência e sua relação com o 

corpo em casos onde ocorre o uso abusivo de substâncias psicoativas na psicose. Foi 

utilizado o método qualitativo de estudo de caso com referencias da psicanalise e 

autores da Saúde Mental. Portanto, o psicótico, ao buscar um recurso para o alívio 

do seu sofrimento pode tentar fazer da droga um ponto de apoio que pode vir a 

fracassar. Trata-se, então de acolher o sujeito, saindo do ato e abrindo espaço para 

a palavra. 

 

MESA REDONDA 30 

As escolhas sexuais na psicanálise e as questões de gênero na medicina 

(Sexual choices in psychoanalysis and the gender issues in medicine) 

COORDENAÇÃO: Roseane Freitas Nicolau (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

A sexuação e instabilidade da posição sexual (Sexuation and the instability of the 

sexual position)  

Roseane Freitas Nicolau (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) 

RESUMO: 

A diferença sexual é abordada por Lacan a partir da posição do sujeito e da sexuação, 

onde cada um tem que subjetivar seu sexo, levando em conta as identificações e 

tendo como referência fundamental os modos de gozo. Trazemos neste trabalho um 

caso que nos fez interrogar a posição sexual, a partir da dúvida que se instaura num 

certo tempo de análise, desestabilizando a certeza quanto ao objeto de desejo de 

uma jovem homossexual. O confronto com a angústia da incerteza de suas escolhas 

profissionais pôs em circulação a face de insuficiência e de instabilidade de sua 

identificação sexual.  Isso nos levou a percorrer o tema da diferença e da identificação 

ao sexo, tema em que não há a verdade sobre a verdade. Se falamos de diferença, 

estamos supondo uma noção de identidade, pela definição de uma posição que se 

diferenciaria de outra no campo da partilha sexual. Percorremos a via da diferença 

sexual até as formulações de Lacan dos anos 70, quando ele propõe uma lógica da 

sexuação fundada sobre a significação fálica e não sobre as identificações. 

 

Sexo, gênero, identificação e sexuação: o que dizer e o que escutar na clínica com 

adolescentes hoje? (Sex, gender, identification and sexuation: what to say and 

what to hear in the clinic with adolescents today?) 

Heloene Ferreira da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) e Sonia Alberti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) 

RESUMO: 

A sexualidade do sujeito se inscreve desde sempre no Édipo porque ela tem relação 

com o desejo que, segundo Freud, tem uma segunda eflorescência com a chegada 

da puberdade. Segundo o ensino de Lacan (1972) sobre as fórmulas da sexuação, o 

sujeito tem uma alternativa entre duas identidades de gozo: toda e não-toda fálica, 

determinada por duas lógicas diferentes. Soler (2013) aponta que “a divergência de 

respostas de Freud e Lacan sobre o que preside a inscrição sexuada poderia ser 

expressa de forma condensada pela oposição entre dois termos: identificação e 

sexuação”. Já do ponto de vista médico, a identidade de gênero é a característica 



segundo a qual cada pessoa se identifica como homem ou mulher, podendo ocorrer 

o distúrbio de identidade. A clínica com adolescentes ilustra os impasses do sujeito 

na confrontação com a impossibilidade de uma relação de completude entre os sexos, 

proporcionando a ocasião de abordar uma questão pouco debatida e nada simples, e 

que nos parece particularmente elucidativa na problemática da escolha do sexo. 

 

Transexualidade: Habemus Gender! (Transsexuality: Habemus Gender!) 
Barbara Zenicola Almeida (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) e Sonia Alberti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

O fenômeno de pessoas que não se identificam com os seus sexos anatômicos, 

chamado de transexualidade, evidencia a falta de naturalidade da sexualidade 

humana, que não é instintiva mas, sim, pulsional: esse é o preço que pagamos por 

sermos sujeitos da linguagem. O transexual reivindica meios, médicos e jurídicos, 

para que possa transitar de gênero e, assim, ficar em conformidade com o sexo ao 

qual se identifica, afirmando, portanto, a bipartição sexual entre homem e mulher. 

Em contrapartida, paradoxalmente, movimentos feministas que exigem a igualdade 

sexual, ao tentarem homogeneizar os significantes homem e mulher, estariam 

negando essa bipartição. O presente trabalho propõe abordar, à luz da psicanálise, 

as questões de gênero, assim como a recusa manifestada por certos movimentos, 

aos referencias da partilha sexual. Será que estamos caminhando para a extinção 

dos significantes homem e mulher? 
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O corpo: marcas subjetivantes e recusa ao pathos (The body: 

subjectivizing marks and refusal to the pathos) 

COORDENAÇÃO: Charles Elias Lang (Universidade Federal de Alagoas, Palmeira dos 

índios, AL, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Da terapêutica ao melhoramento humano: o corpo transhumanista (From 

therapeutics to the human improvement: the transhumanistic body) 

Charles Elias Lang (Universidade Federal de Alagoas, Palmeira dos índios, AL, 

Brasil) 

RESUMO: 

La Révolution transhumaniste, (2016) de Luc Ferry coloca-nos diante de uma questão 

enfrentada pelos governos desde 2002, trazendo-nos um olhar crítico a respeito do 

movimento transhumanista. Este, aliado ao financiamento de grandes empresas tem 

se apresentado como um pensamento maior no século XXI e que tem exigido das 

autoridades uma posição, que em geral tem sido contrária. O aporte de capital de 

empresas como a Google, a promessa de cura do câncer e da imortalidade tem 

colocado questões no campo filosófico e ético. Trata-se, doravante, de investir 

energias no melhoramento humano? Aquilo que se buscou através do 

aperfeiçoamento das instituições, poderia ser agora alcançado pela tecnologia? 

Pretendemos apresentar as diretrizes do transhumanismo, as questões e as 

implicações que elas colocam para a clinica psicanalítica na era da técnica 

(Heidegger)  -   tendo como guia tanto o trabalho de Luc Ferry quanto os trabalhos 

de Gilbert Hottois, conhecido por suas pesquisas no campo da Bioética. 

 

O corpo na dor: Automutilação, masoquismo e pulsão (The body in pain: self-

mutilation, masochism, and pulse) 

Juliana Falcão Barbosa de Araújo (Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho pretende discutir a relação entre corpo e dor na psicanálise. Toma-se 

como objeto de estudo a automutilação – o ato de machucar o próprio corpo 

deliberadamente. A automutilação é uma questão clínica que tem aparecido com 

frequência nos consultórios dos psicólogos e psicanalistas, assim como nas escolas, 



especialmente entre adolescentes. É também um tema tratado pela psiquiatria, de 

modo que muitas pessoas que machucam o próprio corpo são encaminhadas para 

tratamento psiquiátrico, frequentemente medicamentoso. Na psiquiatria, a 

automutilação é considerada tanto como um sintoma de alguns transtornos – como 

o Transtorno de Personalidade Borderline – quanto um transtorno em si mesmo – 

como o Transtorno de Escoriação, acrescentado ao DSM-5. Neste artigo, vislumbra-

se discutir a respeito da automutilação enquanto questão clínica para a psicanálise, 

focando na relação entre corpo e dor. É realizada uma leitura da automutilação em 

sua relação com os destinos da pulsão e com o conceito de masoquismo desenvolvido 

por Freud. 

  

(Re) fazer um corpo na paranoia: a hipótese do ser-a-três como suplência frente às 

vacilações da imagem ((Re)making a body in paranoia: the hypothesis of being as 

three as supplement in view of the vacillations of the image) 

Fernanda Arioli Heck (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) 

RESUMO: 

 Postular um método para a clínica psicanalítica das psicoses envolve estudar as 

decorrências de uma posição de exterioridade com relação à marca do Outro, que 

permitiria inscrever o significante Nome-do-Pai como ordenador do Simbólico. A não 

operatividade dessa marca, que viria a incluir o sujeito na normatividade fálica, tem 

reflexo no forjamento da ideia de corpo próprio, que não está dada de início para o 

ser falante. Essa deriva Simbólica é convergente, na psicose, a uma desregulação do 

gozo. Por outra parte, a ameaça de dissolução Imaginária explicita um corpo que 

carece de consistência; corpo assolado pelo vazio, imagem estática forjada pelo 

Outro. A partir da análise da personagem criada por Marguerite Duras, Lol. V. Stein, 

traçamos o percurso que vai do arrebatamento do corpo próprio à incessante busca 

por (re) fazer esse corpo a partir da construção de uma montagem a três que, ao 

permitir a rememoração da cena traumática, retira a jovem de sua estável apatia e 

a relança na possibilidade de experimentar sua existência. 
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Racionalidade diagnóstica e método clínico em psicanálise: uma 

investigação acerca das categorias diagnósticas e a direção do tratamento 

(Diagnostic rationality and the clinical method in psychoanalysis: an 

investigation about the diagnostic categories and the treatment direction) 

COORDENAÇÃO: Clarice Pimentel Paulon (Universidade de São Paulo, São Paulo, 

SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Considerações sobre a mudança do estatuto da mania no DSM (Considerations 

about the change of the mania statute in the DSM) 

Renata F. Bazzo (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar a modificação do estatuto da 

mania ao longo das cinco edições do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais. Trata-se de avaliar as causas dessa modificação e seu impacto clínico, 

especialmente no que se refere à questão diagnóstica. Nosso foco principal de 

trabalho incide sobre a transformação na compreensão da mania como uma reação 

afetiva psicótica, presente nas duas primeiras edições do manual, dando lugar à 

concepção dela como um transtorno de humor em que os sintomas psicóticos 

aparecem apenas como um especificador. Nossa hipótese de trabalho consiste em 

que o deslizamento da mania para fora dos quadros de psicose contribui para a 

superavaliação diagnóstica atual do transtorno afetivo bipolar, no qual a mania é 

entendida com um dos polos.  

 

Razão diagnóstica, gênero e psicanálise (Diagnostic reason, gender, and 

psychoanalysis) 



Rafael Kalaf Cossi (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Lacan, ao acoplar ao falo um status simbólico, credita a ele certas funções: participar 

da formação dos sintomas e decidir as estruturas clínicas, neurose, psicose e 

perversão;  instalar o sujeito em numa posição que o permita “identificar-se com o 

tipo ideal do seu sexo”, assim como  lhe possibilitar corresponder “às necessidades 

de seu parceiro na relação sexual”, tal como se apreende em A Significação do falo 

(1998: 692). Considerando a hipótese de que tais patamares possam estar 

intrinsecamente relacionados, questionamos se a determinação do diagnóstico 

estrutural leva em conta este segundo plano, se a razão diagnóstica lacaniana adota 

também como critério diferencial o processo de identificação como homem ou 

mulher, que pode ser interpretado como o gênero masculino ou feminino, ao lado 

dos fatores escolha de objeto sexual e fantasia. “Identificar-se com seu sexo” pode 

ser entendido como uma determinação normativa que prescreve que o sexo do 

sujeito, seu aparato anatomofisiológico, deve corresponder ao seu gênero sexual -- 

concepção esta que relegou, na tradição da psicanálise lacaniana, toda expressão da 

experiência transexual à psicose. Outro ponto diz respeito à crítica que a psicanálise 

sofreu por supostamente ter adotado o fator prática sexual como elemento 

diagnóstico – o que teria feito com que a homossexualidade tenha sido por tanto 

tempo considerada como manifestação perversa. Pretendemos então problematizar 

esta suposta edificação da diagnóstica lacaniana a partir dos fatores 

sexo/gênero/prática sexual à luz dos estudos de gênero e de um lacanismo renovado 

pela teoria da sexuação. 

  

Adolescência e drogadição: a clínica psicanalítica entre o sujeito do direito e o sujeito 

do inconsciente (Adolescence and drug addiction: the psychoanalytical clinic between 

the subject of the law and the subject of the unconsciousness ) 

Priscilla Santos de Souza (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Uma importante discussão na psicanálise diz respeito ao modelo de crítica que a 

contemporaneidade exige. Faz-se necessário interrogar teorias e práticas de forma a 

dar soluções aos impasses trazidos pelas formas de vida no sistema capitalista. Nesse 

contexto é fundamental pensar a partir da teoria e da ética da psicanálise. Assim, 

este trabalho tem como proposta questionar o tratamento de adolescentes que fazem 

uso de drogas, partindo da escuta do sujeito do inconsciente dentro do serviço público 

de saúde. É necessário avançarmos na compreensão do sofrimento psíquico 

contemporâneo, especificamente por meio de uma psicopatologia não-toda, que 

encontra suas bases nas relações entre psicanálise e teoria social. Uma análise dos 

adolescentes em situação de rua e a proposta de uma clínica política que interroga o 

sintoma e aponta para construção de um sujeito do desejo.  
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O dispositivo analítico hoje (The analytical facility today) 

COORDENAÇÃO: Cleide Pereira Monteiro (Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

O inconsciente já não é mais o mesmo: implicações para o dispositivo analítico (The 

unconsciousness is no longer the same: implications for the analytical facility) 
Cleide Pereira Monteiro (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho se propõe a pensar sobre a mudança de estatuto do inconsciente 

freudiano e quais as suas consequências para se conceber um dispositivo analítico à 

altura dos tempos de hoje. Desde Freud, o inconsciente tem o estatuto de uma 

hipótese que se atualiza na transferência; concebe-se um analista intérprete que se 

orienta pela cifração-decifração, e que muitas vezes se prolonga no “tempo de 

compreender”. Em seu último ensino, Lacan, orientado pelos efeitos de gozo do 

significante, dá indicações para que pensemos o dispositivo analítico a partir de um 



inconsciente que não se deixa interpretar, exigindo do analista outros manejos, como 

mexer com a dimensão temporal da análise. Pensar a operação analítica a partir 

do Um do gozo em sua anterioridade ao Outro exige levar às últimas consequências 

o indecifrável do inconsciente real, como vêm demostrar sujeitos que testemunham 

sobre o final de análise através do dispositivo do passe. 

 

Clínica psicanalítica: a perspectiva da supervisão sobre o dispositivo 

(Psychoanalytical clinic: the perspective of the supervision on the facility) 

Angélica Bastos (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Na clínica contemporânea, o manejo da operação analítica defronta-se com impasses 

epistêmicos e subjetivos sobre os quais a supervisão clínica oferece uma perspectiva 

privilegiada. Para os obstáculos à interpretação e ao ato no dispositivo analítico hoje, 

contribuem os discursos dominantes no laço social, que promovem a universalização 

e a massificação da vida humana no mercado globalizado de bens e saberes, no qual 

imperam as imagens, em detrimento do sujeito e seu modo singular de satisfação. 

Dentre as várias ordens de obstáculos à operação analítica, destaca-se seu caráter 

não antecipável e não generalizável, porém suscetível de análise segundo os registros 

imaginário, simbólico e real. Nessa direção, serão abordados respectivamente a 

mentalidade (efeitos da imagem do corpo, solidários do sentido), a elaboração de 

saber e hipóteses clínicas que fazem obstáculo à escuta, bem como dificuldades 

relativas à presença encarnada do analista, para além de sua imagem. 

 

A atualidade da pesquisa clínica em psicanálise (Clinical research on psychoanalysis 

nowadays)  

Carlos Henrique Kessler (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

RS, Brasil) 

RESUMO: 

No último Congresso de Psicopatologia Fundamental participamos do Simpósio 

“Impasses e interesse da pesquisa clínica em psicopatologia e psicanálise”, com o 

trabalho “Múltiplo interesse da pesquisa clínica em psicanálise”, no qual destacamos 

o tensionamento entre a psicanálise e as classificações nosográficas tais como as 

DSM e CID. Estas, excluem as considerações sobre sujeito, laço terapêutico ou 

transferencial, conflito psíquico e inconsciente; e, na universidade, vem tendo 

impacto no próprio ensino, suprimindo outras orientações de pesquisa. Parece-nos, 

assim, indispensável a produção de pesquisas clínicas referidas à psicanálise. 

Apontamos a investigação a partir do trabalho nas clínicas dos cursos de psicologia 

como um campo potencialmente rico para tal, apresentando o projeto “A pesquisa 

clínica em transferência”. Pretendemos retomar esta discussão, a partir dos primeiros 

resultados da pesquisa em andamento, buscando colher contribuições para seus 

próximos passos. 
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O saber e o poder na psicanálise: a política e a clínica da psicanálise entre a 

normatização, a criação e o cuidado (The knowledge and the power in 

psychoanalysis: psychoanalysis politics and clinic between the regulations, 

creation, and care) 

COORDENAÇÃO: Bartholomeu de Aguiar Vieira (Universidade de São Paulo, São 

Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

O selvagem na clínica psicanalítica (The wild in the psychoanalytical clinic) 

Wilson de Albuquerque Cavalcanti Franco (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 

Brasil) 

RESUMO: 

É comum que pacientes se refiram em suas análises a imagens que digam respeito 

ao selvagem, ao primitivo, ao incapturável - esse lugar pode ser referido através de 

figuras como o pirata, o cigano, o homem das montanhas, o eremita etc. Tratar-se-

http://www.psicopatologiafundamental.org/uploads/files/vi_congresso/Simposios/S%208.1.pdf


ia, a um só tempo, de um destino, uma fantasia e uma origem – trata-se de pessoas 

que desejam isso e sentem que são assim desde sempre e usam essas imagens para 

veicular algo de si; faz sentido, de qualquer forma, que o selvagem careça de uma 

delimitação precisa e de um estatuto próprio a si. Articulando cenas clínicas em que 

essa figura tenha surgido a proposições teóricas que se enderecem a isso e, acima 

de tudo, à hipótese de uma relação privilegiada da psicanálise com o marginal e o 

limítrofe, o presente trabalho propõe-se a investigar as relações da psicanálise com 

o "selvagem" em sua dimensão psíquica; a partir dessa dimensão psíquica, propõe-

se a pensar o impacto dessa dimensão no pensamento da política e, a partir daí, da 

reverberação política da atividade clínica. 

 

 Do excrementício ao sujeito: humanização da clínica pelo olhar do abjeto (From the 

excremental to the subject: humanization of the clinic by the look of the abject) 

Ana Paula Brancaleoni (Universidade Estadual Paulista, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Propõem-se refletir sobre as relações estabelecida entre a clínica e o abjeto. 

Caminha-se em dois sentidos. Um primeiro em que se questiona a participação do 

saberes instituídos na outorga e legitimação dos que são constituídos como abjeto, 

através de processos de patologização que negligenciam a dimensão humana do 

pathos. Ao mesmo tempo, através da escuta de pessoas que ocupam essa condição, 

busca-se reunir elementos disruptivos frente à apartação que se dá entre os 

considerados “humanos” e os “excrementos”, por processos de normalização. 

Problematiza-se, assim, os fazeres da clínica, mais especificamente a psicanalítica, 

assumidos diante dos sujeitos sobrantes. Toma-se como exemplar, para essa 

discussão, a condição de travestis e transexuais que evidenciam e questionam o 

binarismo de gênero, assumido como natural na lógica heteronormativa. Haveria um 

possível território de construção de sentidos para a ruptura com patologizações 

daqueles que escapam à inteligibilidade das distintas categorias de enquadre em uma 

dada normalização? 

  

Freud, Ferenczi e o Ocultismo: seu lugar na constituição do saber Psicanalítico (Freud, 

Ferenczi, and the Occultism: its place in the constitution of the psychoanalytical 

knowledge)  

Bartholomeu de Aguiar Vieira (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O Saber instituído pelo discurso científico tradicional apela ao rigor e à atenção ao 

método positivista para a validação de suas hipóteses. Contudo, é na maior lição de 

Charcot que este trabalho encontra seu fôlego. Este mestre uma vez disse: “A teoria 

está muito bem, mas isso não impede que os fatos existam". Freud obteve nestas 

palavras o incentivo necessário para abandonar o conforto das boas recepções que 

obteve com seus trabalhos sobre as afasias e a paralisia cerebral infantil para se 

dedicar a investigação, por vias marginais, sobre as causas da histeria, assim 

produzindo a Psicanálise. Acatando a inspiração desbravadora deste autor, o trabalho 

propõe-se a retornar as pesquisas freudo-ferenczianas da década de 1910 sobre os 

‘fenômenos ocultos da psicologia do indivíduo’ para refletir sobre a questão da 

empatia; presente de forma sutil na produção oficial da psicanálise e de forma 

parcialmente velada nas traduções mais familiares da obra de Freud, este tema 

abjeto ao Saber instituído se atualizou tanto no desenvolvimento da teoria da técnica 

como na constituição de conceitos fundamentais à prática clínica. 
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Intimidade, encontro e simbolização – domínios do setting (Intimacy, 

encounter, and symbolization – domains of the setting) 

COORDENAÇÃO: Simone Marin (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Molduras da intimidade na relação analítica (Frames of the intimacy in the analytical 

relation) 



Simone Marin (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

A clínica psicanalítica tem recebido frequentemente pacientes com dificuldades no 

universo de suas relações, notadamente nas relações íntimas. Essa demanda reflete 

falhas importantes na consolidação de um narcisismo primário que possibilite ao 

sujeito desenvolver a capacidade de diferenciar seus limites internos e externos, ou 

seja, de ter condições internas para viver uma relação íntima com o outro, sem se 

confundir com ele. Esse trabalho visa a refletir sobre a importância do enquadre 

analítico para a constituição da capacidade de estar com o outro, vivenciando uma 

experiência de reconhecimento e diferenciação mútuos. Para tanto, partiremos de 

autores que pensam o encontro analítico como um campo dinâmico. Frente a tais 

demandas, a moldura clínica não pode ser rígida uma vez que será do encontro de 

duas intimidades, analista e analisando, que uma terceira experiência poderá surgir 

em um campo sempre vivo e dinâmico. 

 

Enquadres paralelos – reflexões da clínica (Parallel framing – reflections of the clinic) 

Neuma Barros (Espaço Psicanalítico e AUPPF, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Eixo representante de interdição, o enquadre é um dispositivo que, ao instaurar os 

marcos em cujo contexto transcorre o processo psicanalítico, preserva as regras do 

jogo e previne desvios que podem colocar em risco a situação analítica. O enquadre 

propicia a ritualização de embates e ameaças, ao mesmo tempo em que cuida e dá 

sustentação. Trata-se, em nosso entender, de um organizador cujas constantes são 

paradoxalmente dinâmicas, a depender da singularidade dos meios e condições do 

paciente para pôr em curso suas produções subjetivas e simbolizações, para 

processar, enfim, trabalho fecundo de elaboração subjetiva e transformação psíquica. 

Eis o cerne das reflexões que ora apresentamos e que contam com o suporte de 

autores como R. Roussillon e J. Bleger, dentre outros. Alguns exemplos clínicos 

ilustram a criação, por parte do paciente, de enquadres paralelos, em sua busca para 

simbolizar elos dispersos e conteúdos que o inconsciente lhe endereça, em suas 

tentativas, enfim, de engendrar ligações transformadoras. 

 

A experiência do encontro na situação analítica (The encounter experience in the 

analytical situation) 

Ursula Leite (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Vigilante ao dia a dia da clínica, aos enigmas e dificuldades que me são endereçados, 

proponho pensar o enquadre como lugar de possibilidade de encontro. Um encontro 

diferente estabelecido com certa artificialidade que guarda estrutura própria, autoriza 

a conversação analítica e é viabilizado e atravessado pela circulação da transferência. 

O modo como o analista se colocará na relação será suscitado por aquilo de específico 

e próprio a cada encontro. Tornar o encontro o mais verdadeiro possível é 

terapêutico. Assim, é importante estar aberto e acolher o outro e o que este desperta 

em nós, para então poder descobrir os caminhos possíveis a instauração dessa 

relação. Concluo que a elasticidade e as alterações que imprimimos no setting, a 

depender de cada encontro, são não mero extravio da técnica, mas sim proteção à 

relação terapêutica e a cada sujeito que encontramos. 
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A escuta de um corpo na experiência clínica (Listening to a body in the 

clinical experience) 

COORDENAÇÃO: Amanda Teixeira Rizzo (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Tristeza não tem fim: breves reflexões sobre a depressão, melancolia e o luto com 

base em um caso clínico (Endless sadness: brief reflections about depression, 

melancholy, and grief based on a clinical case) 



Neusa Cristina Trevisan  (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

SP, Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho a ser apresentado parte de questionamentos provocados por um 

fragmento de caso clínico de uma mulher de 51 anos, atendido em consultório 

particular e tratado como parte de um projeto de dissertação. Considerando que a 

depressão é tida como a doença de nosso século, veremos como seu diagnóstico 

está, de certa forma, sendo banalizado por meio das mídias ao mesmo tempo em 

que também pode confundir-se com o luto e a melancolia. O caso a ser analisado nos 

leva ao encontro de problemas que podem emergir no cotidiano de qualquer clínico 

e, portanto, torna-se fundamental a reflexão e a constante pesquisa sobre o tema. 

 

O corpo e a presença da mãe (The body and the presence of the mother) 

Patrícia Bouças Apparecido (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O presente trabalho abordará o caso clínico de uma paciente de 43 anos, atendida 

no ambulatório de um Centro médico. A paciente foi encaminhada pela psiquiatra do 

hospital no qual estava internada sua filha que, aos 19 anos, havia sofrido um 

acidente vascular cerebral (AVC). O acidente provocou estresse pós-traumático na 

mãe e gerou novamente a experiência do nascimento, retomando a situação 

simbiótica mãe-bebê. Tal experiência fez com que a mãe sentisse que estava 

concebendo o bebê novamente enquanto sua filha retomava o lugar nunca 

abandonado de bebê. Serão abordados os efeitos de sustentação da vida por meio 

da presença da mãe durante a internação e o desejo da filha em manter-se nesse 

lugar. Que corpos são esses ou que corpo é esse? Considerando que o sentimento de 

culpa as uniu e as separou, deu-se lugar a vida ou a morte? 

O corpo e a criança autista (The body and the autistic child) 

Rosangela de Faria Correia (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

SP, Brasil) 

RESUMO: 

Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre o atendimento clínico de uma criança 

autista em um CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil) em São Paulo, 

articulando com o conceito de corpo em psicanálise. O corpo, assim como os objetos 

escolhidos pela criança podem indicar na clínica, principalmente na clínica com 

autistas o quanto os objetos são essenciais para a constituição do sujeito. 
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Sobre o potencial iatrogênico na clínica psicanalítica: o poder, a identificação 

e o indizível (About the iatrogenic potential in the psychoanalytical clinic: 

power, identification, and the unspeakable) 

COORDENAÇÃO: Maria Lívia Tourinho Moretto (Universidade de São Paulo e AUPPF, 

São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Potencial iatrogênico na clínica psicanalítica (Iatrogenic potential in the 

psychoanalytical clinic) 

Cláudio Kazuo Akimoto Júnior (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho aborda o tema do potencial iatrogênico no campo das psicoterapias e, 

mais especificamente, da psicanálise. Desde a Grécia Antiga, com Hipócrates, 

estabeleceu-se como princípio basilar das práticas de cura a necessidade de que, 

antes de tudo, não se deve causar mal ao paciente. Contudo, sabe-se que qualquer 

tratamento com potencial para curar um paciente tem também potencial de produzir 

efeitos iatrogênicos. Mesmo assim, no campo da saúde mental, a pesquisa sobre o 

tema ainda pouco avançou. Pesquisas indicam que tratamentos em saúde mental 

provocam piora do quadro clínico do paciente em até 10% dos casos. Indicam 



também a importância da relação entre paciente e terapeuta, enquanto uma das 

principais fontes de eficácia do tratamento, mas também fonte de produção de efeitos 

iatrogênicos. O presente trabalho visa investigar em que condições o psicanalista 

e/ou o tratamento psicanalítico podem produzir efeitos iatrogênicos, a partir de uma 

discussão acerca dos diversos usos feitos do poder no curso de um tratamento. 

 

A identificação como fonte de iatrogenias (Identification as source of iatrogenicities) 

Daniela Tankevicius Ferraz (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho se propõe a discutir como o investimento por parte do analista em 

fortalecer identidades e identificações pode ser questionado a partir da experiência 

clínica, em especial psicanalítica. O ideal contemporâneo de autonomia radical, de 

indiferença, no sentido de uma não afetação ante os sofrimentos advindos das 

relações com o mundo, pode surgir como finalidade de determinados tratamentos 

que estimulam um fortalecimento egóico, de modo a adotar uma política de 

valorização das identidades e das identificações, seja em relação a um ideal, ou 

mesmo ao analista. Se uma psicanálise acontece mediante uma suspensão de um 

saber fechado sobre si e sobre o outro, questionaremos como o analista - sem se 

omitir das questões políticas de sua época - pode se posicionar frente às questões 

relacionadas ao reconhecimento no social, sem necessariamente se intitular 

pertencente a determinado grupo identitário ou ser indiferente ao que o sujeito traz 

como diferença radical. 

 

Desafios de uma clínica com o indizível (Challenges of a clinic with the unspeakable) 

Elton Augusto Pinotti e Souza (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho questionará a importância da escuta clínica do indizível. Mais 

especificamente, nosso objetivo é esclarecer quais seriam possíveis finalidades 

clínicas e efeitos transformativos, face ao patológico, que o tratamento psicanalítico 

poderia conferir às experiências de indeterminação de respostas à questão crucial: 

“Quem sou?”. Pensaremos em possíveis efeitos das experiências de atravessamento 

das identificações e representações presentes nos pacientes, que nos procuram nos 

consultórios às voltas com vicissitudes do “vazio” que sentem em si, e que os 

remetem diretamente ao desconhecível e indizível de seu próprio ser. Abordaremos 

então certas experiências clínicas de irrupção deste vazio constitutivo, focados na 

interrogação das possibilidades de efeitos de indeterminação produtiva no âmbito de 

um tratamento psicanalítico. Defendemos finalmente a importância de uma escuta 

psicanalítica capaz de intervir nas relações dos sujeitos com o indizível de seu ser, 

como meio de se evitar o potencial iatrogênico de um tratamento que se paute 

exclusivamente pela dimensão do dizível. 
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A lógica das diferenças e os atendimentos em distintos dispositivos 

institucionais (The logics of differences and care in different institutional 

facilities) 

COORDENAÇÃO: Rosane Braga de Melo (Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.) 

PARTICIPAÇÃO: 

Tecendo rede em torno dos encaminhamentos de queixa escolar (Weaving a net 

around the procedures for the complaint at school) 

Rosane Braga de Melo (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil.) 

RESUMO: 

O que sabem os profissionais que atuam nos Capsis sobre as discussões em torno 

das doenças do não aprender, a partir dos encaminhamentos contínuos das escolas 

para esses serviços integrantes das ações do Sistema Único de Saúde? Pesquisa 

realizada no âmbito dos Capsis e de Escolas públicas no Rio de Janeiro, indica que os 



profissionais dos Capsis mantêm questionamentos sobre o funcionamento escolar e 

a abordagem educacional da criança e sua lógica segregadora, distanciada da 

realidade social e psíquica que constituem o infantil. A escola revela-se como espaço 

no qual coexistem discursos distintos sobre o fracasso escolar os quais apontam duas 

relações possíveis entre a criança e o saber, com os pressupostos ou de que a criança 

nada sabe, donde ela fracassa, ou um saber será suposto `a criança, como se ela 

soubesse o que está acontecendo com ela mesma, apesar dela estar ali para 

aprender. Para articular as incidências da clínica nos distintos dispositivos 

institucionais, sustentamos uma aposta em direção ao saber-não-todo, ao saber 

desejante. 

 

A escola e o coletivo: pela emergência da diferença (The school and the collective: 

for the emergency of the difference) 

Renata Mendes Guimarães Geoffroy (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil) e Sonia Alberti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

O Coletivo de Oury (2009) compreende o paradoxo de preservar a dimensão singular 

do sujeito dentro de uma organização geral, e torna-se um instrumento contra a 

exclusão do sujeito na escola, enquanto espaço de normatização e produção de 

crianças desadaptadas e desajustadas. O encontro como efeito do Coletivo, evidencia 

a questão da transferência, e possibilitará a emergência do sujeito no dizer. A 

angústia do professor, expressa na fala “o conflito consome o nosso fazer escolar”, 

evoca a urgência de se produzir encontros na escola, tanto para ecoar a fala desses 

sujeitos, além da queixa, lugar comum na instituição, quanto para retirar o professor 

da solidão e desse lugar privado do seu sofrimento. Lugar para que o sujeito possa 

se posicionar para além da angústia e, ao mesmo tempo, implicar as diversas práticas 

institucionais. Um dispositivo coletivo de escuta dos professores indicou mudanças 

possíveis: se no início do trabalho, predominava uma homogeneização discursiva 

acerca dos alunos, através dos encontros ocorreu a ampliação do tempo de 

compreender na prática docente e a emergência das diferenças nas posições 

discursivas dos professores. 

 

Rigor sem rigidez: Escuta de adolescents na escola (Rigor without rigidity: Hearing 

adolescents at school) 

Joyce de Paula e Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) e Sonia Alberti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) 

RESUMO: 

A oferta de escuta psicanalítica é um recurso em que o sujeito é convidado ao possível 

da fala. Permite ao sujeito emergir e trazer à cena clínica as questões que o 

atravessam e o constituem. Em se tratando do trabalho com adolescentes, há 

especificidades importantes a serem destacadas. A adolescência deve ser 

reconhecida como um longo período de transição no desenvolvimento entre a infância 

e a idade adulta, momento de perdas e rupturas, o adolescente precisa elaborar os 

lutos da infância. Nesse sentido, o trabalho que propomos apresentar é desenvolvido 

em uma Escola Estadual de Vassouras (RJ), na qual são realizados atendimentos dos 

alunos do ensino médio por uma equipe composta de estagiários e profissionais de 

Psicologia. Alguns alunos da Escola são atendidos por mais de um p e profissionais 

rofissional, e afirmam que estão escolhendo com quem ficar... Esta oferta de escuta, 

em um espaço escolar em que os adolescentes escolhem a hora/dia de irem falar e 

escolhem o profissional a quem endereçar a sua fala, faz diferença? 
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Sofrimento Psíquico em Crianças e a Clínica do SUS (Psychic suffering in 

children and the clinic of the SUS) 

COORDENAÇÃO: Silvana Rabello (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 



AUPPF, São Paulo, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Sobre a patologização de crianças e jovens no município de São Paulo (About the 

pathologization of children and young adults in the municipality of São Paulo) 

Silvana Rabello (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e AUPPF, São Paulo, 

Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho pretende descrever o fenômeno atual da patologização de crianças e 

jovens, o que envolve a medicalização, a psicologização e a incitação à sociedade em 

geral a atribuir diagnósticos psicopatológicos a crianças e jovens. Esta temática sera 

discutida através de um caso clinico de uma pequena criança de quatro anos 

diagnosticada como psicopata e, também, através de um olhar clínico sobre como 

este fenômeno, da patologização de crianças e jovens, vem acontecendo na 

dimensão mais ampla do município de São Paulo, discutindo alguns de seus 

determinantes históricos e sociais e as estratégias clínicas previstas pelo SUS em 

fucionamento na atualidade para uma intervenção nessa problemática, seja na 

dimensão do caso clinico individual, como do contexto do mundo publico do municipio 

de São Paulo, enquanto proteção às crianças, jovens e seus familiares. 

 

A  família e a fascinação pela droga (The family and the fascination by the drug) 

Teresa Endo (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e AUPPF, São Paulo, 

Brasil) 

RESUMO: 

A compreensão da natureza do pathos psiquico na infância e adolescência  e as 

formas de lidar com as manifestações disruptivas na família, contexto escolar e meio 

social vem ganhando espaço de interesse e pesquisa no contexto dos atendimentos 

em saúde mental na rede publica. A fascinação pela droga tem acometido as famílias 

que buscam para seus filhos a estabilização de humor e comportamentos,  a 

uniformidade de atitudes, via medicamentos prescritos pelos médicos. O que se 

pretende é uma sociedade estável e uma vida sem sobressaltos. A mudança de 

diretrizes em saúde mental para a dispensação de tratamento medicamentoso  ao 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) provocou uma mudança no 

modelo de Atenção nas praticas clinicas. O tratamento não se restringe a prescrição 

medicamentosa mas na compreensão  clinica dos casos, ou seja em perscrutar o que 

se passa de desmesura e excesso no sujeito e precipitação e ânsia de curar no clínico. 

 

Fluxos e furos da rede de cuidado do Sus: do sofrimento psíquico de crianças e 

adolescentes (Flows and figures of the SUS care system: about the psychic suffering 

of children and adolescents) 

Adriana Barbosa Pereira (COGEAE – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, Brasil) 

RESUMO: 

 A política de Saúde Mental do SUS reconhece a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

como estratégia para sustentação de cuidados na lógica antimanicomial, intersetorial 

e territorial capaz de articular os diversos serviços de saúde que reconhecem, 

acolhem e cuidam do sofrimento humano. Para além da diversidade dos modos e 

lugares de cuidado em saúde propostos pelas RAPS, o que inclui com destaque a 

importância da saúde mental na atenção básica, a rede tem intenção de fomentar 

outros dispositivos sociais, tais como os de cultura e educação em sua potência de 

criação, sustentação e transformação da subjetividade. O presente trabalho parte da 

escuta de profissionais do SUS e seus parceiros, a fim de reconhecer os fluxos e furos 

da RAPS na Zona Leste de São Paulo, em relação aos principais sofrimentos psíquicos 

de suas crianças e de seus adolescentes. Fragmentos de experiências na RAPS serão 

apresentados como cenas em movimento que revelam as potências e os limites da 

rede diante do sofrimento psíquico e social de crianças e jovens, o que nos faz 

perguntar: o que pode a psicanálise no SUS, em sua dimensão clínica e política? 
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Escuta do idoso – a qualidade do cuidado (Hearing the elderly – the quality 

of care) 

COORDENAÇÃO: Glória Barros (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

No viver e no morrer: o cuidado que cura (In living and dying: care that heals) 

Glória Barros (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Às voltas com questões de vida e morte no cotidiano da clínica com idosos, somos 

inevitavelmente levadas a refletir sobre as diversas implicações destes processos. 

Frequentemente recebemos pacientes idosos, com diagnóstico de demência, cujos 

familiares também necessitam de acolhimento e cuidados, para fazer face às 

vicissitudes deste percurso repleto de enigmas. Na realização do trabalho de 

acompanhamento deste público, recorremos, principalmente, aos escritos de D. 

Winnicott e de Luís Claudio Figueiredo. Procuramos também incentivar a presença 

implicada da família nessa tarefa – em que o amor e a união são fundamentais –, 

que demanda, além disso, o estabelecimento de uma rede multidisciplinar de 

cuidados.  Cabe ressaltar que a troca de papéis entre pais e filhos na velhice dos pais 

evidencia dificuldades bastante primitivas. Na verdade, a afetividade ou a falta dela, 

por parte dos familiares, em relação ao idoso, são um reflexo da relação entre pais 

e filhos nos primórdios do desenvolvimento infantil. 

 

Um pedaço de carne: a despersonalização do idoso no processo de hospitalização 

(A piece of meat: the depersonalization of the elderly in the hospitalization process) 

Alana Cristina de Souza Alencar Silva (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

No acompanhamento de indivíduos em processo de hospitalização observamos que, 

naquele espaço, eles se tornam apenas – como afirmara um paciente – um pedaço 

de carne totalmente despersonalizado. Essa afirmativa é fruto da minha escuta clínica 

realizada com pacientes idosos internados num hospital. Nesse espaço em que não 

se nomeia o paciente, o silêncio invade e se instala. Que lugar estes pacientes 

ocupam? É dentro dessa perspectiva, que busco, através da teoria psicanalítica, 

compreender esses espaços vazios e os não ditos que se instalam quando idosos se 

encontram hospitalizados. Esses pacientes têm suas vidas desorganizadas pelo 

adoecimento e hospitalização sendo confrontados com situações de extremo 

desamparo. Existe também a falta de reconhecimento destes pacientes como sujeitos 

em sofrimento, cuidados por profissionais pouco afetivos que manipulam seus corpos 

sem nada dizer, sem nada fazer para tratá-los de forma humanizada, provocando em 

nós um grande mal estar nos fazendo refletir sobre as múltiplas questões envolvidas 

nesses processos. 

 

De como ser muitas e ser única: uma reflexão clínica sobre a solidão do idoso 

(About how to be many and be unique: a clinical reflection about the loneliness of 

the elderly) 

Maria Inês de Araújo Cavalcanti Mendes (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, 

Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho pretende lançar um olhar sobre a vida que pulsa do ponto de vista da 

pessoa idosa em processo psicoterapêutico, analisando aspectos dinâmicos da 

verbalização e da escuta, num movimento de compreensão da solidão, da angústia 

e da dor, componentes deste processo, e assim trazer à luz o sentido de descobrir e 

redescobrir significados que estabeleçam relações com sua vida, como uma 

contribuição à clínica do idoso. Procuramos fazer uma reflexão analítica da escuta 

clínica, levando em consideração a história que transborda na fala do sujeito, numa 

experiência que transforma a partir deste encontro, fazendo surgir uma dinâmica de 

desconstrução e reconstrução da história relatada e vivenciada no ambiente de 

terapia, dentro e fora do setting. 
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Elasticidade no enquadre e a qualidade dos cuidados ( 

Elasticity in framing and the quality of care) 

COORDENAÇÃO: Glória Barros (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Setting analítico, elasticidade e qualidade dos cuidados (Analytical setting, 

elasticity, and the quality of care) 

Glória Barros (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

O acompanhamento de pacientes tomados por intenso sofrimento psíquico nos coloca 

diante de situações que desafiam nossa capacidade criativa. O arsenal teórico muitas 

vezes parece insuficiente para dar conta de demandas bastante díspares e de 

nuances delicadas. Frente a isso, somos instigados a promover mudanças no setting 

analítico e a imprimir elasticidade no manejo da técnica. Visita domiciliar, 

participação em casamento, aniversário e presença na sala de parto são algumas das 

demandas que se apresentaram e o fato de tê-las atendido alavancou o processo, 

propiciando mudanças importantes nesses pacientes. Em tais casos, a qualidade dos 

cuidados, aliada a uma percepção mais acurada das reais necessidades do paciente, 

por parte do terapeuta, fizeram a diferença. Diante de sujeitos psiquicamente frágeis, 

carentes de suporte familiar, envolvidos em situações emocionais com as quais não 

conseguiam lidar, fomos levados a uma maior implicação no tratamento, sem, no 

entanto, perder de vista a necessidade de manter a reserva. 

 

A plasticidade do enquadre: relato de uma experiência clínica em ambulatório  (The 

plasticity of framing: report of a clinical experience in the clinic) 

Alana C. de S. Alencar Silva (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

“É possível considerar um trabalho terapêutico fora do dispositivo divã-poltrona um 

trabalho psicanalítico?” Foi com o questionamento citado que me deparei quando 

assumi o atendimento clínico no ambulatório. Ao iniciar as atividades na instituição 

encontrei condições peculiares, um enquadre institucional pré-estabelecido. 

Enquanto o enquadre psicanalítico nos espaços privados ocorre dentro do dispositivo 

divã-poltrona, o fazer psicanalítico no ambulatório tem algumas particularidades e 

requer uma plasticidade no enquadre, possibilitando uma adequação do enquadre 

sem distorcer as bases conceituais que sustentam o enquadre psicanalítico. Contudo 

o terapeuta de formação psicanalítica tem que estar atento às transformações e 

modificações, para que não interfiram e nem inviabilizem o processo terapêutico. 

 

À beira do abismo, me oferecem asas: cuidado em rede (On the edge of the abyss, 

they offered me wings: care in the system) 

Glória Barros (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil), Milena Donato (Espaço 

Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) e Thiago Pacheco (Espaço Psicanalítico, João 

Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

No dia a dia da clínica, não raro enfrentamos casos complexos a demandar 

acompanhamento multiprofissional. Trataremos de um desses casos, em que uma 

equipe de psicóloga, acompanhante terapêutico, psicoterapeuta de família e 

psiquiatra, trabalhando numa perspectiva psicanalítica, acompanharam uma paciente 

e sua família, todos tomados por intenso sofrimento psíquico. Uma rede de cuidados 

foi estabelecida para dar conta de diversas situações complexas, que nos impeliram 

a refletir sobre o setting analítico e o manejo clínico. A sinergia estabelecida entre os 

profissionais envolvidos no acompanhamento e a qualidade dos cuidados oferecidos 

ao longo do processo possibilitaram à paciente resgatar sua autoestima, esperança 

e criatividade e transformar suas dores em textos de inegável beleza, que lhe deram 

asas para sair do abismo. 
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Psicanálise, instituições e políticas (Psychoanalysis, institution, and 

policies) 

COORDENAÇÃO: Sonia Alberti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Questões sobre liderança em um serviço de saúde mental (Issues about leadership 

in a mental health service) 

Irene Moura Beteille (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) e Sonia Alberti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Que tipo de liderança nas relações de trabalho nos dispositivos clínicos em saúde 

mental, atualmente? As que se avizinham à noção de Coletivo, de Jean Oury, ou as 

que mais parecem promover um funcionamento de equipe à imagem do que Freud 

(1921) elabora como massa? Nesta, se verifica uma “atrofia da personalidade 

individual consciente, a orientação de pensamentos e sentimentos nas mesmas 

direções, o predomínio da afetividade e da vida psíquica inconsciente e a tendência 

à execução imediata das intenções tão logo ocorram” (Idem, p.116). A partir de uma 

experiência, em que drásticas mudanças políticas culminaram com a troca da direção 

do serviço, pudemos perceber que essas mudanças levaram a uma tiranização da 

equipe – teorizada a partir de Aristóteles. A pergunta é se houve também sua 

massificação e, sobretudo, se é possível sustentar um trabalho psicanalítico em uma 

equipe de saúde mental cuja estrutura organizacional aproxime-se da massa, tal 

como analisada por Freud? 

 

O hospital de custódia no Estado do Pará e o tratamento psiquiátrico: possibilidades 

para o trabalho analítico?  (The hospital of custody in Pará State and the psychiatric 

treatment: possibilities for the analytical work?) 

Ana Elizabeth Araujo Luna (Faculdade Maurício de Nassau, Campina Grande, PB, 

Brasil) e Roseane Freitas Nicolau (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) 

RESUMO: 

O presente trabalho é fruto de uma experiência de pesquisa realizada no Hospital de 

Custódia e Tratamento psiquiátrico (HCTP) do Pará, responsável por oferecer 

tratamento psiquiátrico compulsório, de acordo com o previsto no Código Penal, em 

casos de crimes cometidos por sujeitos inimputáveis. Estabelecida essa medida de 

segurança, cabe à equipe avaliar o paciente periodicamente para verificar o grau de 

cessação da periculosidade. É nessa avaliação revestida de saber-poder acerca do 

destino do sujeito que se dá nosso trabalho. Na instituição circulam 

predominantemente os discursos do mestre e universitário visando normatizar a vida 

do sujeito e negando sua singularidade. Haveria possibilidade, neste contexto, de 

inserir o discurso do analista? Refletiremos acerca dessa possibilidade, enfatizando 

sua importância para favorecer o laço social na psicose. A partir de Lacan, é possível 

pensar a posição do analista em meio a discursos totalitalizantes, visando uma escuta 

clínica que seja à medida da invenção de cada um. 

 

Adolescentes em abrigo e questões sobre a violência (Adolescents in shelter and 

issues on the violence ) 

Luisa Trindade Maia Brand (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

A partir de fragmentos clínicos colhidos durante o trabalho em um abrigo, retomamos 

o suposto declínio da função paterna na sociedade atual e a ideia sobre uma falta de 

referencias simbólicas na adolescência. Sustentados nessas premissas, serviços 

realizam uma certa criminalização do social, quando uma imensa gama deles 

intervém na relação entre pais e filhos, substituindo-se inclusive a eles, de modo que 

quem passa a dizer o que é certo ou errado são psicólogos, assistentes sociais e 



juízes. Profissionais que detém o poder de julgar atitudes, destituindo muitas vezes 

os pais e sendo detentores e representantes da lei diante da violência hodierna. É 

importante frisar que a proposta parte de observações clínicas e não pretende 

analisar os casos em que há evidente necessidade da intervenção de terceiros, mas 

aqueles casos em que julgamentos de profissionais, a partir de premissas pessoais 

desses profissionais, intervém e se impõem. Debatê-lo-emos distinguindo violências 

e questionando o a priori sobre fazer o bem. 
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Presença páthica e qualidade no encontro clínico (The pathic presence and 

the quality in the clinical encounter) 

COORDENAÇÃO: Nicole Lagazzi (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Divã e enquadre psicanalítico: “não é o marceneiro quem faz a análise” (Divan and 

psychoanalytical framing: “it is not the woodworker who performs the analysis”) 

Nicole Lagazzi (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo abordar o divã enquanto um dispositivo 

clínico que compõe o enquadre psicanalítico. Para tanto, revisa-se aqui a noção de 

enquadre psicanalítico proposta por Figueiredo, Barager e Bleger e, a partir de então, 

passa-se a pensar as vicissitudes do uso do divã como dispositivo importante na 

composição do setting e do processo psicanalítico. Móvel introduzido nas salas de 

análise desde Freud, o divã mantem-se até os dias de hoje como ferramenta 

característica e bastante simbólica do fazer psicanalítico em diversas abordagens. 

Retomaremos aqui diferentes formulações a respeito de seu uso, refletindo sobre as 

questões qualitativas no que concerne ao seu uso: o lugar do analista, o 

deslocamento do campo visual do analisando, a proposta de disposição do corpo em 

posição deitada e a ideia de facilitação da livre associação do discurso do analisando.  

 

O enquadre como acolhimento e recusa (The framing as host and refusal) 

Alejandro Terehoff (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Publicações das neurociências mostram que a percepção através dos sentidos se dá 

primeiro pela via inconsciente posteriormente pela consciência e que as emoções 

fazem parte da percepção inconsciente. Distúrbios emocionais levam a conflitos 

racionais com outras pessoas e com as referências sociais e culturais por basearem-

se em premissas emocionais distorcidas. Estes conflitos só podem ser resolvidos com 

uma mudança na percepção emocional. O enquadre teria como função manter dentro 

da dinâmica psicanalítica, uma via de ligação emocional com o analista e ao mesmo 

tempo facilitar a recusa de tentativas de conflito racional. Intervenções feitas pelo 

analista neste contexto quebram o raciocínio lógico ligado a um emocional distorcido 

e o refazem dentro de um estado emocional transferencial, o desaparecimento do 

conflito psíquico levaria o paciente a mudar seu estado emocional para aquele da 

transferência. 

 

Para além do divã – a qualidade do encontro terapêutico em atendimentos virtuais  

(Beyond the divan – the quality of the therapeutic encounter in virtual care) 

Marisa Nicolau (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Partindo do conceito de setting como lugar específico para que a relação terapêutica 

se desenvolva, pretendemos exemplificar os limites da psicanálise à distancia, já que 

o paciente demanda uma relação inédita, íntima e presencial, na qual as 

manifestações sensoriais possam ser compreendidas e transformadas pelo analista. 

O trabalho psicanalítico busca promover o desenvolvimento de aspectos da vida 

psíquica que não puderam evoluir em função de falhas no processo inicial, além de 

valorizar o meio ambiente na estruturação do self. Nos perguntamos, então: a técnica 



psicanalítica suporta a elasticidade exigida num atendimento via Skype? Entendemos 

que os encontros virtuais podem redefinir e até ampliar a modalidade das relações. 

Entretanto, modificam a qualidade do encontro terapêutico, pois não substituem o 

contato físico, a experiência do tato, da audição, a linguagem corporal, o ritmo 

respiratório, o olhar e a presença afetiva, que exigem tempo e espaço para se 

materializar e fazem do encontro analítico um espaço de potencialidade.  
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O Método psicanalítico em diferentes contextos (The psychoanalytical 

method in different contexts) 

COORDENAÇÃO: Paula Regina Peron (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

O olhar psicanalítico para um programa de Famílias Acolhedoras (The 

psychoanalytical look for a program of Hosting Families) 

Clarissa de Toledo (Instituto Fazendo História, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho pretende apresentar os desafios encontrados na articulação do 

pensamento teórico-clinico psicanalítico na supervisão do único programa de famílias 

acolhedoras para bebês existente no município de São Paulo. A experiência desta 

supervisão tem revelado que através de uma escuta psicanalítica do discurso das 

famílias tanto acolhedoras como biológicas, assim como das histórias desses bebês, 

é possível identificar os atravessamentos inconscientes que podem facilitar ou 

dificultar a experiência do acolhimento. Esta escuta tem sido, em conjunto com 

outros parâmetros, a base para a construção da metodologia deste programa.  Além 

da realidade do acolhimento no Brasil apontar para a urgência da mudança do modelo 

institucional para o familiar, a relevância deste trabalho está em refletir sobre outros 

contextos no qual o método e a teoria psicanalítica revelam alcance similar ao da 

prática clínica em sua potência transformadora. 

 

Supervisão clinico-institucional: um método de análise das instituições (Clinical-

institutional supervision: a method of analysis of institutions) 

Maria Cecilia Galletti (Psicanalista e Supervisora institucional pelo programa 

Qualifica CAPS do Ministério da Saúde, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho analisa uma experiência de supervisão clinico institucional numa 

instituição que atua na interface entre a assistência social, saúde e direitos humanos 

da rede publica de atenção à infância e adolescência no município de Campinas –SP. 

Esta instituição oferece atendimento psicossocial para crianças e famílias vítimas de 

violência doméstica com foco na criança e no fortalecimento das relações familiares 

e sua função protetiva quando possível. São casos em que os recursos da família não 

foram eficazes para impedir o transbordamento da subjetividade para o campo social. 

A supervisão/clínico-institucional, entendida como um campo de saber, serve de 

sustentação teórico-clínico para o atendimento de casos graves e vem se constituindo 

como uma prática importante nas instituições de saúde, de educação, de assistência 

social e do judiciário. O convite endereçado a um psicanalista para esta tarefa se deu 

entendendo que o método psicanalítico é um dispositivo que produz um tipo de fala 

e um tipo de escuta essencial para a constituição de um corpo institucional que 

sustente o mal estar provocado pela violência dos casos atendidos. 

 

Utilização da Metodologia IRDI (indicadores de risco para o desenvolvimento infantil) 

para a construção das práticas assistenciais em UTIN (unidade de terapia intensiva 

neonatal) (Utilization of indicators of risk for child development (IRCD) Methodology 

for the construction of assistance practices in (Neonatal Intensive Care Unit (NICU)) 

Patricia Bader dos Santos (Universidade Paulista, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

A unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) caracteriza-se como um setor 



especializado pela assistência ao recém-nascido sob cuidados de médicos e 

enfermeiros. Casos de alta complexidade exigem o suporte de tecnologia a vida. 

Nessas condições, vemos pais impotentes e dispensados dos cuidados básicos ao 

bebê . A equipe  multiprofissional elabora ações de humanização e rotinas que 

promovam o bem-estar. Junto ao cuidado especializado propomos um cuidado-outro 

aos pais nesse momento de risco. Esse cuidado-outro considera o laço social como 

imbricado às condições de construção do lugar de filiação para um bebê, alertando-

nos a reconhecer a peculiaridade dessa construção quando situadas em uma UTIN. 

Desta forma, cabe a equipe responsável  pelos cuidados oferecidos aos bebês, 

estabelecer uma interlocução privilegiada com os familiares durante a internação , 

uma vez que servem como facilitadores para o estabelecimento do laço entre as 

famílias e seus bebês. O serviço de psicologia, orientado pela psicanálise, propõe-se 

a: 1. Compor o grupo de trabalho para a elaboração e estruturação de práticas 

assistenciais que favoreçam o estabelecimento do laço entre as famílias e seus 

bebês.2. Estruturar as práticas assistenciais a partir da aplicação da Metodologia IRDI 

– Indicadores de risco para o desenvolvimento infantil. Apresento  a implantação do 

grupo Boas Vindas – Projeto de intervenção direcionada aos acompanhantes de bebês 

internados na UTIN da maternidade São Luiz Itaim. Observamos o estabelecimento 

de um espaço de troca entre os profissionais e as famílias.  
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Diagnósticos na clínica psicanalítica (Diagnoses in the psychoanalytical 

clinic) 

COORDENAÇÃO: Sonia Alberti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

O autismo e a questão diagnóstica: considerações clínicas, éticas e políticas  

(Autism and the diagnostic issue: clinical, ethical, and political considerations) 

Verónica Raquel Puga  (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) e Doris Luz Rinaldi (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Nos últimos anos, o número de sujeitos diagnosticados como autistas tem crescido 

a passos agigantados, em uma conjuntura histórica na qual o autismo adquiriu 

caráter de “epidemia”, funcionando muitas vezes até como prova de “identidade 

social”. Na experiência clínica atravessada em instituições públicas de saúde, 

acompanhando crianças diagnosticadas como autistas, deparamo-nos com questões 

como: o que significa o diagnóstico para a medicina? E para a psicanálise? Qual a 

sua relevância? O que o diagnóstico me diz sobre o sujeito em questão? O que a 

experiência clínica orientada pela psicanálise pode dizer sobre isso?  As diferentes 

abordagens em torno de um sujeito implicam posições desde as quais são lidos os 

fenômenos clínicos. Geram, por vezes, a sensação de estarmos falando de 

diferentes pacientes. Discutiremos estas posições a partir da teoria lacaniana dos 

discursos. Não se trata de uma identificação rigorosa entre prática e discurso, mas 

de pensar as particularidades de uma prática que se pretende interdisciplinar. 

 

O luto na neurose obsessiva, no SPA (Grief in the obsessive neurosis, in SPA) 

Irene Moura Beteille (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) e Sonia Alberti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) 

RESUMO: 

Testemunhamos sobre a possível sustentação de um tratamento psicanalítico em um 

serviço de psicologia aplicada (SPA), desde o último ano de graduação. A presença 

de uma importante transferência da paciente tornou possível superar os vários 

obstáculos. A paciente, ainda de luto após a morte do pai que ocorreu há mais de 

dez anos, e implacavelmente crítica em relação a si mesma, orientou-nos para uma 

hipótese diagnóstica de melancolia. Nessa  enfermidade, é após a perda do objeto 



outrora investido libidinalmente, que o eu do sujeito divide-se em dois fragmentos: 

o que incorpora o objeto perdido e o que ataca furiosamente o primeiro (FREUD, 

1921, p.103). No caso dessa paciente, entretanto, o eu não se encontra tão 

radicalmente cindido. Como, então, sustentar tratar-se de um caso de melancolia? A 

presença do luto patológico não é um elemento determinante para o diagnóstico de 

melancolia, podendo ser o luto pela morte do pai uma importante fonte de 

intensidade sintomática na neurose obsessiva. 

 

Psicanálise: um método ético de investigação do autismo (Psychoanalysis: an ethic 

method of investigating the autism) 

Márcia Souza (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) e Roseane Freitas 

Nicolau (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) 

RESUMO: 

Na atualidade há uma verdadeira “epidemia de autismo” e um movimento na 

contramão do legado deixado por Freud de construir hipóteses diagnósticas a serem 

confirmadas na singularidade de cada caso. Apesar das recomendações contrárias, a 

psicanálise é um método clínico indicado para diagnóstico e tratamento do autismo, 

pois ao longo de sua prática reuniu inúmeros sucessos terapêuticos. Diferentemente 

de outros métodos pautados em fenômenos observáveis e na descrição de sintomas, 

a psicanálise investiga a dimensão subjetiva do sujeito autista através da escuta sob 

transferência, numa investigação permanente, não partindo de um saber 

estabelecido. Esse procedimento é contrário ao método de diagnóstico médico 

baseados em manuais, onde prevalece a aplicação de técnicas universais, sem 

elaboração teórica do caso. Objetivamos neste trabalho discutir o método diagnóstico 

da psicanálise, demonstrando a importância da escuta do texto de cada sujeito e de 

seus encadeamentos psíquicos tecidos na linguagem. 
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Impasses contemporâneos na clínica psicanalítica: interpretação, 

diagnóstico e práxis clínica (Contemporary deadlocks in the 

psychoanalytical clinic: interpretation, diagnosis, and clinical praxis) 

COORDENAÇÃO: Roberto Calazans (Universidade Federal de São João del Rei, São 

João Del Rei, MG, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

A articulação entre fenômeno e estrutura no diagnóstico da psicose em Psicanálise ( 

Articulation between the phenomenon and the structure in the psychosis diagnosis 

in psychoanalysis) 

Rosane Zétola Lustoza (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil) e 

Roberto Calazans (Universidade Federal de São João del Rei, São João Del Rei, MG, 

Brasil) 

RESUMO: 

A diferença entre o diagnóstico na Psiquiatria e na Psicanálise é costumeiramente 

representada pela contraposição entre fenômeno e estrutura. A psiquiatria 

descritivista restringiu o diagnóstico à circunscrição de síndromes a serem 

observadas pelo médico, valorizando o fenômeno em detrimento à explicação 

etiológica. Partindo de princípios distintos, a Psicanálise reintroduz o debate sobre a 

causalidade. No entanto, a Psicanálise não pode desconsiderar a dimensão dos 

fenômenos como se fosse irrelevante. No caso específico da psicose, cuja causalidade 

é concebida como forclusão do Nomedopai, é preciso lembrar que o diagnóstico não 

é feito a partir da ocorrência da forclusão, mas sim das suas consequências. Lacan 

reabilita a antiga noção de “fenômenos elementares” da Psiquiatria clássica, 

colocando seu conhecimento pelo analista como fundamental para o diagnóstico da 

psicose. O trabalho visa demonstrar a possibilidade de se levar em consideração os 

fenômenos no diagnóstico em Psicanálise sem renunciar a uma leitura estrutural. 

 

A Clínica e a Pesquisa Psicanalítica no Campo da Saúde e do Trabalho (The clinic 

and the psychoanalytical research in the field of health and work ) 



Elaine Cristina Schmitt Ragnini (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho em equipe multiprofissional e a escuta de trabalhadores que se consultam 

em uma Unidade de Saúde do Trabalhador, em busca de um nexo de seu 

adoecimento com o trabalho, trazem à discussão elementos que estão em jogo nessa 

clínica: a construção diagnóstica; os diferentes saberes envolvidos no atendimento; 

a clínica da dor e do envelhecimento e a incapacidade para o trabalho e a vida. Como 

método clínico privilegiado temse a medicina em seus moldes tradicionais, exímia em 

articular sintomas para a elaboração de um quadro diagnóstico ou em encontrar a 

razão mecânicofísica para o adoecimento dos membros. Assim, negase a existência 

de um sujeito do inconsciente que busca se expressar nesses sintomas, sinalizando 

seu malestar na cultura. Nesse cenário, investese em escutar esses pacientes, a 

partir de um trabalho psicanalítico clínicoinstitucional, desenvolvido na parceria da 

universidade com o hospital, no qual o caso clínico possa ser construído, dando lugar 

ao sujeito.  

 

A interpretação como problema epistemológico e como problema técnico 

(Interpretation as an epistemological problem and a technical problem) 

Daniel Coelho (Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, Brasil) 

RESUMO: 

Nosso trabalho propõe uma discussão sobre a interpretação na obra de Freud, a partir 

de duas questões. Primeiramente, uma questão epistemológica, a partir de Foucault, 

que distingue, de um lado, os grandes hermeneutas modernos – Nietzsche, Marx e 

Freud – e do outro lado o “terror do índice” da semiologia moderna. Logo depois 

exporemos considerações sobre a técnica analítica e sua transmissão. Como se 

descreve, tecnicamente, a interpretação em Freud? Sem querer responder a tal 

questão, apenas apontaremos que sua resposta teria que lidar com a articulação 

estreita entre a interpretação e a contratransferência. Assim, poderíamos contribuir 

para algumas questões provocadas pelo argumento do congresso. O problema da 

qualidade seria correlato ao “terror do índice” de Foucault? Como pensar a 

transmissão, especialmente na universidade, de uma técnica interpretativa 

contratransferencial? 
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O método clínico e suas apresentações (The clinical method and its 

presentations) 

COORDENAÇÃO: Paulo Roberto Ceccarelli (Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais e AUPPF, Belo Horizonte, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Psicopatologia das adições e alguns entraves clínicos (Psychopathology of 

addictions and some clinical obstacles) 

Victor Cruz de Freitas (Centro de Atenção à Saúde Mental, Belo Horizonte, MG, 

Brasil) 

RESUMO: 

Há algum tempo, as toxicomanias veem sendo alvo de discussões psicanalíticas. 

Atualmente, percebe-se o surgimento e o estabelecimento de outras formas de 

adições que, provavelmente, estão relacionadas a fenômenos contemporâneos. A 

emergência do traço do traumatismo precoce, tal como constatamos na clínica, 

convida-nos a discutir sobre a dificuldade do manejo clínico face a uma urgência 

subjetiva que faz apelo ao ato. A qualidade do método clínico, em sua extensão, 

permite-nos pensar na dinâmica pulsional do adicto. Observamos que a atualização 

do traumatismo precoce que, muitas das vezes, está no cerne do conflito psíquico, 

exige que a angústia que deriva do mesmo, seja aplacada imediatamente. De 

dispositivos contemporâneos (drogas, internet, sexo, jogos, alimentos, etc.), o adicto 

lança mão. Este trabalho tem como proposta identificar alguns entraves da clínica 

psicanalítica das adições, assim como esboçarmos algo a respeito do estatuto das 

fantasias e dos delírios nas formações aditivas. 



 

Pornografia e repercussões culturais  (Pornography and cultural repercussions) 

Alberto Ribeiro Neto (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) e Paulo 

Roberto Ceccarelli (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e AUPPF, Belo 

Horizonte, Brasil) 

RESUMO: 

Aplicando o método clínico, este trabalho visa investigar as relações entre a 

pornografia e a moral sexual cultural. A análise de algumas formas de laços 

estabelecidas entre a cultura e o indivíduo revela ser soluções – pornográficas? -  

para as dinâmicas pulsionais que, de outra forma, seriam insuportáveis. A história 

da pornografia no ocidente é tributária da moral sexual cultural. Partindo da premissa 

segundo a qual na cultura ocidental, a pornografia habita o limiar das representações 

do sexual, os autores se perguntam: o que as representações pornográficas poderiam 

nos dizer sobre a conduta moral de uma determinada cultura em relação à 

sexualidade? De que forma essas “pornografias” são construídas, e de que maneira 

interferem diretamente na clínica? Poderíamos dizer que desde as imagens 

mitológicas até os vídeos e outras formas de expressão da internet, passando pela 

literatura obscena e a arte, a pornografia responde as fantasias de massa em relação 

à sexualidade? Estas são algumas perguntas que o texto pretende debater. 

 

Mitos e representatividades: a expressão da sexualidade em culturas africanas 

(Myths and representativeness: the expression of sexuality in African cultures) 

Robenilson Moura Barreto (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) e Paulo 

Roberto Ceccarelli (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e AUPPF, Belo 

Horizonte, Brasil) 

RESUMO: 

A partir dos mitos de criação da nação Iorubá sobre “A criação do mundo”, os autores 

utilizam-se do método clínico para construir novas reflexões sobre a prática clinica e 

discutir suas contribuições para a compreensão de aspectos psicanalíticos em torno 

da representatividade da sexualidade. As questões de sexo, sexualidade e gênero, 

nas sociedades africanas são incorporadas em suas histórias de criação.  Segundo o 

mito da criação do mundo, a luta pela supremacia entre os sexos é constante, 

estando simbolizada na Igbá-odu (cabaça da criação), já que o orixá Odudua, 

princípio feminino de onde tudo se cria – representação coletiva das Iyá-mi (mães 

ancestrais) – é a metade inferior da cabaça, e Obatalá ou Oxalá, principio masculino, 

a metade superior. Nesse contexto, o artigo propõe mostrar que a construção da 

sexualidade humana na África ocupa a parte central da vida humana acima de tudo. 

Uma vez que a sexualidade é o fluxo da vida humana, ela é percebida por todos os 

africanos como a pulsação da sociedade. 
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Verdade e método de investigação na psicanálise (Truth and investigation 

method in psychoanalysis) 

COORDENAÇÃO: Roseane Freitas Nicolau (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Wahrheit e Wirklichkeit no método psicanalítico (Wahrheit and Wirklichkeit in the 

psychoanalytical method) 

Sonia Alberti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Qual é a verdade do discurso psicanalítico a partir do que Lacan pode distinguir nele 

em relação ao saber em geral? Historische Wirklichkeit. Sintagma utilizado por Freud 

sobretudo em “Moisés e o monoteismo”, a verdade histórica é aquela que só pode 

ser construída. Wirklichkeit é um conceito que avizinha a realidade sem sê-la. Lacan 

a associa à realidade, à eficacidade, à efetividade e à verdade, mas negativamente, 

quando afirma e reafirma que não se trata da verdade mas da realidade. Por outro 

lado, encontramos a Wahrheit no texto freudiano, por exemplo, a partir de Poesia e 



verdade. E isso, fundamentalmente no contexto do tratamento, da verdade histórica 

a ser restabelecida porque foi distorcida em função das defesas do eu, ou quando ele 

está desenvolvendo a questão da verdade que o tratamento psicanalítico privilegia a 

outro tratamento terapêutico. Em relação ao método psicanalítico, discutiremos 

ambas essas referências freudianas à verdade. 

 

O método da psicanálise e a questão da verdade: o que há para se pensar?( The 

method of psychoanalysis and the issue of truth: what is there to think?) 

Roseane Torres de Madeiro (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) e 

Roseane Freitas Nicolau (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) 

RESUMO: 

Freud criou um método de investigação próprio a partir do seu trabalho clínico, 

baseado na associação livre por parte do analisante “fale o que vier à cabeça” e da 

atenção flutuante por parte do analista, no intuito de escutar os não ditos no curso 

da fala. Neste sentido, o campo da fala e da linguagem é primordial ao trabalho do 

analista, por ser o lugar de onde pode emergir o sujeito do inconsciente, dada a 

afirmativa lacaniana de que este é estruturado como uma linguagem. Se pensarmos 

a verdade como aquilo que se revela na linguagem, isto é, como algo que fica de fora 

do dizível, poderíamos pensar o método da psicanálise como via de acesso à verdade 

do sujeito?O quê da verdade do sujeito pode ser extraído através deste método? Para 

contrapor esta discussão, tomaremos o campo jurídico, o qual estabelece outra 

compreensão do que é a verdade, bem com outros métodos de extração da mesma, 

os quais passam por outra lógica, tal como a questão da prova e do inquérito. 

 

O método psicanalítico: testemunha fidedigna e verdade (The psychoanalytical 

method: trustworthy witness and truth) 

Ingrid de Figueiredo Ventura (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho tem por objetivo empreender um diálogo entre as articulações de 

Isabelle Stengers sobre o nascimento da psicanálise e a sua relação com a produção 

de uma testemunha fidedigna, imposta pelo método científico da ciência moderna, e 

o conceito de verdade. A autora interroga o método científico moderno - o qual foi 

fundado a partir da lógica clássica do princípio de não contradição, impondo um 

enunciado que derroga a contradição - de acesso à verdade ao problematizar a 

testemunha fidedigna, o conceito de verdade, o poder do conceito e as relações de 

força em psicanálise, a partir de Sigmund Freud e Jacques Lacan. 
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Mal estar, cuidado e experiência criativa (Malaise, care, and creative 

experience) 

COORDENAÇÃO: Graça Bandeira (Espaço Psicanalítico/Núcleo de Estudos e 

Produção em Psicanálise e Educação Paraíba, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Estudar e adoecer – reflexões sobre o fazer clínico no atendimento de um 

adolescente em sua trajetória escolar (Studying and sickening – reflections about 

the clinical doing in the care of an adolescent in his school trajectory) 

Graça Bandeira (Espaço Psicanalítico/Núcleo de Estudos e Produção em Psicanálise 

e Educação Paraíba, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Ao analisar o atendimento clínico de um adolescente em sua trajetória escolar, 

refletimos sobre o fazer clínico. Tomamos como ponto de partida o fato de que, ao 

chegar, com seu discurso próprio, o paciente nos coloca ante enigmas, exigindo da 

analista o trabalho de se debruçar sobre o novo e desconhecido com o qual nos 

deparamos. Nossa reflexão surge a partir da questão posta pela temática deste 

Congresso em relação ao lugar do pensar no método clínico. Acreditamos que, ao 

escrever sobre o percurso feito por analista e paciente, a clínica refletida na 



construção do caso permite distanciamento para melhor compreendê-la no seu 

cotidiano. Nesta perspectiva, o exercício clínico da escrita, no nosso entender, abre 

caminhos para o exercício e elaboração do pensar clínico.Vinhetas do caso clínico 

ilustram o caminho percorrido e, ao esboçar, ao mesmo tempo, a linguagem do 

paciente, permitem uma compreensão de seu sofrimento. 

 

Psicanálise e educação – em tempo de contar histórias (Psychoanalysis and 

education – in time to tell histories) 

Ivone Vita (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

O texto em pauta se propõe a refletir sobre caminhos percorridos pelos fundadores 

e demais integrantes que vieram a se constituir como NEPPE – Núcleo de Estudos, 

Pesquisa e Produção em Psicanálise e Educação, do EPSI – Espaço Psicanalítico. 

Aspectos sobre a questão do cuidado, do acolhimento e da confiança serão 

considerados, de modo que se possa compreender, de forma mais ampla, a prática 

vivida, os desdobramentos feitos e os frutos obtidos. O entendimento é de que o 

desejo em realizar estudos neste campo de tensão da psicanálise e educação, 

tomando como base o movimento próprio do grupo, constitui desafios nas 

proposições a serem apresentadas neste texto.  

 

Mal-estar na escola e experiência criativa: interlocuções entre Freud e Winnicott 

(Malaise at the school and creative experience: dialogues between Freud and 

Winnicott) 

Iraquitan Caminha ((Universidade Federal da Paraíba e AUPPF, João Pessoa, PB, 

Brasil) 

RESUMO: 

O presente estudo visa pensar o mal estar na escola numa perspectiva psicanalítica, 

considerando as tensões entre as exigências do enquadre performático da escola e a 

estranha intromissão da experiência criativa. O rigor impessoal da norma, que nos 

faz cidadão, se conflitua com a expressividade do viver criativo, que nos faz singular. 

Freud e Winnicott são as referências para pensar a difícil tarefa de considerar no 

mesmo espaço disciplina/controle e liberdade/resistência. 
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A escrita e o método clínico em psicanálise (The writing and the clinical 

method in psychoanalysis) 

COORDENAÇÃO: José Augusto Rocha (Universidade Federal de Campina Grande, 

Campina Grande, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

A escrita do caso em psicanálise: o efeito da escuta do hum (The writing of the 

case in psychoanalysis: the effect of listening to the desire) 

Karynna Magalhães Barros da Nóbrega (Universidade Federal de Campina Grande, 

Campina Grande, PB, Brasil) 

RESUMO: 

O que leva o analista a escrita do caso clínico? O trabalho de escrita do caso é uma 

forma de tentar nomear o impossível de dizer? O que o trabalho de escrita do caso 

ensina a psicanálise? E quando, o analista escreve sobre o próprio caso, enquanto 

analisante? O que a escrita dos AEs (analista da escola) nos ensinam? Mobilizada por 

esses questionamentos, venho por meio desta investigação, tentar extrair um saber 

sobre os efeitos e usos do trabalho de escrita do caso clínico em Psicanálise. 

Percebemos que o trabalho de escrita do caso em psicanálise é um método clínico 

utilizado nas supervisões e nos trabalhos de investigação em psicanálise. A escrita e 

construção do caso clínico faz parte da formação em psicanálise e os efeitos dessa 

escrita, promove um novo arranjo subjetivo que tem como uma das repercussões 

um aprimoramento da experiência do ICs. Com isso, percebemos que a escrita do 

caso é um método clínico que considera o real e o saber fazer com o real, diante da 

contingência extraído na singularidade de cada caso. 



 

O analista escreve o traço do caso (The analyst writes the trace of the case) 

Pauleska Asevedo Nobrega (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, 

Brasil) 

RESUMO: 

Pensar a clínica fundamenta a sua práxis. Quer dizer, o modo pelo qual a 

manifestação do inconsciente é experimentada não só pelo analisante, mas pelo 

analista, na precipitação do seu ato, é o que mantém viva a psicanálise. E por vezes, 

é pela via da escrita, num só depois, que a ficção do analista sobre a construção do 

caso clínico, funciona como um aparato metodológico para pensar a clínica, enquanto 

teoria, prática e lugar de formação do analista. Este trabalho tem como objetivo 

apresentar o método denominado “traço do caso”, inspirado no dispositivo proposto 

por Claude Dumézill, através do qual é possível identificar o efeito surpresa com o 

qual podemos experimentar a ficção própria ao analista. Com o “traço do caso”, 

aprendemos que para além da construção do caso clínico, há o traço do desejo do 

analista, implicado transferencialmente no seu trabalho.  Ao esbarrar no enigmático 

do caso, “continente negro” ou “umbigo dos sonhos”, lembrando Freud, esse método 

propõe um produto teorígeno para cingir o furo desse impossível de dizer. 

 

O que a escrita de Marguerite Duras ensina sobre o inominável (What Marguerite 

Duras’ writing teaches about the unspeakable) 

Raquel Shirlei Ferreira de Souza (Escola Brasileira de Psicanálise, João Pessoa, PB, 

Brasil) 

RESUMO: 

A psicanálise é uma práxis fundada na fala, porém a escrita sempre teve sua 

importância de bordear esta prática. Os escritos de Joyce fascinavam Lacan pelo uso 

próprio como este se servia da linguagem. A escritora Marguerite Duras também o 

chamou à atenção. Em seu livro Escrever, Duras traz uma fala de Lacan dirigida a 

ela: “Ela não deve saber que escreve, nem aquilo que escreve. Porque ela se 

perderia. E isso seria uma catástrofe”. Através da leitura do livro Escrever, de Duras, 

este trabalho tem como objetivo se utilizar desta escrita e pensar sobre o que dela 

não se apreende, pois não se trata de um ensino ou um ato intencional, e sim sobre 

o artifício de escrever como uma tentativa de dizer sobre o indizível. Escrever aquilo 

que não há inscrição, o real. A literatura traz uma escrita que enlaçada ao saber 

inconsciente, a Lituraterra, nos fala de uma modalidade textual que traz a invenção 

e o objeto a incluídos. Percorreremos, através dela e do texto de Duras, a marca que 

a escrita traz de um momento perdido, de uma não realização. 
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Reflexões sobre a clínica psicanalítica com crianças e adolescentes 

(Reflections on the psychoanalytical clinic with children and adolescents) 

COORDENAÇÃO: Iara Lianza (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Uma psicanálise possível em uma unidade de serviço público (A possible 

psychoanalysis in a public service unit) 

Iara Lianza (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

O texto que ora apresento é fruto de uma experiência de trabalho realizado num 

Serviço de Psicologia/Psicanálise inserido em um Centro de Atendimento Médico 

Especializado – Pediatria, da cidade de João Pessoa. Trata-se de fragmentos de um 

caso clínico de uma criança de três anos, diagnosticada com autismo, e que foi 

encaminhada pelo neurologista que o acompanhava. Trata-se também de uma 

psicanálise inserida no campo de trabalho de saúde pública onde eu vi-me 

impulsionada a realizar uma “psicanálise possível”, para usar a expressão de D. W. 

Winnicott.  Desta forma, este trabalho também irá discutir o método clínico “possível” 

no atendimento psicanalítico realizado no âmbito do serviço público, as dificuldades 

e impedimentos na sua realização. 



  

Adoção tardia? Uma leitura psicanalítica (Late adoption? A psychoanalytical 

reading) 

Ana Cananéa (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

A partir da teoria psicanalítica, é possível entender como se processa a adoção tardia, 

não em termos legais e jurídicos, e sim pela via da realização do desejo – que desejo 

é esse? – na construção da filiação, dos afetos e dos vínculos. Pensar sobre essa 

adoção é também refletir de que maneira a criança e os pais poderão ressignificar as 

dificuldades vividas na sua história pessoal. A partir da minha experiência profissional 

como psicóloga na Vara da Infância e da Juventude e em consultório privado, 

proponho, neste trabalho, identificar e problematizar as adoções tardias. Como em 

um trabalho de cartografia, tentarei refazer o caminho percorrido por essas crianças 

na constituição de seu psiquismo. Sabe-se que as primeiras inscrições têm grande 

importância nessa construção, no entanto, acredito que esta condição não impede 

novas inscrições de modo a haver ressignificações que promoverão um 

desenvolvimento adequado. 

 

“Como vai ser quando ele crescer?”: sobre a patologização de crianças e 

adolescentes (How he will be when he grows up? About the pathologization of 

children and adolescents/) 

Nara Cristina Macedo de Figueiredo (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Refletir sobre a patologização da infância e da adolescência nos faz pensar sobre 

nossa época, onde há uma exigência sobre o sujeito em desenvolvimento. Não há 

tempo a perder com brincadeiras livres, o fracasso escolar é vivido como algo que 

irá perdurar por toda a vida, determinando ao futuro a incerteza de ser alguém 

produtivo e reconhecido socialmente. Pretendo, então, problematizar os efeitos do 

diagnóstico psiquiátrico no mundo psíquico dos pais de crianças e adolescentes. 

Para tal, utilizaremos algumas vinhetas clínicas para ilustrar o efeito de 

subjetivação a partir deste diagnóstico. Abordarei também o método clínico 

percorrido junto a estes pais e crianças/adolescentes, pois o espaço de escuta 

analítica proporciona um lugar de desconstrução da convicção de que o diagnóstico 

psiquiátrico dado na infância e na adolescência é algo fechado em si mesmo; 

fortalecendo que a criança/adolescente é um sujeito em desenvolvimento e que 

vive em um tempo de transformações, com história e futuro. 
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Sintoma na contemporaneidade (Symptom in the contemporary world) 

COORDENAÇÃO: Roseane Freitas Nicolau (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

O adoecimento do corpo entre a medicina e a psicanálise: um diálogo possível? 

(The sickening body between the medicine and the psychoanalysis: a possible 

dialogue?) 

Patrícia do Socorro Nunes Pereira (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) 

e Roseane Freitas Nicolau (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho do analista no hospital leva a interrogações sobre como sustentar uma 

clínica do sujeito, frente ao modo de tratar a doença do corpo pela medicina, que 

vasculha causas orgânicas e despreza o que o paciente diz sobre seu sofrimento. A 

psicanálise oferece um espaço de escuta, permitindo ao sujeito falar e possibilitando 

a produção de um saber articulado ao campo da linguagem. Como é possível produzir 

um enlaçamento entre estes dois modos de operar? É possível uma interlocução entre 

eles? Discutimos aqui os modos de tratar o adoecimento no corpo e as implicações 

da inserção do discurso psicanalítico no hospital, que não se dá sem desafios, pois 

implica não somente o paciente, mas também o próprio contexto em que está 



inserido, compreendendo outros profissionais, com seus saberes e práticas 

sustentadas em um conhecimento previamente elaborado, que exclui o sujeito. 

Partimos da idéia de que é possível fazer circular o discurso da psicanálise no hospital 

de forma a contribuir para o tratamento do paciente. 

 

“Cortes que salvam”: Um olhar psicanalítico sobre o cutting em redes sociais online 

(“Cutting that saves”: a psychoanalytical look on the cutting in online social 

networks) 

Hediany de Andrade Melo (Faculdade Maurício de Nassau, Campina Grande, PB, 

Brasil) e Roseane Freitas Nicolau (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) 

RESUMO: 

A discussão desenvolvida neste trabalho situa-se em torno da prática cutting entre 

jovens em grupos online. Cutting, termo inglês que significa cortando a si mesmo, é 

definido como compulsão manifestada por auto-lesões agressivas e destrutivas, sem 

intenção consciente de suicídio. As redes sociais, segundo Braga, têm ocupado na 

contemporaneidade um lugar central na vida dos jovens, sendo aí que eles 

expressam seus desejos e angústias e encontram aceitação sem protocolos 

farmacológicos e constrangimentos. Tomamos o grupo do facebook “família 

automutilação” para análise, com o objetivo de discutir as modalidades de satisfação 

pulsional presentes nestas publicações virtuais, onde o imaginário exibicionista-

vouyerista rege o modo de gozar desses sujeitos. Com efeito, a angústia sede espaço 

para o gozo, frente a imagens de braços sangrando e textos sobre o porquê dos 

cortes invadindo a mídia digital. Nesta formação de laço social e interação online, as 

marcas corporais se inscrevem sobre a pele, em uma livre expressão daquilo que não 

pode ser simbolizado em palavras. 

 

A falha da função paterna e o sintoma (The failure of the paternal function and the 

symptom) 

Lauro Barbosa (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, PA, Brasil) 

e Sonia Alberti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Desde os primórdios da Psicanálise, o sintoma neurótico nos ensina sobre a 

causalidade do sujeito, pois está relacionado, inegavelmente, tanto com suas 

experiências do sujeito, como é uma experiência típica em si mesma, por revelar o 

sinal de uma satisfação interceptada. Não obstante, o sintoma representa um 

suplemento simbólico à função paterna, tal como Freud atesta na fobia do pequeno 

Hans, de modo que Lacan, em uma de suas últimas reformulações teóricas, 

demonstra a forte associação entre função paterna e sintoma quando chama o Nome-

do-Pai de sinthoma. Dentre as discussões existentes no mundo atual, está em cota 

no debate psicanalítico a questão que diz respeito à reformulação da teoria 

psicanalítica em decorrência do surgimento de novos sintomas e do declínio da função 

paterna. Eis a questão que objetivamos aprofundar no presente trabalho através de 

uma discussão sobre a falha da função paterna e o sintoma, remetendo-nos aos 

fundamentos que constituem a descoberta freudiana. 
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Infantil, desamparo e contemporâneo (Infantile, helplessness, and 

contemporary) 

COORDENAÇÃO: Marcos Pippi de Medeiros (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, RS, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

O infantil como uma utopia psicanalítica: alienação e desamparo no 

contemporâneo(The infantile as a psychoanalytical utopia: alienation and 

helplessness in the contemporary world) 

Marcos Pippi de Medeiros (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

RS, Brasil) 

RESUMO: 
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O infantil, proposto como utopia, implica a evocação de um não lugar, uma origem 

destruída, produzida de uma fratura entre duas posições constitutivas do sujeito, a 

alienação ao Outro e o desamparo, como experiência com o Real. Analisar as 

condições de sua produção no contemporâneo demanda em se tentar construir 

alguns aportes para uma escuta singular desse “fator infantil”; o que também indaga 

o próprio contemporâneo e as condições para fazer, dele, uma experiência. A utopia, 

nesse sentido, constitui uma possibilidade de se poder criar uma ficção, nascida desse 

fracasso desta experiência infantil, destruída em sua origem; uma produção que é, 

fundamentalmente, poética. Neste sentido, a partir do livro História do pranto, de 

Alan Pauls, assim como, das considerações de Agambem acerca do contemporâneo, 

procuramos discutir, de forma ensaística, a experiência do infantil como condição de 

criação do sujeito, entre alienação e desamparo, mas também, como condição de se 

fazer na cultura, a experiência do contemporâneo.  

 

A atualidade do inconsciente “japonizado” (The currentness of the “Japanized” 

unconsciousness ) 

Daniel Zucolo Guterres (Psicólogo e Especialista em clínica psicanalítica, Santa Maria, 

RS, Brasil) e Marcos Pippi de Medeiros (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, RS, Brasil) 

RESUMO:  

Este trabalho se propõe a tecer algumas considerações quanto ao dito “sujeito 

japonês”, este que, para Jacques Lacan, estaria identificado por uma constelação de 

semblantes, marcando uma diferença do sujeito identificado fundamentalmente pelo 

traço unário. O conceito de amae, amplamente trabalhado pelo psicanalista japonês 

Takeo Doi, sugere um laço de dependência do filho com sua mãe e do indivíduo com 

o coletivo. Interrogando as contribuições de ambos autores, busca-se produzir uma 

reflexão sobre a subjetivação do sujeito na cultura contemporânea, como também, 

problematizar o conceito de inconsciente a partir dessa distinção. 

 

Abraçaço: corpo/e/linguagem na criação do sujeito (Big hug: body/and/language in 

the creation of the subject) 

Natália de Andrade de Moraes (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 

RS, Brasil) e Cláudia Maria Perrone (Universidade Federal de Santa Maria, Santa 

Maria, RS, Brasil) 

RESUMO: 

Neste estudo, buscamos explorar a criação e emergência da “jaqueta para autistas”, 

dispositivo high-tech, inflável, desenvolvido para simular a sensação de um abraço e 

acalmar crianças ditas autistas. A partir da análise dos textos publicitários associados 

ao produto, problematizamos a emergência de um sujeito neoliberal, idealizado como 

“empresário de si mesmo”, e os mecanismos de burocratização da vida. Como 

contraponto possível, recuperamos a noção de sujeito psíquico em psicanálise e sua 

relação primordial ao Outro, de modo a resgatar o valor da palavra e do corpo (-

linguagem) em sua potência criativa. Nesse sentido, lançamos a ideia de “criação do 

sujeito”, presente no título, em sua dubiedade: como referência ao sujeito constituído 

no campo do Outro, e que, como tal, não prescinde do outro semelhante; mas 

também como sujeito que, ancorado na linguagem, pode causar o novo. 
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Psicanálise, ciência e pesquisa: aspectos históricos e metodológicos 

(Psychoanalysis, science, and research: historical and methodological 

aspects) 

COORDENAÇÃO: Marcelo Galletti Ferretti (Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Psicanálise e trabalho: histórico e problemas (Psychoanalysis and work: history and 

problems) 

http://www.ufrgs.br/


Marcelo Galletti Ferretti (Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Ao menos desde o advento das abordagens psicossociológicas e da psicodinâmica do 

trabalho francesas, a psicanálise vem se tornando peça central no estudo dos 

fenômenos verificados no mundo do trabalho. Tradicionalmente, porém, ela própria 

não os considera como fundamentais em suas investigações acerca da subjetividade 

e, sobretudo se nos guiarmos pelos ensinamentos de Freud e seus grandes 

legatários, encara o trabalho como apenas um setor da vida do sujeito. E no entanto 

esta parece gravitar cada vez mais sobre o trabalhar – consequência inevitável das 

reengenharias de extração neoliberal. A fim de compreender as razões desse 

descompasso, buscarei realizar uma reconstrução histórica orientada por três 

grandes momentos: o da criação da psicanálise, o de sua difusão e o de sua 

aproximação com a problemática do trabalho. Acredito que tal reconstrução revela 

problemas cuja elucidação se mostra necessária à consolidação do laço entre 

psicanálise e trabalho, fundamental, a meu ver, ao exercício rigoroso da clínica 

contemporânea. 

 

Os saberes psi: pesquisa em psicanálise em sua relação com a história da clínica 

(The psy knowledge: psychoanalysis research in its relation with the history of 

clinic) 

Wilson de Albuquerque Cavalcanti Franco (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 

Brasil) 

RESUMO: 

Muitos teóricos e historiadores da psicanálise salientam em suas análises um certo 

papel subversivo ou marginal que ela teria desempenhado desde o seu nascedouro, 

papel que estaria articulado tanto ao estatuto de sua fundamentação epistemológica 

(por ser um “saber do inconsciente”) quanto à sua articulação institucional e social 

(por contar com uma primeira geração de membros “excêntricos e inquietos” e por 

progredir à margem das instituições mais tradicionais vinculadas à universidade e à 

clínica); salienta-se, também, como a psicanálise se opunha aos determinantes 

maiores da heurística e dos cânones científicos da época, implicando, nessa medida, 

em uma ciência subversiva. A proposta do presente trabalho é de colocar essas 

assertivas sob suspeita, investigando justamente seus reversos, ou seja: a 

continuidade entre a psicanálise e os saberes, instituições e cânones que a acolhem. 

Trata-se, nesse contexto, de questionar as “soluções” analíticas em teoria e história 

para o papel que a psicanálise desempenha, bem como de propor que o estatuto 

político e heurístico da psicanálise precisaria, para ser bem conduzido, ser articulado 

à trama dos “saberes psi” de forma geral, em benefício do rigor analítico e em 

detrimento dos especialismos e parcialismos. 

 

A pesquisa e a produção de conhecimento em psicanálise: dos anos 1980 aos 

nossos dias (Research and production of knowledge in psychoanalysis: from the 

1980s to nowadays) 

Caio Padovan (Universidade Paris 7, Paris, França) 

RESUMO: 

A preocupação com a pesquisa e com a produção de conhecimento em psicanálise 

não é nova. Já nas primeiras décadas do século XX, psicanalistas e estudiosos da 

psicanálise se debruçavam sobre tais questões que, naturalmente, ultrapassavam a 

dimensão propriamente terapêutica da psicanálise. A partir de meados dos anos 

1980, no entanto, sobretudo depois das críticas feitas por Adolf Grünbaum ao 

dispositivo de pesquisa psicanalítico, tal discussão ganharia novos contornos. Tendo 

em vista tal cenário e considerando suas repercussões ainda atuais, nosso objetivo 

nesta comunicação será o de reconstruir a história deste polêmico debate no interior 

da comunidade psicanalítica internacional, privilegiando os acontecimentos que 

tiveram lugar nos últimos trinta anos. Para desenvolver esta problemática, nossa 

exposição será dividida em três momentos. Em um primeiro tempo, faremos uma 

pequena retrospectiva da questão antes dos anos 1980; na sequência abordaremos 



o debate que teve início nesta década e que se prolongou até meados dos anos 2000; 

enfim, chamaremos a atenção para algumas tendências contemporâneas ligadas ao 

estatuto da pesquisa e da produção de conhecimento em psicanálise. 
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O estranho na clínica do SUS (The strange in the SUS clinic) 

COORDENAÇÃO: Teresa Endo (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 

AUPPF, São Paulo, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

A clínica do excessivo (The clinic of the excessive) 

Teresa Endo (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e AUPPF, São Paulo, 

Brasil) 

RESUMO: 

Poderíamos supor que a clínica no SUS é uma clínica do excessivo, daquilo que 

ultrapassa os padrões conhecidos e familiares.  O impressionante na clínica do SUS 

deixou de ser o sofrimento psíquico, mas os atravessamentos trágicos da vida do 

paciente. O olhar do clínico facilmente se volta às condições de vulnerabilidade social 

e riscos de vida (tortura, abuso sexual, violência, tráfico de drogas, prostituição) a 

que foram ou estão submetidos os indivíduos. Neste sentido aquilo que afeta o clínico 

é o outro em sua estranheza, provocada pelo corpo marcado e condenado à sua 

deficiência física, doença letal, condição de miséria social, a violência impingida ou 

sofrida. Tudo ao que foge do conhecido, familiar é sempre e, ao mesmo tempo, 

motivo de horror e interesse. Rotelli (2001) ressalta o crescimento visível de uma 

população de jovens que se encontram à margem da saúde, da educação e do acesso 

à cultura, e se caracterizam não por acaso, o dilema central e dramático dos sistemas 

de saúde mental nascidos das reformas psiquiátricas não são mais os velhos 

pacientes crônicos egressos dos hospitais psiquiátricos com a desospitalização, mas 

os novos crônicos. 

 

Psicopatologia da crackolândia (Psychopathology of the crackland) 

Fellype Rodrigues Freitas Lopes (Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, São 

Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Os usuários de Crack permanecem à margem do convívio social e confinados em 

“ilhas” na região central de São Paulo, sendo a principal delas a da “Crackolândia”, 

termo usado pela mídia para agrupar os usuários de drogas que habitam as 

proximidades da estação de trem Julio Prestes. O entendimento do processo de 

cuidado do outro envolve também um outro pensante, envolvido em questões sociais 

e usuário dos serviços de saúde como qualquer pessoa para além dos guetos. O 

contato com os pacientes inseridos no fluxo de uso de drogas na região central de 

São Paulo, enquanto profissional de saúde, possibilitou uma experiência de 

entendimento psicopatológico de capital importância. É sabido que conseguir a 

adesão ao tratamento por parte dos pacientes é algo desafiador.Os pacientes têm 

suas experiências e subjetividades que vão além de um delírio ou um quadro 

alucinatório, seus conteúdos é que trazem a tona esse inconsciente a céu aberto que 

emerge nesse ambiente de choque de histórias de vida, perdas e privações. 

 

A invisibilidade do vulnerável (The invisibility of the vulnerable) 

Ana Elisa Maranhão De Conti (Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, São Paulo, 

SP, Brasil) 

RESUMO: 

A invisibilidade do vulnerável: por mais grotesca, escancarada no centro da cidade, 

motivadora de políticas públicas de amparo, e triste que seja... A vulnerabilidade 

permanece inatingível. A loucura da rotina do usuário de crack, por mais que permeie 

a rede do SUS, ainda é um desafio para a Saúde Mental. A partir do matriciamento 

de casos entre CAPS e Consultório na Rua, chegamos mais perto de cada usuário da 

chamada “Crackolândia”, cada rotina, cada drama... Adentramos o “fluxo”, a casa de 



cada um, e construímos um diálogo. A rede de cuidado é grande e as expectativas 

em torno do “abrigar primeiro” são boas e baseadas em ótimas evidências 

científicas... Mas quanto conhecemos de cada cidadão do qual estamos cuidando? E 

como podemos cuidar melhor? O trabalho foca no caso de uma usuária e discute 

como alcançar uma relação que dialogue mais com a realidade dessas pessoas. 
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Narrativa e subjetividade – a escrita da clínica e a escrita do inconsciente 

(Narrative and subjectivity – the writing of the clinic and the writing of the 

unconsciousness) 

COORDENAÇÃO: Dorcas Luisa Barretto Gominho (Centro Universitário de João 

Pessoa, João Pessoa, Brasil.) 

PARTICIPAÇÃO: 

A Narrativa do ambiente maternal do cárcere.( The narrative of the maternal 

environment in jail) 

Dorcas Luisa Barretto Gominho (Centro Universitário de João Pessoa, João Pessoa.)  

RESUMO:  

A narrativa mostra o indivíduo como construtor de significados. A linguagem que é 

narrada é destacada como o elemento crucial para expressar as experiências de vida 

de cada indivíduo. A prática da narrativa é sugerida como um instrumento de 

transmissão e uma ferramenta de produção teórica. A narrativa vinda do ambiente 

carcerário mostra muitas nuances interessantes desse contexto atípico da relação 

mãe-bebê. É possível acreditar que um dos caminhos para se ter acesso ao ambiente 

maternal do cárcere é a escuta da narrativa daquelas mães com seus bebês, através 

de códigos de comunicação que lhes são peculiares. O que constitui a narrativa não 

é apenas a história contada, e sim, também toda trama de uma relação dessas mães 

com aqueles que as cercam. Safra diz que o narrar refere-se à possibilidade de se 

contar uma experiência, pois no cerne de todo narrar há uma experiência. Este 

trabalho explora as nuances que a narrativa traz acerca da singularização daquelas 

que vivem no ambiente maternal do cárcere. 

  

Neurociências e psicanálise: conexões ocultas (Neurosciences and psychoanalysis: 

hidden connections) 

Alejando Terehoff (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, Brasil.) 

RESUMO: 

A leitura de publicações das neurociências nos mostra que a percepção através dos 

sentidos se dá primeiro pela via inconsciente e posteriormente pela consciência e 

que as emoções fazem parte da percepção inconsciente. Mostram também uma 

relação humana intersubjetiva cuja linguagem são as emoções e, ainda, que o 

inconsciente identificado pelas neurociências não reconhece identidade e gênero do 

interlocutor. Procuramos, a partir destas novas concepções, definir o inconsciente 

das neurociências e da psicanálise, e as possíveis relações entre eles assim como 

suas conexões pela via da sexualidade. Este trabalho visa mostrar que uma leitura 

atenta das neurociências amplia o conhecimento de cada psicanalista contribuindo 

para seu próprio constructo teórico e vivência clínica. 

 

Criação de um caso e qualidade da escrita: a prosa clínica. (Creation of a case and 

writing quality: the prose of the clinic) 

Iraquitan Caminha (Espaço Psicanalítico e AUPFF. João Pessoa, Brasil.) 

RESUMO: 

Nosso objetivo é mostrar que a escrita que produz um caso clínico não pode ser 

compreendida como um mero fazer técnico. Essa escrita precisa ser carregada de 

uma força criativa capaz de produzir-se como caso. Essa força é usada para 

praticar a mágica de um texto que se faz sujeito e de um sujeito que se faz texto. 

Freud e Merleau-Ponty serão usados como referências para pensar os 

entrecruzamentos entre fala, escuta e escrita no espaço da clínica, construídos pela 

engenhosidade da linguagem que procura dizer o indizível. 
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Amor e ideais na clínica contemporânea com mulheres vivendo com aids ( 

Love and ideas in the contemporary clinic of women living AIDS) 

COORDENAÇÃO: Milla Maria de Carvalho Dias Vieira (Universidade Federal do Pará, 

Belém, Brasil.) 

PARTICIPAÇÃO: 

Bela, recatada e do lar: o ideal de amor romântico como vulnerabilidade ( 

Beautiful, discrete, and housewife: the ideal of the romantic love as vulnerability ) 

Milla Maria de Carvalho Dias Vieira (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil.) e 

Ana Cleide Guedes Moreira (Universidade Federal do Pará e AUPPF, Belém, PA, 

Brasil) 

RESUMO:  

Neste trabalho abordo a identificação de mulheres com o ideal de amor romântico 

proposto por Rousseau como condição de vulnerabilidade ao HIV. Para este autor, 

enquanto o homem seria ativo, forte e responsável por trabalhar no espaço público, 

a mulher deveria ser passiva, recatada, trabalhar no espaço privado da família e o 

seu comportamento estaria sob o julgamento do marido e da sociedade. 

Identificamos neste ideal um modo de subjetivação sexista e misógino, que mantem 

a submissão ao outro. Consideramos a hipótese de que a identificação de mulheres 

com este ideal facilitaria a exposição ao HIV, pois em uma relação assimétrica a 

mulher não teria o poder de negociar o uso do preservativo, sendo o homem o 

detentor desta tomada de decisão. Para ilustrar a relação entre ideal rousseauniano 

e vulnerabilidade ao HIV, comentamos depoimento de sete mulheres que contaram 

suas histórias no filme Positivas.  

 

Mulheres, cultura e sofrimento psíquico: fragmentos de caso clínico (Women, 

culture, and psychic suffering: fragments of the clinic case)          

Bárbara Araújo Sordi (Universidade da Amazônia, Belém, Brasil.) e Ana Cleide 

Guedes Moreira (Universidade Federal do Pará e AUPPF, Belém, PA, Brasil) 

RESUMO:  

Freud teorizou que a cultura se constrói sobre o recalque pulsional do qual decorrem 

as neuroses. Em relação às mulheres, o adoecimento advindo da moral sexual 

civilizada ficou evidente desde o início de sua teoria, com a escuta das histéricas. Ao 

contrário do universo masculino, onde reconheceu existir uma “dupla moral”, a 

mulher sofreria com maior repressão sexual; sua expressão máxima seria o retorno 

do recalcado, isto é seu conflito infantil expresso nos sintomas conversivos. Com 

advento do movimento feminista, muitos direitos civis foram garantidos, porém a 

cultura ainda produz representações em torno “do que é ser uma mulher”. Elegeu-

se o conceito de ideal de eu, a partir de Freud e Lacan, e a noção de padrão de 

feminilidade, proposta por Kehl, para apresentar fragmentos de caso clínico de uma 

mulher vivendo com aids que sucumbiu a melancolia diante da perda de seu ideal de 

mulher desejável, esposa e mãe. 

 

Amor e mito como verdade cultural e subjetiva (Love and myth as cultural and 

subjective truth) 

Alessandro Melo Bacchini (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, Brasil) 

RESUMO: 

Em Psicologia das massas e análise do eu, Freud questiona a dicotomia entre o 

individual e o coletivo, entre a cultura e a subjetividade, argumentando que o outro 

está sempre envolvido na vida psíquica do indivíduo. Tomamos como fio condutor a 

discussão empreendida por Lévi-Strauss e Lacan acerca do mito em seu papel cultural 

e individual. Elegemos o amor como objeto de estudo devido a seu papel fundante 

no que diz respeito à constituição da subjetividade e no tratamento psicanalítico, e 

ao fato de que, na psicanálise, o amor é abordado a partir dos mitos de Narciso e de 

Édipo. 
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Pensar a transferência: o pesquisador na clínica psicanalítica (Thinking 

transference: the researcher in the psychoanalytical clinic) 

COORDENAÇÃO: Vanessa Cristina de Freitas (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, Brasil.) 

PARTICIPAÇÃO: 

O preconceito do analista na clínica da psicose (The prejudice of the analyst in the 

psychosis clinic) 

Dagmara Yuki Vieira Tomotani Myrria (Pontifícia Universidade Católica do São 

Paulo, São Paulo, Brasil.) e Manoel Tosta Berlinck (Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo e AUPPF, São Paulo, Brasil) 

RESUMO:  

A psicose é um tema de grande interesse entre os psicanalistas. Muito se produziu 

acerca desta clínica, entretanto a questão sobre o que desperta o interesse é pouco 

pensada. Nesta clínica parece haver um desejo de ser analista vinculado ao desejo 

de trabalhar com a psicose. O preconceito do analista se referenciaria a uma ideia 

pré-concebida em relação à psicose, que atravessa o analista trazendo efeitos na 

clínica. O analista estaria então transferenciado com a psicose antes de (contra) 

transferir com o paciente? Seria o preconceito aquilo que leva o analista a sustentar 

o tratamento do psicótico? Ou poderia o preconceito inviabilizar a escuta do paciente 

e gerar um irrompimento da crise? Este trabalho, através da Psicopatologia 

Fundamental e do Método Clínico, trabalhará com o enigma despertado no 

pesquisador sobre o que leva e o que sustenta o psicanalista na Clínica da Psicose. 

 

O vazio como signo do erotismo (The emptiness as sign of eroticism)  

Thaís Augusto Gonçales Zanoni (Pontifícia Universidade Católica do São Paulo, São 

Paulo, Brasil) e Manoel Tosta Berlinck (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

e AUPPF, São Paulo, Brasil) 

RESUMO:  

Será abordado neste trabalho o tema do erotismo visando demonstrar como este 

conceito está atrelado à prática psicanalítica e aos efeitos do encontro-desencontro 

com o paciente. O amor de transferência, elemento essencial no ensino de Freud 

para haver análise, manifesta-se pela condição erótica a que está remetido. Como 

Lacan (1972-73, p. 97) aponta: “A questão do amor é assim ligada à do saber”. Desta 

forma, é através da experiência analítica, sob a influência de Eros, que a psicanálise 

pode operar. Por meio do incômodo desencadeado no analista, busca-se, ao se 

debruçar sobre os aspectos transferenciais envolvidos em um caso clínico, uma 

compreensão para o que foi sentido como enigmático no encontro com o paciente. 

Questões sobre a natureza dos afetos despertados no analista movem esta 

investigação. Neste percurso, revelam-se conteúdos psíquicos que declaram a 

relevância do erotismo para que seja atribuída ao analista o suposto saber, lugar este 

que instiga o desejo de saber do paciente garantindo o fenômeno transferencial. 

 

A transferência na clínica da psicose (Transference in the psychosis clinic) 

Vanessa Cristina de Freitas (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

Brasil) e Manoel Tosta Berlinck (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 

AUPPF, São Paulo, Brasil) 

RESUMO: 

O amor configura uma tentativa de nomear simbolicamente um afeto não-

representável. Na psicose o amor é outra coisa, está no campo do real. Tendo como 

base um caso clínico e uma situação enigmática ocorrida ao longo do tratamento de 

um paciente psicótico, questiona-se o aparente e representativo discurso amoroso 

de Pedro direcionado à analista. Se as falas de Pedro fossem significadas pelo clínico 

como uma expressão do amor de transferência, estaria-se tentando dar um contorno 

e uma contenção ao real inerente à psicose. O clínico que atua na clínica da psicose 

depara-se com inúmeras possibilidades de representar o delírio do paciente, sendo 



essa expressão um esforço do analista para não se deparar com a própria angústia 

diante do indizível. Este trabalho visa a uma articulação entre a configuração do 

tratamento psicanalítico a pacientes psicóticos, por meio do caso Pedro, e os 

impasses do clínico frente à constituição da transferência no contato com o 

funcionamento psíquico delirante. 
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O corpo que sofre (Suffering body) 

COORDENAÇÃO: Márcia Regina Costa (Universidade Veiga de Almeida, Rio de 

Janeiro, Brasil.) 

PARTICIPAÇÃO: 

E quando o corpo falha? (What about when the body fails?) 

 

Márcia Regina Costa (Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro, Brasil.) 

RESUMO:  

Na atualidade o corpo adoecido, considerado defeituoso, parece ser constantemente 

atravessado por exigências que o colocam a serviço de protocolos, com a intenção 

de catalogá-lo, readaptá-lo.  Ele é quase uma realidade virtual, através da qual o que 

se pretende recriar é um ideal de perfeição. A decrepitude do corpo, descrita por 

Freud, como uma das formas de mal-estar para o sujeito, nos desafia a pensar sobre 

os efeitos dos avanços da ciência, que buscam conhecer as alterações genéticas, para 

assim predizer e garantir uma certeza para todos. A proposta deste trabalho é 

apresentar, a partir de vinhetas clínicas, os efeitos de um teste genético, para o 

sujeito, com os quais nos defrontamos. Advertidos pela psicanálise, ainda que o corpo 

'falhe', adoeça no que tem de mais íntimo – seu DNA – é preciso dar lugar ao sujeito, 

à enunciação de um saber inédito, uma construção/invenção possível, diante do real 

traumático, da dor psíquica imposta pela fragilidade de um corpo em função de ter, 

ou não, uma predisposição genética para câncer de mama. 

  

Inquietante corpo indisciplinado (Disturbing undisciplined body) 

Gláucia da Silva Pinheiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

Brasil.) e Vera Lopes Besset (Universidade Federal do Rio de Janeiro e AUPPF, Rio 

de Janeiro, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho abordará questões que se apresentam na clinica com crianças em torno 

de sintomas que se localizam no corpo infantil, inquieto e indisciplinado. A angústia 

dos pais diante do mal-estar que a criança denuncia, por vezes demandando um 

tratamento encomendado e confirmações diagnósticas como forma de apaziguar tal 

mal-estar. Dessa forma, pensar, a partir da clínica, de um breve fragmento de caso, 

o que se apresenta nesse tempo da formação psíquica do sujeito, como a construção 

de sua neurose infantil, o que se mostra de fato como um sintoma, marcando a 

neurose da criança que revela também seu incômodo, seu sofrimento e angústia; 

sintoma que fala no corpo e se mostra como representante da verdade, respondendo 

ao que existe de sintomático na estrutura familiar. O trabalho tomará como direção 

a teorização de Freud e o ensino de Lacan, trazendo um contraponto à proliferarão 

de nosografias  psiquiátricas que se apresentam como novos significantes na clinica 

com crianças. 

  

Se fazer degradar no amor mais, ainda (To let oneself degrade in love even more) 

Wilker Luiz Pessoa França (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

Brasil.) e Bernardo Arbex de Freitas Castro (Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, Brasil.) 

RESUMO: 

Para Freud, o corpo é uma das fontes privilegiadas de mal-estar para o sujeito. O 

amor é um dos meios dos quais o ser humano dispõe diante desse mal-estar.  No 

entanto, essa é uma solução bastante frágil, pois coloca o sujeito na posição de 

dependência do outro, o ser amado.  Na prática clínica observa-se que nem sempre 



o amor é harmônico, por vezes parece um jogo de desencontros. Para alguns sujeitos 

no feminino a perda do amor ou o medo de não ser amado dá origem a uma intensa 

angústia.  Então, fazem-se diversas concessões, pagando com sofrimento um preço 

alto para obter o almejado amor, colocando em cena o próprio corpo. Com isso, o 

corpo pode ser alvo de violência, de um excesso pulsional que vai além da 

agressividade. A proposta do presente trabalho é discutir, a partir de dados clínicos, 

a relação do “ser degradado” no amor ao enigma da sexualidade feminina. Esse 

enigma advém de um gozo que não pode ser enunciado em palavras. Por isso, cada 

sujeito constrói uma versão possível para essa questão. 
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A (não) relação entre desejo e gozo, o sofrimento hipocondríaco e as 

invenções psicóticas: aportes teóricos ao fazer clínico (The (non) relation 

between desire and joy, the hypochondriac suffering and the psychotic 

inventions: theoretical contributions to the clinic doing) 

COORDENAÇÃO: Bruna Pinto Martins Brito (Universidade Federal Fluminense, 

Campos dos Goytacazes, Brasil.) 

PARTICIPAÇÃO:  

Entre desejo e gozo: notas sobre a ideia de negatividade na obra de Lacan. ( 

Between desire and joy: notes about the idea of negativity in Lacan’s work) 

Michelle Menezes Wendling (Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Para Deleuze e Guattari, o vínculo entre desejo e negatividade pensado pela 

psicanálise despotencializa o desejo e nos distancia de uma análise das condições 

sociais de sua submissão. A fim de pensar possíveis posições quanto a esta crítica, 

discutimos duas leituras da obra de Lacan. Para Miller, a ideia de desejo em Lacan 

privilegia uma operação de a menos. Um dos conceitos que apontam para um 

deslocamento dessa concepção é o sinthome, um saber-fazer singular pensado a 

partir da constância positiva do gozo. Para Safatle, inicialmente Lacan pensou a 

subjetivação do desejo no jogo da transcendência da Lei. A partir da noção de real 

do corpo a via empírica produtora dos objetos não precisaria mais ser esvaziada pela 

transcendência, em nome do desejo puro. Seria preciso reconhecer a opacidade e o 

não-idêntico nos objetos, sua irredutibilidade à imagem e ao significante, para 

reconhecê-la também no sujeito. Há aqui uma dimensão do negativo que não precisa 

ser eliminada e que não se liga à destrutividade. 

  

Hipocondria: pequenos indícios na clínica da psicose? (Hypochondria: small 

evidences in the psychosis clinic) 

Gabriela Costa Moura (Centro Universidade Tiradentes, Maceió, AL, Brasil) 

RESUMO: 

A hipocondria, desde Freud, é caracterizada como um fenômeno histérico ou 

psicótico. Schreber pode ser considerado um caso de psicose extraordinária no qual 

a hipocondria se apresenta como um fenômeno elementar e corporal, manifestando-

se antes de seu desencadeamento. Deste modo, a diferenciação da hipocondria na 

psicose e na histeria é uma questão clínica que merece atenção. A proposta do 

presente trabalho consiste em examinar a hipocondria a partir da concepção de 

psicose ordinária. Miller frisou a investigação de “pequenos sinais” que auxiliam na 

identificação do sutil da psicose ordinária. Nesse contexto, a atenção deve estar 

voltada para a identificação de uma desordem provocada na junção mais íntima do 

sentimento de vida do sujeito, na maneira como o sujeito experimenta seu corpo e 

no modo se relacionar com suas próprias ideias. Na psicose é preciso inventar laços 

artificiais para se ligar ao corpo, pois a experiência de estranheza do corpo toma o 

psicótico. Será a hipocondria um pequeno indício na clínica da psicose? 

  

Psicose e invenção: aportes para um tratamento possível (Psychosis and invention: 

contributions for a possible treatment) 



Bruna Pinto Martins Brito (Universidade Federal Fluminense, Campos dos 

Goytacazes, Brasil), Ivy França Carvalho (Universidade Federal Fluminense, 

Campos dos Goytacazes, Brasil), Lucas Guilherme Fernandes (Universidade Federal 

Fluminense, Campos dos Goytacazes, Brasil) e Marina Alonso de Rezende Gripp 

(Universidade Federal Fluminense, Campos dos Goytacazes, Brasil) 

RESUMO: 

O presente trabalho busca pensar a clínica como um espaço que possibilite a 

invenção, isto é, uma forma singular do sujeito lidar com o Outro. Freud não 

considera a possibilidade de um tratamento para a psicose, visto que estes pacientes 

só investiriam uma transferência negativa em análise. Apesar disto, o autor traz 

importantes contribuições para a compreensão do mecanismo da psicose, 

principalmente, em seu caso Schreber. Lacan aposta que não se deve recuar diante 

da psicose e que um tratamento lhes é possível a partir da consideração de uma 

questão preliminar – a foraclusão. O autor nos indica certa insuficiência da 

compensação imaginária para servir de apoio a esta falta. Ele indica a compensação 

como uma saída para a psicose, e posteriormente, aponta para a suplência. A partir 

desta elaboração e do termo invenção, elaborado por Miller, partimos da premissa 

de um laço social precário na psicose, considerando que a proposta da clínica é ofertar 

ao sujeito um modo de inventar para si uma possibilidade de incluir-se no laço social. 
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Infans, Infância e Psicanálise: a clínica do vir a ser. (Infants, childhood, 

and psychoanalysis: the clinic of the might become) 

COORDENAÇÃO: José Paulo N. Naslavsky (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Com vocação a convocar: reflexões em torno das pulsões, do assujeitamento e da 

sujeição.( With vocation to convoke: reflections around pulses, non-submission, 

and submission) 

José Paulo N. Naslavsky (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

O infans está entre o Não Eu e o Eu, vindo ao mundo com o potencial de Ser, de se 

tornar sujeito. No entanto, estando entre o vir a ser e ser, é ainda sujeito a advir, 

pendente de um fenômeno instituinte em torno do qual a psicanálise se detém em 

interessantes discussões. Neste contexto pretendemos com este trabalho invocar um 

recorte conceitual que nos permita trilhar a evolução dinâmica do conceito da teoria 

das pulsões a partir dos pilares propostos por Freud (1914) e determinadas 

reelaborações pós freudianas que enfatizam para o processo de constituição do 

sujeito do vir a ser, a existência fundamental de um outro invocante ao qual se 

assujeita, se fazendo também sujeito. 

 

A elasticidade da técnica na clínica com crianças institucionalizadas. (The elasticity 

of the technique in the clinic with institutionalized children) 

Ilma Araújo (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil)  

RESUMO: 

Pensando na clínica com crianças institucionalizadas, tenho me preocupado com a 

condução dos tratamentos, onde chegam demandas de terapia para crianças com 

dificuldades e diversos sintomas. Pais e adotantes procuram orientação para os 

desafios do processo de adoção. Por essa razão, considero pertinente retomar as 

novas maneiras de pensar a clínica. Quais elementos contribuirão para construir algo 

entorno do paciente, neste contexto? Diante de situações precárias, de rompimento, 

de privação, desamparo, abandono, violência, o paciente pode apresentar uma 

resistência no acompanhamento. Assim, me interrogo sobre a qualidade da 

elasticidade do manejo clínico, na condução do que é possível ofertar ao sujeito, para 

assim criar uma demanda, e explorar tal significante, como possibilidade de criar 

uma narrativa, e o sujeito se desenvolver de modo adequado no plano afetivo. 



Recorrendo as consultas terapêuticas de Winnicott “cada sessão começa e termina 

ali”. E então, saio sem estar na dependência desses momentos, cada dia é um dia.  

 

Um olhar que acolhe (A welcoming look) 

Lucia Wanderley (Espaço Psicanalítico João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

O texto é um relato clínico, que traz dois tempos do processo terapêutico de uma 

criança (idade: 9 anos e meio). O primeiro é marcado por um difícil acesso a essa 

paciente, vítima de abandono e de várias queixas contra ela. O segundo tempo é de 

uma boa relação transferencial,  momento em que o olhar sorridente da menina se 

dirige à analista, que tenta traduzir e acolhê-lo. Isso é um marco no trabalho 

terapêutico, que passa a incluir outras formas de expressão, tais como o desenho 

“estilítico” da garota e jogo com palavras. Este trabalho objetiva mostrar a 

importância do olhar no trabalho da dupla analítica, especialmente de uma menina 

na pré puberdade. Traz fundamentos teóricos de Winnicott - sobre o papel do espelho 

da mãe; de A. Green – o complexo da mãe morta; e de J. McDougall – sobre a 

construção da identidade feminina. 
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Dor crônica e seus (des)sentidos (Chronic pain and its (lack of) meanings) 

COORDENAÇÃO: Fábio Paes Barreto (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Dor crônica: do sintoma à inibição (Chronic pain: from symptom to inhibition) 

Rogério de Andrade Barros (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) e Vera Lopes Besset (Universidade Federal do Rio de Janeiro e AUPPF, Rio 

de Janeiro, Brasil) 

RESUMO: 

As síndromes de dor crônica que não respondem ao modelo de localização de causas 

orgânicas representam um enigma ao saber médico sobre o organismo e suas 

funções. A ausência de um tratamento standard e a impossibilidade de uma promessa 

de cura abre a via para a abordagem do caso a caso.  Na psicanálise, é possível 

acolhê-la, por vezes, como um sintoma, cujo sentido oculto pode se desvelar pela 

interpretação. Com certa frequência, a dor comparece como sintoma mudo, que nada 

quer dizer. Nesses casos, nossa proposta é considerá-la sob o aspecto da inibição. 

Como tal, a inibição dolorosa funcionaria como um Nome-do-Pai, através do 

redobramento do Imaginário como forma manter atados os registros Real, Simbólico 

e Imaginário borromeanamente. 

  

Uma experiência de escuta psicanalítica a pacientes que sofrem de dor crônica ( 

An experience of psychoanalytical listening to patients suffering from chronic pain) 

Pedro Moacyr Chagas Brandão Jr (Centro Universitário Uniabeu, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil.)  

RESUMO: 

As demandas de tratamento psíquico para pacientes que sofrem de dores crônicas é 

crescente e configura-se como um problema de saúde pública no Brasil. Em especial 

as dores que persistem após a cura de uma doença ou cuja causalidade orgânica não 

pode ser claramente definida. Nesses casos o tratamento assume a orientação da 

clínica da dor, que ultrapassa aquele fundamentado no modelo biomédico e diz 

respeito a um modo específico de fazer clínica, mas também a um serviço específico 

onde essa clínica pode operar. A clínica da dor mobiliza profissionais de diferentes 

áreas, sendo a psicanálise pouco explorada nesse campo. O presente trabalho visa, 

a partir de dados teóricos e clínicos, debater a experiência de escuta psicanalítica a 

pacientes que sofrem de dor crônica no Serviço de Investigação e Acompanhamento 

a Pacientes com Dor Crônica (UFRJ-Belford Roxo-RJ). Situando a especificidade da 

psicanálise e sua articulação com as demais abordagens nesse campo. 

 



A proposição de um algoritmo clínico para a dor crônica (The proposition of a clinic 

algorithm for the chronic pain) 

Fábio Paes Barreto (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

O estudo incursiona no mosaico sintomático em que se constitui a síndrome dolorosa 

crônica, sem base orgânica detectável. Conforme a psicanálise de orientação 

lacaniana, a pesquisa considera as condições clínicas nas quais a dor crônica se 

expressa como sintoma analítico e que embute um sentido codificado, e aquelas em 

que se apresenta como “novo sintoma” ou “sintoma mudo” ao não querer dizer nada, 

inscrevendo-se no fora-de-sentido e na pura satisfação do gozo. Nessa variedade, 

examinam-se as distintas funções para a dor, em especial o papel que pode 

desempenhar na estabilização da psicose. É a partir de um enigma que se apresenta 

para o staff clínico que o psicanalista é convocado a intervir na dor. A pesquisa extraí 

consequências diretas para o tratamento psicanalítico e para a abordagem 

multidisciplinar da síndrome dolorosa, sintetizando o manejo proposto ao esboçar um 

algoritmo clínico para o diagnóstico estrutural e a direção do tratamento para a dor 

crônica, fundamentada em um diálogo entre o primeiro e o último ensino de Lacan. 
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Psicanálise, instituição e era digital (Psychoanalysis, institution, and digital 

era) 

COORDENAÇÃO: Eugênia Chaves (Faculdade Maurício Nassau, Natal, RN, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Redes sociais e vínculos contemporâneos (Social networks and contemporary 

bonds) 

Eugênia Chaves (Faculdade Maurício Nassau, Natal, RN, Brasil) 

RESUMO: 

Ao se tornarem o centro das comunicações sociais, as redes de relacionamento online 

modificaram o dia-a-dia das pessoas e geraram diferentes formas de comunicação e 

de estabelecimento de laços sociais. Lançando um olhar crítico sobre essas 

transformações, surgem muitos questionamentos: Por que a comunicação através da 

internet tornou-se tão procurada em detrimento da comunicação presencial? Que 

necessidades subjetivas do homem atual ancoram o acesso aos chats como uma 

atividade indispensável e muitas vezes sem controle? O ambiente virtual é capaz de 

viabilizar os encontros ou funciona muito mais como reflexo do isolamento e da 

alienação do sujeito?  Na busca por contribuições a essas questões, o artigo 

apresenta uma discussão teórica, a partir de referenciais psicanalíticos, sobre o uso 

da tecnologia como mediadora das relações sociais e seus impactos tanto na 

transformação das relações interpessoais quanto nos processos de constituição da 

subjetividade, nas questões narcísicas e de sustentação do eu. 

 

A psicanálise em tempos de digitalidade (Psychoanalysis in digital times) 

Deysiane R. Pessoa Simões (Universidade Católica de Pernambuco. Recife-PE, Brasil.) 

RESUMO:  

Em tempos de digitalidade há uma transformação dos modelos que regem a 

contemporaneidade. Com a expansão das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, o paradigma que prevalece na atualidade é a aceleração. Paradigma 

este que será discutido no presente trabalho a partir de uma leitura psicanalítica, que 

irá considerar o sujeito em uma nova relação espaço tempo, e refletir sobre o que se 

processa no campo das psicopatologias diante desse novo universo, que já é tão 

cotidiano. Com a era digital as pessoas passaram a se adaptar a outro modo de 

funcionamento, que demanda o tempo todo, novas roupagens. Sendo assim, muitos 

questionamentos se destacam frente a esse novo lugar, um lugar que parece exigir 

habilidade não só para operar máquinas, mas para operar a si mesmo. 

 

O estilo EPSI: cuidado institucional e qualidade clínica (The EPSI style: institutional 

care and clinic quality) 



Ivone Vita (Espaço Psicanalítico, João Pessoa-PB, Brasil.) e Neuma Barros (Espaço 

Psicanalítico e AUPFF, João Pessoa-PB, Brasil.) 

RESUMO: 

A qualidade no método clínico pode ser vista isoladamente ou estudada em função 

do contexto em que está inserida; pode igualmente ser forjada em um ambiente 

(des)favorável, que a privilegia e molda. Em quase duas décadas, uma experiência 

institucional peculiar tem-nos marcado fortemente: a experiência EPSI – Espaço 

Psicanalítico. Desde o início, pretendíamos criar uma instituição de qualidade, o que 

significou, na prática, abertura de consultórios e de espaços dinâmicos de estudo, 

ensino e transmissão da psicanálise. A reiterada interlocução com psicanalistas e 

estudiosos locais e nacionais tem certamente contribuído para preservar a alteridade 

e o rigor conceitual que buscamos, e o enquadre institucional, por outro lado, dá 

suporte ao projeto clínico, aos estudos, produções e atividades culturais ali 

desenvolvidas. Toda essa dinâmica redundou na instauração de um arranjo 

institucional que propicia trabalho criativo compartilhado, e no vigor de um projeto 

comum potencializador ─ características do estilo EPSI de exercer a psicanálise. 
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A construção de pensamento a partir dos impasses na prática clínica (The 

construction of thinking based on the deadlocks of the clinical practice) 

COORDENAÇÃO: Danna Paes de Barros de Luccia (Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo, Brasil.) 

PARTICIPAÇÃO: 

A representação psíquica na cena analítica: do impasse à construção de sentido 

(The psychic representation in the analytical scene: from the deadlock to the 

construction of meaning)  

Andrea Socha (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil.) 

RESUMO: 

A noção de representação psíquica percorre a teoria psicanalítica com diferentes 

alcances e interpretações, uma vez que o trabalho de representação tanto coloca-

se como um fato originário e fundamental do psiquismo, como algo que, impondo 

desafios à própria psicanálise, nem sempre pode ser realizado. A partir de um 

fragmento clínico, este estudo pretende considerar a problemática do adoecimento 

psíquico vivido no impasse entre o contato ameaçador com a experiência em estado 

bruto - traumática - e os limites da elaboração representativa. Seguindo o 

pensamento de Ferenczi e outros autores que enfatizam a importância das 

respostas que o objeto oferece ao sujeito, a demanda de análise seria equivalente a 

uma demanda de simbolização desta matéria sem representação em algo que pode 

ser comunicável e reconhecido pelo analista. 

  

O menino do cordão: sobre o desmentido na neurose infantil (The string boy: about 

the contradicted in the child neurosis) 

Lia Novaes Serra (Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.) 

RESUMO: 

Nesse trabalho busco analisar a questão do desmentido (Verleugnung) vivenciado na 

relação transferêncial de um atendimento clínico infantil. Gostaria de mostrar como 

esse conceito, tardiamente desenvolvido por Freud, torna-se um operador clínico 

central para o trabalho analítico. Para tanto, tecerei considerações sobre uma das 

ideias centrais da psicanálise: a de que o eu é o lugar do engano. Passando, em 

seguida, pela constituição do pensamento e a diferenciação necessária pelo teste de 

realidade. Esse debate torna-se útil para, então, compreender a manifestação do 

desmentido na inibição do pensamento e na criação do objeto fetiche, como tentativa 

de salvar o eu da contradição do eu sei, mas mesmo assim. 

 

A transferência e a contratransferência nos impasses entre a dupla analítica 

(Transference and counter-transference in the deadlocks between the analytical 

duo) 



Miriam Grajew (Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.) 

RESUMO: 

Encontramos impasses na clínica que nos convocam a pensar sobre os fundamentos 

teóricos da técnica e que nos ajudam a redirecionar nossa prática. Como ilustração 

desta situação, o caso do Homem dos Lobos torna-se paradigmático já que o trabalho 

analítico, num determinado momento, deixa de progredir. Dado este impasse, Freud 

coloca um prazo de mais um ano para o seu fim - o que veio a ser sua primeira 

aplicação da técnica ativa. Apesar de avaliar que obteve um resultado satisfatório, 

Freud reconhecerá vestígios transferencias que o levam a convidar o Homem dos 

Lobos de volta ao seu divã alguns anos depois. A partir desta situação, pretendo 

problematizar a transferência e a contratransferência no trabalho da dupla analítica, 

considerando os seus limites e as possibilidades de mudanças psíquicas.   
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Cultura da indiferença (Culture of indifference) 

COORDENAÇÃO: Maria Helena Fernandes (Instituto Sedes Sapientiae, São Paulo, 

SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO:  

Sobre o “casos-limite” e os limites da clínica psicanalítica nestes casos: sofrimento, 

reconhecimento e cultura da indiferença (About the “limit-cases” and the limits of 

the psychoanalytical clinic in these cases: suffering, recognition, and culture of 

indifference) 

Maria Lívia Tourinho Moretto (Universidade de São Paulo e AUPPF, São Paulo, SP, 

Brasil)  

RESUMO: 

Neste trabalho pretende-se discutir acerca do “limite” na psicanálise, a partir da 

noção de “casos-limite” e dos limites da clínica psicanalítica nestes casos. Propomos 

que, nestes casos, o sofrimento e a demanda de reconhecimento podem ser melhor 

compreendidos se consideramos a indiferença do Outro enquanto elemento 

constituinte da subjetividade em questão. Nota-se o potencial iatrogênico da clínica 

quando a posição do analista se confunde com a posição de indiferença. O estilo 

clínico proposto exige presença do analista. 

 

A indiferença ao outro como essência do sujeito neoliberal (The indifference 

concerning the other as essence of the neoliberal subject) 

Nelson da Silva Júnior (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Apoiamos nossa análise da matriz psicológica do sujeito neoliberal, no presente texto, 

na teoria de Gary Becker, Premio Nobel de Economia de 1992. A concepção de sujeito 

que é levada em conta em suas pesquisas é aquela de uma “unidade de interesse” 

que está sempre diante de escolhas entre possibilidades excludentes, ou seja, um 

sujeito que é pensado a partir do cálculo para maximização de utilidade. Procurarei 

demonstrar a impermeabilidade radical desta forma de subjetivação colocada em 

funcionamento pela economia neoliberal a toda forma de alteridade. Serão também 

examinadas as consequências desta forma racional de indiferença para os laços 

sociais e para a gestão política. 

  

A indiferença histérica (The hysterical indifference) 

RESUMO: 

Em 1906, o médico francês Pierre Janet foi convidado, pelo reitor Charles William 

Eliot (1869-1909), que após a Guerra Civil Americana, transformou a faculdade e as 

escolas profissionais afiliadas em uma moderna universidade de pesquisa, e pelo 

Professor James Jackson Putnam (1846 – 1918), a ministrar curso de quinze aulas 

sobre “Os principais sintomas da histeria” inaugurando, assim, oficialmente o 

majestoso prédio da Escola de Medicina daquela Universidade. 

Apesar de reconhecer, com o médico inglês Sydenham, que a histeria poderia ser 

denominada um Proteus, devido a interminável mudança de seus sintomas, Janet 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa


ofereceu aos professores e estudantes de Harvard um magistral curso onde os 

principais sintomas são listados e descritos. 

Cem anos depois, há “novos sintomas” da histeria ou os assim chamados revelam, 

apenas, a douta ignorância dos atuais estudiosos do assunto? 
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Escuta qualificada, subjetividade e saúde (Qualified listening, subjectivity, 

and health) 

COORDENAÇÃO: Jaqueline Brito Vidal Batista (Espaço Psicanalítico e da AUPPF – 

Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental.) 

PARTICIPAÇÃO: 

Saúde e qualidade: desafios e enfrentamentos (Health and quality: challenges and 

confrontations) 

Jaqueline Brito Vidal Batista (Espaço Psicanalítico e da AUPPF – Associação 

Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental.) 

RESUMO: 

Vivemos num mundo quantificado, onde a legitimidade do que é produzido é 

adquirida através de métodos que atrelam seu valor a números, tabelas, gráficos, 

etc. Nas últimas décadas tem se fortalecido a ideia de que só se pode avaliar a saúde 

pelos resultados de exames laboratoriais e de imagem. Através desse estudo, 

queremos chamar a atenção para um aspecto que tem sido cada vez mais 

desconsiderado: a subjetividade implicada na saúde e\ou na doença. É essa 

subjetividade que dá um caráter qualitativo à saúde; que marca a vida com as 

representações presentes nas psicopatologias. Groddeck dizia: a gente adoece para 

não morrer. Ele compreendia a doença como algo carregado de significados, podendo 

dizer muito a respeito do doente como habitante de um corpo marcado pela 

linguagem. Ao trazermos a qualidade como algo inerente à saúde, pretendemos falar 

do que precisa ser considerado, pensando, refletido. Estar doente não quer dizer que 

se está sem saúde. Segundo Dejours, saúde é quando ter esperança é possível – não 

se pode quantificar a esperança. 

 

Balcão de direitos: balcão de escuta (Rights’ desk: listening desk) 

Valéria Dinoá Duarte Guerra (Espaço Psicanalítico, João Pessoa-PB, Brasil)  

RESUMO: 

O Trabalho propõe algumas reflexões sobre o desenrolar da escuta clínica, favorecida 

através das políticas públicas no âmbito da assistência social. Tentamos lançar luz 

sobre referências de alguns psicanalistas contemporâneos, para oferecermos uma 

contribuição sobre o destino desse árduo e longo caminho de mudanças subjetivas 

até se alcançar a capacidade de estabelecer percepções para transformar 

comportamentos. Os casos clínicos apresentados servem de constatação do auxílio 

que a psicanálise tem a oferecer para a melhoria das condições psíquicas e sociais 

do homem contemporâneo. Todavia, para dar conta dessa empreitada é necessário 

inovarmos na nossa prática profissional, adotando uma visão sistêmica do mundo da 

vida destas pessoas tão desamparadas. Estas demandas que escapam ao que era o 

padrão clínico freudiano, nos convocam a uma tomada de consciência da necessidade 

de ter um papel mais ativo para que mudanças sociais possam ocorrer a partir de 

nossas ações. 

 

Sala de leitura, sala de escuta? (Reading room, listening room?) 

Cláudia Valéria Araújo (Espaço Psicanalítico, João Pessoa-PB, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho é fruto da minha experiência como Psicóloga Escolar em uma instituição 

municipal que atende crianças que convivem em meio aos conflitos próprios dos 

ambientes de alto risco. Sem sala para o Setor de Psicologia e para possibilitar 

alternativas saudáveis ao agitado intervalo, reorganizei a desativada Sala de Leitura 

para acolher aos alunos e a mim. As crianças começaram a procurar esse ambiente 

em função da leitura e, depois, com a disponibilidade dos brinquedos, passaram a 



frequentá-lo sistematicamente, experimentando a oportunidade de viver, com os 

colegas, momentos lúdicos e criativos - ocasião em que a escuta de suas experiências 

me possibilitaram conhecer e pensar sobre as representações subjetivas do universo 

que vivem. Também tive a oportunidade de escutar, nesse “novo” ambiente, 

professores, funcionários, familiares e profissionais de saúde. Além da inspiração nas 

teorias de Winnicott, a construção dessa intervenção foi orientada pelo compromisso 

com as crianças e a comunidade que está sendo atendida. 
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A qualidade dos dispositivos clínicos com crianças (The quality of clinical 

facilities with children) 

COORDENAÇÃO: Marta Regina de Leão D'Agord (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul e AUPFF, Porto Alegre-RS, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Acompanhamento terapêutico e infância (Therapeutic monitoring and childhood) 

Hélida Vieira da Silva Xavier (Universidade Federal de Alagoas, Macéio-AL, Brasil.) 

E Charles Elias Lang (Universidade Federal de Alagoas, Maceió-AL, Brasil.) 

RESUMO: 

Neste trabalho pretende-se abordar a temática do AT com crianças, dispositivo clínico 

onde o cuidado com o outro ganha dimensões muito próximas do dia-a-dia. No AT o 

acompanhante irá considerar as potencialidades terapêuticas das atividades e 

vivências cotidianas da criança. Trata-se de uma prática clínica que descortina 

inúmeras funções, dentre elas estão: a mediação entre a criança e sua família; a 

tecitura e/ou reinvestimento de laços sociais; a invenção ou ampliação dos espaços 

de circulação da criança. Nestes espaços, ora públicos, ora privados, desdobra-se o 

setting terapêutico do AT. O trabalho clínico que emerge nas trilhas abertas pelo AT 

visa propiciar a criação de novas referências sobre o lugar da criança na família, 

rompendo com o horizonte de histórias amarradas a um diagnóstico, de queixas 

sobre sintomas e limitações esperadas dos familiares. 

 

Catar dores, catar ventos: o tempo da escrita na clínica com crianças em situações 

de violência (Pick up pains, pick up winds: the writing time in the clinic with 

children in violence situations) 

Helena Pillar Kessler (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, 

Brasil.) 

RESUMO: 

O presente trabalho parte da experiência da Casa dos Cata-Ventos, uma proposta de 

trabalho psicanalítico com a infância inspirada nas Estruturas Dolto que se localiza 

na cidade de Porto Alegre/RS: um lugar para brincar, contar histórias e conversar. 

Estando situada em um contexto de exclusão e violências, vemos se atualizarem na 

transferência questões referentes ao traumático. Nas considerações que seguem, 

pretendemos discutir o método de trabalho, o qual opera com o tempo e com o 

dispositivo da escrita. A construção da intervenção clínica se dá em diferentes 

tempos, no encontro entre trabalhadores e crianças que frequentam o espaço e entre 

os diferentes membros da equipe de trabalho. O dispositivo da escrita, em sua 

intrínseca relação com o outro, permite uma narração e historicização do vivido, 

estabelecendo um tempo de compreender diante do que por vezes se apresenta como 

excesso. 

 

Oficina do Brincar: um dispositivo clínico coletivo para o trabalho institucional com 

crianças (Play workshop: a collective clinical facility for the institutional work with 

children) 

Karina Brauner Blom (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, 

Brasil.) e Marta R. de L. D'Agord (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre-RS, Brasil.) 

RESUMO: 



Este trabalho faz parte da trajetória de fundamentação teórica psicanalítica de um 

dispositivo clínico coletivo para pacientes bem pequenos e com sérias precariedades 

estruturais. O dispositivo “Oficina do Brincar” foi desenvolvido em uma instituição 

pública (CAPSi), que atende casos de saúde mental graves de crianças na faixa etária 

de zero a 18 anos. Primeiramente, tratava-se de responder a uma questão 

quantitativa: a demanda por novos atendimentos era muito maior do que a oferta 

que a instituição estava preparada para atender individualmente. Mas a avaliação da 

qualidade dessa intervenção nos levam a apurar os operadores clínicos que a 

constituem a partir da pertinência da distinção entre via di porre e via di levare 

(FREUD, 1904) para  mobilizar os entraves no "nascimento" da subjetividade. Alguns 

elementos que fazem parte deste dispositivo e que serão analisados neste trabalho 

são o “Caderno de Empréstimo de brinquedos” e os diálogos entre os técnicos durante 

a Oficina. 
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O que há de novo nas novas psicopatologias? (What is new in new 

psychopathologies?) 

COORDENAÇÃO: Marta Regina de Leão D'Agord (Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul e AUPFF, Porto Alegre-RS, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

O que há de novo nas novas psicopatologias? (What is new in new 

psychopathologies?) 

Ana Carolina do Rosário Correia (Universidade Federal de Alagoas, Maceió-AL, 

Brasil.) e Charles Elias Lang  (Universidade Federal de Alagoas, Maceió-AL, Brasil.) 

RESUMO: 

A contemporaneidade é tomada por nomenclaturas várias, balizadas por modelos 

teóricos, cada qual candidata à melhor atribuição de sentido para nosso zeitgeist: 

pós-modernidade, ultramodernidade, hipermodernidade, modernidade alta ou tardia. 

Na mesma medida, trabalhos diversos referem-se às chamadas “novas formas de 

subjetividade”, “novas formas de subjetivação” ou “novas psicopatologias”. Estas são 

esquemas cuja função seria nomear o pathos hoje, este calcado no declínio da imago 

paterna. Como escreve Zafiropoulos (2002), a repetição do discurso desta falência 

não é suficiente para compreender nossos “mal-estares modernos”: é necessário 

saber do que se está falando, “antropológica e clinicamente”. O objetivo desta 

apresentação é tecer um comentário a respeito destas leituras do “novo”, através de 

um breve histórico do que se tem dito das formas de sofrimento psíquico nas últimas 

décadas. Espera-se compreender como esta nomenclatura se apresenta na escrita 

do caso clínico, bem como o que de fato lhes confere este estatuto de inovação. 

 

Fausto e a Psicopatologia (Fausto and the psychopathology) 

Fernando Hartmann (Universidade Federal do Rio Grande, FURG, Porto Alegre-RS, 

Brasil.)  

RESUMO: 

Lacan no Seminário « ... Ou pior » lição de 19 de abril de 1972 disse: “Não se trata, 

no discurso analítico, de um discurso científico, mas de um discurso onde à ciência 

fornece o material – o que é bem diferente”. Nós propomos neste artigo discutir 

algumas novas questões da clínica cotidiana: 1) As novas psicopatologias ligadas a 

manuais psiquiátricos com propostas de terapias medicamentosas ou psicológicas 

super-rápidas; 2) O apagamento do simbólico em benefício de uma inflação do 

imaginário que encubra o real; 3) A revolução digital e suas implicações nas relações 

interpessoais; 4) As neurociências e o desaparecimento de uma crença da alma, 

passando a ser essencialmente de caráter biológico comportamental a explicação da 

subjetividade. O que estes quatro pontos tem em comum? Se em 60 anos passamos 

do primeiro DSM com 112 psicopatologias listadas para o DSM-5 com 450 patologias, 

poderíamos supor que a ciência está fazendo um inventário daquilo que chamávamos 

alma? 

 



A posição do analista de crianças (The position of the children’s analyst) 

Guilherme Olivier da Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre-RS, Brasil) e Marta Regina de Leão D'Agord (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil.) 

RESUMO: 

A escuta do inconsciente permitiu um novo olhar sobre a clínica e a cultura. “Sintoma” 

deixou de se referir ao campo da disfunção para apontar para o drama do encontro 

com a linguagem. A Psicanálise destaca o material recalcado relacionado ao desejo, 

que não diz respeito à satisfação, mas que é a marca do sujeito do inconsciente. O 

modo como cada falante sofre esse encontro com o que é histórico deve ser 

considerado. “Muito antes dele nascer eu já sabia que haveria um pequeno Hans que 

iria amar tanto a sua mãe que teria medo do pai”, disse Freud ao menino. O mal-

estar de Hans vinculava-se à repercussão do drama do encontro com a linguagem na 

filiação. O objetivo deste trabalho é investigar a posição do analista e a função por 

ele exercida. Como fica a operação, numa análise, da qual Freud nos dá testemunho 

no “caso Hans”, sobretudo quando a gestão do sofrimento motiva, em grande parte, 

a busca por tratamento? Analisar o que os sintomas na infância apontam sobre a 

posição do analista é o propósito desta investigação. 
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COORDENAÇÃO: Jessica S. Lira da Costa (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Macabéa: a feminilidade no romance Lispectoriano (Macabéa: the feminineness in 

the novel by Clarice Lispector) 

Jessica S. Lira da Costa (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) 

RESUMO: 

O presente artigo tem por objetivo apresentar o conceito de feminilidade na 

psicanálise de Freud, a fim de procurar entender, a partir do presente conceito, como 

o mesmo aparece no personagem Macabéa, do último romance escrito por Clarice 

Lispector. Macabéa, esse ser miserável, que mal tinha consciência da própria 

existência, encarnava em si os pressupostos do feminino, essa incompletude, a falta 

inerente, dentre outros aspectos. Em nossa bibliografia base, utilizamos escritos de 

Sigmund Freud e importantes autores pós-freudianos, como Peter Gay, Joel Birman, 

Malvine Zalcberb, entre outros. Macabéa representa em si aspectos da feminilidade, 

ela é a miséria em forma humana, mas o ponto principal que apresentamos é que 

esse também é um modo de expressão do feminino. Não existe um modelo único de 

expressão da feminilidade e Macabéa é a prova disso. Um ser que provavelmente 

passaria despercebido, nesse romance nos confronta com tanto sofrimento e 

angústias que se torna a personagem principal. 

  

Caso Helen – da atualidade da histeria como um desafio ao limiar “psique-soma” 

(Helen Case – from the currentness of hysteria as a challenge to the “psyche-soma” 

threshold) 

Mariana Rodrigues Festucci Ferreira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Trata-se de um relato clínico onde se apresentou concomitantemente a manifestação 

expressiva de um conflito psíquico no corpo e a manifestação provocada por lesão 

orgânica. O caso será analisado à luz da Psicanálise freudiana para alcançar dois 

objetivos: demonstrar a atualidade do sintoma conversivo na histeria 

(descaracterizada a partir do DSM V) reafirmando o seu estatuto de conflito psíquico; 

relatar o desafio que se apresenta à psicanalista em manejar tal caso visando uma 

recomposição da figura corporal. Helen foi encaminhada à psicanalista aos 4 anos de 

idade por conta de dois “supostos” sintomas conversivos : dores nas articulações e 

paralisia na perna direita, para os quais não haviam sido encontrados 

correspondentes orgânicos. Com a evolução das sessões verificou-se que a paralisia 



figurava um sintoma conversivo; mas as dores nas articulações somadas à palidez 

da pele e revestimento dos olhos, entretanto, chamaram a atenção da psicanalista, 

que solicitou novo exame médico – onde foi diagnosticada leucemia linfocítica aguda. 

 

Transgressão psíquica e abertura ao outro na criação literária (Psychic transgression 

and opening to the other in the literary creation) 

Morgana Rech (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e 

Marta Rezende Cardoso (Universidade Federal do Rio de Janeiro e AUPPF, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Exploraremos a questão do trabalho psíquico na experiência de criação literária, em 

seu potencial de transgressão psíquica. A produção literária, como toda a produção 

artística, supõe um ato de transgressão em múltiplas dimensões: psíquica, 

linguística, social e política. Um criador, acima de tudo, busca uma via de expressão 

que não se satisfaz de outra maneira senão através de uma forma inteiramente 

original, inexistente a priori, indo além dos códigos tradicionais de comunicação 

disponíveis. No plano psíquico, por um lado, trata-se de um processo individual que 

coloca em questão a integridade narcísica e a dinâmica pulsional do sujeito, 

acarretando transformações em nível dinâmico. Por outro lado, o processo implica a 

existência de um outro, um endereçamento, sem o qual a obra não se concretiza. 

Interrogamo-nos de que maneira tal transgressão ressoa no mundo interno do 

criador, no sentido da possibilidade de um alargamento das fronteiras psíquicas e em 

qual medida a presença do outro participa deste processo. 
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COORDENAÇÃO: Thaís da Silva Pereira (Universidade de Uberaba, Minas Gerais, MG, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Para uma clínica da qualidade (Towards a quality clinic) 

Henry Krutzen (EPSI – Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

A questão da qualidade atravessa a ciência contemporânea com o desenvolvimento 

progressivo de  um novo paradigmo que não se apoia mais sobre a física teórica mas 

sobre a biologia. Assim ficam reorientadas, de maneira definitiva, as coordenadas 

dos atendimentos na psicanálise. A interpretação, mesmo a mas correta e adequada, 

não é suficiente para produzir mudança no cliente. É preciso de alguma coisa a mais, 

que não se reduz à transferência, e ainda fica pouco teorizada no corpo da teoria 

analítica. E isso implica a criação de novos conceitos. O recurso à teorias anexas se 

mostra útil para desenvolver um pensamento desta coisa a mais. A experiência do 

corpo vivo na sessão, os resultados dos estudos sobre as relações mãe/bebé junto 

com o avanço das neurociências e a teoria dos sistêmas dinâmicos não lineares, 

trazem elementos novos para pensar a clínica atual nas variações que apresenta nos 

consultórios. Assim podemos afirmar que o questionamento da mudança no processo 

analítico traz mudanças na psicanálise, enquanto corpo de saber. 

 

O método psicanalítico de pesquisa (The psychoanalytical method of research) 

Paula Regina Peron (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, 

Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho pretende discutir o tema da pesquisa em Psicanalise. A relevância da 

discussão coloca-se em dois sentidos. Primeiramente, torna-se fundamental 

descrever o método psicanalítico aplicado a pesquisas acadêmicas, dada a avalanche 

de criticas que a Psicanalise, tem recebido frente a áreas do conhecimento que se 

afinam aos métodos quantitativos e numéricos. A pesquisa psicanalítica continua 

tendo importância,, uma vez que uma miríade de fenômenos não pode ser descrita 

somente através de dados unificados e números, especialmente as situações da 

Clinica chamada psicológica. Em segundo lugar, e por outro lado, a Psicanalise cresce 



como ferramenta de pensamento teórico, em articulação com várias vertentes das 

Ciências Humanas e, por isto, participa ativamente da vida acadêmica brasileira, 

fundamentando muitas pesquisas universitárias. Como professora universitária de 

Graduação em Psicologia, problematizo o uso da Psicanalise para pesquisas iniciais 

do jovem estudante, como iniciações cientificas e trabalhos de conclusão de Curso. 

 

Método clínico e criatividade (Clinical method and creativity) 

Thaís da Silva Pereira (Universidade de Uberaba, Minas Gerais, MG, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho apresenta a construção de uma pesquisa através do método clínico e 

sua dimensão criativa. Pensa-se que um problema de pesquisa, originado no enigma 

vivenciado pelo clínico em transferência, provoca um desenrolar criativo entre o 

clínico-pesquisador e o investimento libidinal em seu caso/pesquisa. A partir da noção 

de criatividade desenvolvida por Winnicott, nota-se que para alcançar o viver criativo 

torna-se necessário partir da ilusão de onipotência criadora, passando pela frustração 

de perceber as criações pré-existentes no mundo, e então chegar à potência de 

criação sobre o mundo já existente. O trabalho articula tal noção de criatividade na 

construção da dissertação de mestrado “A oralidade esquizofrênica”. O percurso é 

relatado pela clínica-pesquisadora desde o atendimento do caso e suas ingenuidades, 

passando pelos impasses na investigação de pesquisa, suas descobertas e criações, 

chegando à experiência compartilhada socialmente. Revela-se como a construção da 

pesquisa pelo método clínico pode ser uma forma potente de produção de 

conhecimento, priorizando a subjetividade e valorizando as vivências clínicas 

elaboradas em um processo criativo de investigação. 
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COORDENAÇÃO: Vanuza Monteiro Campos Postigo (Psicanalista, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Emoji entra em análise? Considerações sobre a cura pela fala, o método clínico e a 

hiperconectividade (Emoji under analysis? Considerations about healing by speaking, 

the clinical method, and the hyper-connectivity) 

Vanuza Monteiro Campos Postigo (Psicanalista, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Freud criou um método de investigação e de tratamento clínico sustentado na 

linguagem e na relação com o outro e, influenciou - por identificação ou por recusa - 

as escolas e métodos clínicos que o sucederam. A relação com o outro é condição da 

clínica psicanalítica, sendo este outro polissêmico e plural: o outro primordial, o outro 

da cultura, o outro da linguagem, o outro analista. Com o advento e difusão da 

Internet, observamos um cotidiano conectado em redes e aplicativos de comunicação 

que ensejam um universo imedi atista, veloz, fragmentado, imagético. Utilizando um 

exemplo da influência do mundo digital nas práticas inter-relacionais, sociais e 

linguageiras, um “emoji”  foi escolhido como a “palavra” do ano pelo dicionário Oxford 

(Inglaterra). Emoji deriva da junção de imagem e personagem em japonês, é um 

ideograma utilizado em comunicação digital, através de expressões faciais, objetos, 

lugares, animais e etc. A transformação de práticas e costumes advindos da 

Revolução Digital afeta o método clinico fundado sobre a “cura pela palavra”? É 

possível sustentar e aplicar o método clínico freudiano em tempos hiperconectados, 

hipervelozes, e hiperimagéticos? Emoji entra em análise? 

 

Supereu e compulsão na experiência de consumo (Superego and compulsion in the 

experience of consumption) 

Rogerio Robbe Quintella (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho pauta-se em evidenciar uma importante relação entre a experiência do 

consumo e a constituição do sujeito contemporâneo. Segundo Freud o canibalismo 

da fase oral primitiva é protótipo da identificação ao ideal. Em Freud, o supereu dirigia 



sua força contra o eu em função do ideal do eu. Hoje este último é fugaz e cada vez 

mais evanescente. Isto leva o supereu a dirigir sua força em direção ao objeto real, 

na forma das compulsões evidenciadas atualmente (consumo, drogas, alimentos, 

etc.).Trata-se de uma tentativa desesperada de introjeção do objeto no lugar do ideal 

do eu. A experiência do consumo, base da constituição psíquica, se torna o cerne das 

patologias atuais, em que a compulsão a ingerir, consumir, engolir fica cada vez mais 

evidente. O imperativo de gozo se dá menos dirigido ao eu e mais dirigido ao objeto 

real, na forma de um empuxo. Isto porque o ideal do eu não é mais a referência do 

imperativo superegóico. Com efeito, quanto mais o sujeito tenta 'engolir' o objeto 

real, compulsivamente, mais o supereu o exige. 

 

A internet e seus usos: pensando a cultura a partir da clínica (The Internet and its 

uses: thinking culture based on the clinic) 

Flávia Hasky (Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e 

Maria Isabel Fortes (Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) 

RESUMO: 

Os novos dispositivos das tecnociências transformaram radicalmente, em poucos 

anos, o mundo em que vivemos. As tecnologias digitais de comunicação e informação 

imperam na contemporaneidade e seu uso maciço tem afetado consideravelmente o 

sujeito, em seu modo de vida e em suas relações. Este trabalho se propõe a pensar 

as incidências da internet sobre as subjetividades e o laço social, partindo da 

psicanálise como método de intervenção clínica e de leitura dos fenômenos culturais 

de seu tempo. A partir da articulação de pequenas vinhetas extraídas da clínica com 

a produção teórica de autores contemporâneos sobre o tema, procuraremos refletir 

sobre as mudanças que já observamos nos indivíduos, na sociedade e na cultura no 

que se refere à internet e seus usos. Interessa-nos especialmente pensar o campo 

da alteridade, analisando a relação homem-máquina como uma possível parceria, 

afetiva e sexual, visto que, para muitos o computador e/ou o smartphone tornou-se 

mais do que uma mera ferramenta - tornou-se um modo de vida. 
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COORDENAÇÃO: Augusta Rodrigues de Oliveira Zana (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Psicanálise e psicoterapia: o que valem as pesquisas? (Psychoanalysis and 

psychotherapy: are researches worthy?) 

Durval Mazzei Nogueira Filho (Psicanalista, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O propósito deste trabalho é inquirir a propósito de como são efetivadas as pesquisas 

que visam a avaliação da eficiência das psicoterapias. A partir, então, da constatação 

de que o estilo psicoterapêutico mais popular, a Psicanálise e suas derivações, é 

reiteradamente considerado pouco, ou menos, eficiente que outras modalidades 

psicoterapêuticas (notadamente, as modalidades estruturadas e pedagógicas como 

o estilo cognitivo-comportamental), o autor investiga como tais aferições são levadas 

a cabo. A conclusão desta inquirição leva a um resultado pouco auspicioso: as 

pesquisas correm o risco de serem tendenciosas e revelarem mais o interesse do 

pesquisador do que a obediência a bons princípios de isenção científica. 

  

Diagnóstico em psicanálise: da estrutura ao discurso (Diagnosis in psychoanalysis: 

from structure to discourse) 

Antônio M. R. Teixeira (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 

Brasil) e Isa Gontijo Moreira (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

MG, Brasil) 

RESUMO: 

Jean-Claude Milner (1983) propõe pensar os tipos diagnósticos da psicanálise como 

classes paradoxais. Para o autor, os termos histeria, neurose obsessiva, perversão 



ou psicose, são classes paradoxais na medida em que não convocam nenhum 

agrupamento em psicanálise, apenas nomeiam a maneira que tem o sujeito de ser 

inagrupável. Assumir tal destino implica a necessidade de se esclarecer de que 

maneira a psicanálise autoriza uma tipologia do caso clínico, sem reduzi-las a uma 

figura de torção discursiva (Teixeira, 2009). Partimos do preceito freudiano de que, 

em psicanálise, cada caso deve ser recebido como único, acolhido em sua novidade. 

Na clínica do sintoma de Freud, de forma particular, tal indicação é ilustrativa: o 

sujeito constitui-se como exceção à regra e seu sintoma é a invenção da regra que 

lhe é própria. Acredita-se que a indicação de se empregar um diagnóstico não-

classificatório, que teria como pressuposto a posição única do sujeito no discurso, 

autorizaria uma tipologia do caso clínico que orienta a ação no nível contingente da 

realidade prática, já que o dispositivo protocolar do discurso da ciência parece ser 

menos operatório.  

O método Clínico psicanalítico e sua concepção de alteridade (The psychoanalytical 

clinical method and its conception of otherness) 

Augusta Rodrigues de Oliveira Zana (Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e Simone Perelson 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

O descentramento do psiquismo - da consciência e do eu para o inconsciente -

constitui um dos pressupostos fundamentais que diferencia a psicanálise das 
psicoterapias, por implicar um método clínico fundamentado em uma noc ̧ão radical 

de alteridade. A experiência do Nebenmensch (FREUD, 1895/1996) oferece uma 

possibilidade de compreensão da alteridade não como a unidade  imaginária  em que 

se  reconhece  um  semelhante, mas sim ao encontro com algo que traz consigo um 

resto que não é passível de representação. Para essa leitura, contribuem as 

formulações de Lacan (1959-1960/1997) sobre das Ding como o “fora-do-

significado”, o que possibilita pensar que entre os atributos existe diversidade (no 

campo da representação), enquanto a diferença se refere ao não representado. 

Partiremos dessas formulações para trabalhar a contraposição entre diversidade e 

diferença a partir do conceito de différance proposto por Derrida, que apontaria para 

uma diferença que não se deixa simbolizar, portadora de uma alteridade que 

escaparia ao idêntico. 
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COORDENAÇÃO: Clarice Medeiros (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Dor: da clínica à teoria (Pain: from clinic to theory) 

Clarice Medeiros (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) e Isabel Fortes (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Atualmente, o sofrimento humano encontra-se mais no registro do corpo e da ação, 

diferente do início da clínica freudiana. Neste cenário, os psicanalistas se deparam 

com mais frequência com pacientes com dor corporal, cujos relatos costumam ser 

empobrecidos, repetitivos e lacônicos. Freud (1985) define a dor como um excesso 

que assola o aparelho psíquico dando origem a uma implosão, de modo que o 

princípio do prazer não consegue dar continuidade à tarefa de regulação do 

psiquismo. A dor se inscreve no campo do além do princípio do prazer e da pulsão 

de morte, que age silenciosamente e fora do universo significante. Como o excesso 

pulsional perturba constantemente o psiquismo, obriga-o a se lançar na tarefa de dar 

um destino diferente da motricidade e os primeiros recursos para conter o 

desmoronamento causado são o grito e a palavra. Quando a palavra não é possível, 

irrompe o grito, mais rudimentar e primitivo, como primeira tentativa de inscrição 

simbólica; e é preciso que haja alguém para escutá-lo - o analista. 

 



A luta pelo reconhecimento: o manejo clínico da psicossomática psicanalítica (The 

fight for recognition: the clinical handling of psychoanalytical psychosomatic) 

Rosa Junqueira Corrêa (Instituto Sedes Sapientiae, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O objetivo desta apresentação é propor uma reflexão a respeito do manejo clínico 

diante de desorganizações da economia psicossomática, que surgem após a vivência 

de situações de vida extremamente difíceis. Para tanto, apresentarei um caso clínico 

em que vários sintomas psicossomáticos estão presentes: diverticulite no sigmoide e 

reto, cistite recorrente e dois episódios de Acidente Isquêmico Transitório (AIT). O 

contato mais aprofundado com a história da paciente nos remeteu a núcleos 

regredidos associados a uma angústia relacionada à questão do reconhecimento. 

Assim, utilizarei a teorização da Psicossomática Psicanalítica, campo rico em 

elementos para dar conta de um caso desse tipo, para demonstrar que, através da 

relação transferencial, do acolhimento e do manejo específico dessa clínica, pôde-se 

criar um espaço onde foi possível à paciente explicitar em palavras os pensamentos 

e sentimentos insuportáveis que, até então, expressava em seu corpo e ter, assim, 

a condição psíquica de, aos poucos, retomar a sua própria vida. 

  

A psicossomática psicanalítica no contexto das relações objetais (The 

psychoanalytical psychosomatic in the context of object relations) 

Bruno Quintino de Oliveira (Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 

Brasil) e Issa Domus (Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, Rio de 

Janeiro, Brasil) 

RESUMO: 

Atualmente nos deparamos com as demandas psicossomáticas nas quais o corpo é o 

palco da manifestação do indizível, ou seja, de algo que carece de representação.  

Este cenário traz discussões sobre a constituição dos limites, intrapsíquicos e 

intersubjetivos, articuladas às relações de objeto. Nesse sentido, este trabalho tem 

como proposta explorar a importância das relações de objeto na vida anímica do 

sujeito à medida que embasam tanto a constituição de si em relação à alteridade, 

como os processos de simbolização. Trabalhando principalmente as contribuições de 

Winnicott e Maria Helena Fernandes, sustentamos nosso percurso na hipótese de o 

adoecimento psicossomático refletir prejuízos no contexto dessas relações. 

Adentrando no contexto da clínica, podemos considerar que na relação transfero-

contratransferencial com o analista o paciente psicossomático pode ter um encontro 

diferenciado com a palavra. Estaria o analista apto para acolhê-la? 
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COORDENAÇÃO: Alessandro Barbosa Galrão Camargo (Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

A paranoia do negro no Brasil após a escravatura: a análise de Arthur Ramos, na 

relação crime e punição (The paranoia of the black person in Brazil after slavery: the 

analysis by Arthur Ramos, in the crime and punishment relation) 

João Ezequiel Grecco (Centro Universitário Anhanguera, Santo André, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Neste artigo propomos a discussão do pensamento do médico alagoano Arthur Ramos 

(1903-1940), ao estabelecer as relações entre os fatores da degenerescência e 

miscigenação na paranoia do negro no Brasil após a escravatura. Por outro lado, se 

constata fatores em que se atribuía ao negro a criminalidade e com isso a punição 

antecipada ou perversa em qualquer ato. Estas relações estariam sobrepostas entre 

crime e as anomalias mentais onde a degenerescência se destacaria, pela analise da 

teoria atávica proposta a esse fim por Cesare Lombroso. Por outro lado o que propõe 

Arthur Ramos, em uma metodologia antropologia aplicada, de que o negro não 

estaria confinado em comparações culturais dos seus traços de africanismo, mas sim 

no traçado das raízes históricas do comportamento, o impacto da escravidão a 

modelar tipos e grupos de caráter e de conduta. Os fatores sociais da casta ou de 



classe e, além disso, os mecanismos psicológicos da frustação e da agressão e traços 

da personalidade. Nesse aspecto faremos a inserção dos conceitos da psicanalise 

contido em seu livro; Introdução á Psicologia Social ([1935]1957) a emoldurar pela 

analise freudiana do conceito de narcisismo a noção do Ideal, ou seja: ao internalizar 

de forma bruta um Ideal do Eu branco, este – o negro - por sua vez é impedido de 

formular para si um estatuto identificatório compatível com as suas propriedades 

biológicas: seu corpo, esta posto um abismo entre o Eu e seu Ideal onde o sujeito 

negro almeja superar, a um que preço e a um custo à possibilidade de felicidade, 

quando não de seu próprio equilíbrio psíquico. Concluindo possamos aventar de que 

na contemporaneidade haveria argumentos a apontar de que ainda o negro e a 

marginalização social, responderia sob o estigma de uma suposta degenerescência, 

onde as condições da violência e do crime teriam razões singulares a esse respeito, 

e no sentido de analisar os vieses propostos, o campo psicanalítico lacaniano e as 

formas implicadoras dos discursos do sujeito no laço social, seja o nosso método de 

construção. 

 

Casa Grande & Senzala: o mal-estar na civilização luso-tropical (Casa Grande & 

Senzala (Manor House & Slaves’ Quarters): the malaise in the Portuguese-tropical 

civilization) 

Marcia Barros Ferreira Rodrigues (Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES, 

Brasil) 

RESUMO: 

Implicações entre pathos, cultura e subjetividade no campo de estudos da 

Psicopatologia Fundamental sem fundamentar-se na experiência clínica ou  

psicoterapêutica, mas no que Lacan denominou de clínica em extensão e as tensões 

aí inseridas. A unidade de análise é Casa Grande & Senzala de Gilberto Freyre. A 

inspiração é metapsicológica e parte da descoberta do inconsciente freudiano como 

manifestação do pathos. A partir da dinâmica da circularidade de ideias e apropriação 

cultural, analisaremos a herança colonial, que vem de longe, de fora e de dentro e 

que remete à violência primordial da criação/invenção da civilização luso-tropical. 

Nossa hipótese é que G. Freyre não escreve apenas um ensaio fabuloso, mas também 

as suas íntimas memórias. O percurso até CG&S é marcado por conflitos e 

contradições mais da ordem da emoção do que da razão. Sua interpretação da 

miscigenação por mistura produz angústia e mal-estar, reveladores do pathos que, 

embora subsumido em sua obra, não obstante, permanece operando em nós, 

brasileiros, ainda hoje. 

 

Preconceito: do ideal à degradação (Prejudice: from the ideal to degradation) 

Alessandro Barbosa Galrão Camargo (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil) e Manoel Tosta Berlinck (Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O presente trabalho pretende investigar a relação entre preconceito e o pathos tal 

como é proposto pela Psicopatologia Fundamental, como aquilo que vem de longe e 

de fora, causando paixão, sofrimento e passividade (BERLINCK). Para tanto, serão 

utilizados o caso Aarão e o Método Clínico, no qual o caso clínico se configura como 

ponto de apoio para discutir questões pertinentes ao clínico e à sua pratica clínica. 

No que se refere ao presente trabalho, tais questões remetem-se ao preconceito, 

investigado na sua esfera intrapsíquica, e sua relação com o pathos, suas íntimas 

relações com o Ideal, com o Supereu, com a degradação e o erotismo anal. Propõe-

se também pensar a questão da transferência, da resistência e do preconceito do 

clínico. 
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COORDENAÇÃO: Caio Menezes Tavares (Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 



Suicídio, melancolia, acting out, passagem ao ato (Suicide, melancholy, acting out, 

passage to the act) 

Gilber Vieira Ferreira (PSICOCLIN, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

O artigo que trago, versa sobre a questão do suicídio em uma cidade do interior do 

estado do Rio de Janeiro, chamada Barra Mansa, e que em um passado distante já 

foi uma das mais importantes do estado, senão, a mais. Penso que a questão do 

suicídio está ligada muito à medicalização que é feita em pacientes, que, no contexto 

da cidade, foram pessoas de destaque e que, agora, não mais o são. Antes de 

procurar uma terapia, muitos buscam a solução em fármacos e são de pronto 

atendidos em seus anseios por profissionais de saúde, que vêem nos antidepressivos 

a solução de todos os males. A meu ver, muitos desses pacientes, são pessoas 

melancólicas na forma como Freud classifica a melancolia. A sombra do Ego recai 

sobre o sujeito. Ele perdeu algo, porem, as vezes, nem sabe o que. Vem então, o 

Acting out, o sujeito endereça a alguém sua dor. Só sob o efeito de medicação ele se 

retrai, e o isolamento o leva a cair da cena, como o que Lacan se refere na passagem 

ao ato. 

 

A face melancólica do adoecimento neurológico: nostalgia e os ideais (The 

melancholic face of neurological sickening: nostalgia and the ideals) 

Ana Bárbara Andrade (Pontifícia Universidade católica do Rio de Janeiro, Rio de 

janeiro, RJ, Brasil) e Monah Winograd (Pontifícia Universidade católica do Rio de 

Janeiro, Rio de janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Os aspectos subjetivos do adoecimento neurológico constituem um objeto de 

pesquisa sobre o qual a psicanálise, até muito recentemente, pouco se debruçou. 

Trata-se de um perfil clínico mais associado ao campo da neurologia e da 

neuropsicologia, embora a psicanálise disponha de matriz conceitual capaz de 

oferecer importantes contribuições para fazer avançar o conhecimento deste tema. 

Com este propósito, o objetivo do presente trabalho é apresentar algumas 

articulações entre o modelo melancólico freudiano e adoecimento neurológico. É 

comum se verificar, nesta clínica, o desenvolvimento de quadro clínico melancólico 

como resposta do sujeito à percepção de sequelas cognitivas decorrentes do 

adoecimento, percepção capaz de produzir uma experiência de perda de uma parte 

do Ego que abrangia suas antigas aptidões cognitivas. A figura da nostalgia e a 

especificidade da experiência de perda associada ao adoecimento serão alguns dos 

aspectos analisados.  

  

A tristeza “coisificada”: pulverização diagnóstica e dissolução da melancolia (Sadness 

turned into a “thing”: diagnostic pulverization and dissolution of melancholy) 

Caio Menezes Tavares (Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) e Ademir Pacelli Ferreira (Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

A melancolia, categoria que remonta à Antiguidade Grega, é um emblema da 

dissolução das tradicionais entidades psicopatológicas perante a pulverização 

diagnóstica na psiquiatria contemporânea. Sendo previamente um tipo clínico, 

referido a uma etiologia e um funcionamento específicos, a melancolia é assimilada 

no século XX pelas perturbações do humor, tornando-se mero descritor dos 

transtornos depressivos uni e bipolares. Este trabalho visa discutir os efeitos da 

evolução da lógica avaliacionista e classificatória dos transtornos mentais, que 

privilegia sinais e sintomas verificáveis e mensuráveis, pautados num padrão 

normativo, em detrimento de uma noção estrutural e historicizante das 

subjetividades. No lugar do caso a caso, há uma universalização destas patologias, 

que constituem-se como aproximações estatísticas “coisificadas”, destituídas de uma 

lógica própria. Pretendemos contrapor o diagnóstico na psicanálise, feito sob 



transferência, ao privilegiar o singular da trama simbólica de cada sujeito e sua 

posição frente à estrutura. 
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COORDENAÇÃO: Juçara Rocha Soares Mapurunga (Universidade de Fortaleza, 

Fortaleza, CE, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Manobras da transferência na psicose (Transference maneuvers in psychosis) 

Cleide Pereira Monteiro (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil), 

Helen de Araújo Linhares (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil), 

Marina Franco Fragoso (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil), 

Jéssica da Silva Lima (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil) e 

Eva Maria Lins Silva (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

O conceito de transferência de Freud a Lacan passou por modificações que vão dos 

sentimentos do paciente relacionados ao analista, à suposição de saber dirigida a 

este. Na psicose, a transferência não seria usada na vertente da produção de saber, 

mas como uma operação da qual o analista deve saber fazer bom uso para não 

despertar a erotomania ou a vertente persecutória, modalidades comuns na psicose. 

A partir das posições estruturais do sujeito em relação ao Outro (objeto de gozo ou 

encarnação de um saber pleno), interrogamos qual seria a função do analista no 

tratamento de um sujeito psicótico. Pretendemos discutir esta questão com os 

ensinamentos de Lacan, que vem orientar que a função do analista é de secretariar 

o sujeito em seu trabalho, fazendo-se de testemunha de suas produções. A partir da 

clínica, veremos que a noção de vínculo frouxo e a posição de não-intérprete são os 

princípios éticos que o analista deve adotar como norte de suas manobras na 

transferência erotômana e persecutória. 

 

O pensamento simples: a alucinação verbal nas psicoses segundo Lacan a partir de 

um caso clínico (The simple thinking: the verbal hallucination in psychoses according 

to Lacan based on a clinical case) 

Rafael Alves Lima (Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O presente trabalho tem por objetivo discutir a concepção de alucinação verbal 

segundo Lacan a partir de um caso clínico. É tomado como ponto de partida uma 

vinheta clínica, em que o paciente narra e explica, sob a alcunha de Pensamento 

Simples, como se desencadeia a própria experiência de roubo e perda de controle do 

pensamento. Primeiramente, será delineado o decurso de eclosão do delírio a partir 

da história do caso, destacando a aparição das vozes por ele escutadas. 

Posteriormente, o fragmento do Pensamento Simples será lido a partir da hipótese 

de Lacan em que a formação singular do delírio objetiva o sujeito em uma linguagem 

sem síntese. Por fim, será recuperada a concepção lacaniana de alucinação verbal, 

justificando os motivos clínicos que o levariam a descartar a concepção de alucinação 

auditiva para precisar tal fenômeno. 

 

“Doctor, do you speak english? No, I don’t (Freud)/ Yes, I do (Lacan).” : Por uma 

clínica possível da psicose (“Doctor, of it you speak English? No, I don’t (Freud) / Yes, 

I do (Lacan)”: For a possible psychosis clinic) 

Juçara Rocha Soares Mapurunga (Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil) e 

Silvana Mary da Cunha Feitosa (Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil) 

RESUMO: 

Através de um caso clínico, o presente trabalho pretende discutir a  possibilidade da 

transferência na clínica da psicose. Para alguns, como Freud, não há transferência 

nessa clínica, outros, como Lacan, acreditam que há. O paciente de 79 anos 

encaminhado com o diagnóstico de esquizofrenia paranóide,  ao chegar a primeira 

vez cm uma clínica escola do serviço de psicologia aplicada universitária, faz a 

pergunta: Doctor, Do you speak engish? Ao que a analista responde - I 



do!, apostando e verificando ao longo de sua escuta que a utilização da língua inglesa 

fez laço e a incluiu no delírio fazendo um possível direcionamento do 

tratamento. Freud acreditava que a psicose sendo uma neurose narcísica, não fazia 

vínculos libidinais com objetos, não permitindo, na linica o surgimento da 

transferência.  Lacan  acreditava, que o analista ao ocupar a posição de secretário 

do alienado, pode direcionar o tratamento do sujeito psicótico, ou os fora do discurso, 

apostando que não há tratamento que não seja efetivado através de um discurso. 
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COORDENAÇÃO: Ana Caroline Coelho de Oliveira (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Qualidade e precariedade do trabalho psíquico na adolescência: trauma e ato (Quality 

and precariousness of the psychic work in the adolescence: trauma and act) 

Ana Caroline Coelho de Oliveira (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil), Mariana Fonseca dos Anjos (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e Marta Rezende Cardoso (Universidade Federal 

do Rio de Janeiro e AUPPF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

A presente comunicação é dedicada à questão da qualidade do trabalho psíquico na 

adolescência, com ênfase na dimensão traumática, inerente a essa experiência 

subjetiva. Na adolescência há intensa ressonância psíquica das transformações 

corporais e das novas demandas impostas pelo mundo interno e externo. Em certos 

casos esta inevitável reviravolta no plano do equilíbrio psíquico, na dinâmica do 

conflito interno, comporta caráter desestruturante. Esta problemática envolve 

elementos narcísicos e objetais nos interrogando sobre o risco de um 

transbordamento pulsional, ou seja, da irrupção na tópica psíquica de uma energia 

sem possibilidade de ligação simbólica e de recalcamento. Este estudo visa a avançar 

na compreensão da questão do ato, enquanto resposta defensiva precária e violenta 

a que o ego do adolescente pode vir a fazer apelo diante de uma situação de 

passividade pulsional. Trata-se de “dominar” a dor por meio de uma exteriorização e 

descarga da força mortífera, mas que paradoxalmente mantém o ego violentamente 

dominado por ela. 

 

Toxicomania e adolescência (Toxicomania and adolescence) 

Isabela Avelar Moreira (Universidade Federal de São João Del Rei, Minas Gerais, MG, 

Brasil) e Roberto Calazans (Universidade Federal de São João Del Rei, Minas Gerais, 

MG, Brasil) 

RESUMO: 

Na contemporaneidade o conceito da adolescência vem sendo considerado a partir 

de uma noção desenvolvimentista que o define como uma etapa marcada por 

mudanças advindas da puberdade. Em contrapartida, pautamos nosso trabalho em 

uma perspectiva psicanalítica que não limita a adolescência a um tempo cronológico 

e a um fenômeno biológico. Nessa consideração da questão, ressaltamos a 

importância do trabalho psíquico realizado pelo adolescente frente às transformações 

corporais e frente ao retorno das questões edipianas diante da primazia do genital. 

Percebemos que os impasses vivenciados pelo adolescente podem produzir 

sofrimento e por isso se torna possível pensar em uma articulação entre a 

adolescência e a toxicomania, tomando-a como uma tentativa de atenuar essas 

exigências do real. Assim, de forma a não restringir a clínica ao espaço do consultório, 

estamos realizando essa pesquisa em uma escola com grupos de conversação em 

que há uma oferta da palavra aos sujeitos adolescentes como modo de alternativa 

para lidar com o sofrimento. 

 

Considerações psicanalíticas sobre a depressão na adolescência (Psychoanalytical 

considerations about depression in the adolescence) 



Alberto Antunes Medeiros (Universidade Federal de São João Del Rei, Minas Gerais, 

MG, Brasil) e Roberto Calazans (Universidade Federal de São João Del Rei, Minas 

Gerais, MG, Brasil) 

RESUMO: 

Atualmente a depressão tem se tornado alvo de debates em diversas áreas do 

conhecimento. Seu diagnóstico, construído muitas vezes através de questionários e 

teste psicológicos, se tornou assunto corriqueiro pela sua presença marcante na vida 

cotidiana. Nessa perspectiva, muitas vezes os tratamentos do referido transtorno 

baseiam-se exclusivamente em medicamentos. A psicanálise, por sua vez, se 

sustenta a partir do convite a falar livremente, colocando a sua clínica em uma 

perspectiva distinta. Enquanto possibilidade de tratamento para a depressão, 

sustentará que o método clínico será melhor trabalhado se levar em consideração a 

noção de sujeito do inconsciente, não se reduzindo aos protocolos estatísticos e 

precisão. Partindo disso, pretende-se abordar o tema da depressão a partir da clínica 

psicanalítica como um contraponto viável em relação a uma prática que se pretende 

hegemônica tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento do sofrimento 

psíquico. 
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COORDENAÇÃO: José Waldemar Thiesen Turna (Centro de Estudos Psicanalíticos, 

São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

As contribuições da práxis de Nise da Silveira para a clínica das psicoses (The 

contributions of Nise da Silveira’s praxis to the psychosis clinic) 

João Ezequiel Grecco (Centro Universitário Anhanguera, Santo André, SP, Brasil) e 

Mariana Rodrigues Festucci Ferreira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Esta comunicação visa abordar as contribuições da práxis de Nise da Silveira à clínica 

das psicoses. Analisaremos tais contribuições a partir de uma intervenção da 

psiquiatra transcrita nos Anais do XIV Congresso Nacional de Neurologia, Psiquiatria 

e Higiene Mental ocorrido em Maceió no ano de 1979 e do relato de três casos clínicos 

(Lucio, Octavio Inácio e Carlos Petrus), todos de esquizofrenia, realizados pela autora 

nos livros Imagens do inconsciente (1981) e Mundo das Imagens (1992). Tal análise 

será concretizada à luz da interlocução entre os postulados teóricos da Psicanálise 

(de Sigmund Freud e Jacques Lacan) e da Psicopatologia Fundamental (Pierre 

Fedida). Compreendemos que as contribuições de Nise da Silveira são valiosas para 

aprimorar a clínica desenvolvida com os psicóticos desde o momento inicial de 

acolhimento e entrevistas preliminares, e se estendendo pelo diagnóstico diferencial, 

escuta clínica e possibilidades de intervenção terapêutica. 

  

O não lugar das não neuroses na saúde mental (The non-place of non-neuroses in 

mental health) 

Letícia Tiemi Takuschi (Psicóloga de CAPS adulto, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Percebe-se que existe nos equipamentos de saúde mental da rede pública uma 

dificuldade em diagnosticar e, por conseguinte, uma dificuldade em tratar os casos 

em que os sujeitos não são neuróticos e nem abertamente psicóticos (Hoffmann, 

2014), os casos ditos estados-limite. Diante de tal problemática, proponho uma 

discussão teórico-clínica, tendo como referencial as contribuições de André Green 

acerca das estruturas psíquicas não neuróticas, diferenciando-as das outras 

patologias as quais se assemelha, como neurose histérica e transtorno afetivo 

bipolar. Verificamos que a ausência de um lugar nosográfico dessas patologias revela 

a ausência de lugar na clínica, neste caso na rede pública, questionando assim, os 

limites no manejo e no setting analítico. 

 



Apresentação de pacientes pela psicanálise (Introduction of patients by 

psychoanalysis) 

José Waldemar Thiesen Turna (Centro de Estudos Psicanalíticos, São Paulo, SP, 

Brasil) e Ana Maria Ferraz (Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise, São Paulo, SP, 

Brasil) 

RESUMO: 

O dispositivo da “Apresentação de Paciente” pela Psicanálise entra na formação de 

um psicanalista pela clínica das psicoses como um percurso clínico. Originaria do 

ensino médico, Lacan vai retomá-la desde o referente diferenciado: a Psicanálise. 

Diferente da apresentação feita pela Psiquiatria onde o saber cabia ao mestre, Lacan 

realizou apresentações de pacientes pela Psicanálise desde um outro lugar. Se 

interessou pela relação do sujeito com o Outro da linguagem. O público recebe o 

ensino pelo dizer do paciente. Quanto ao entrevistador, esta é a função e nomeação 

deste elemento no dispositivo das “Apresentações de Pacientes”. Elemento este que, 

vindo de fora e de longe, se encarregará de conduzir o método clínico de uma escuta 

que leva em conta a subjetividade do paciente. A transmissão que ocorre aqui é a 

transmissão de um saber que nasce da particularidade do sujeito. A Apresentação se 

constitui como uma das modalidades de ensino pelo real. 
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COORDENAÇÃO: Diana Borschiver Adesse (Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Qualidade e precariedade do trabalho psíquico na travessia da maternidade 

(Quality and precariousness of the psychic work in the crossing of maternity) 

Diana Borschiver Adesse (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) e Marta Rezende Cardoso (Universidade Federal do Rio de Janeiro e AUPPF, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Exploraremos a questão da qualidade do trabalho psíquico na experiência subjetiva 

da maternidade. Culturalmente, esta é vista a priori como exaltação, a nova mãe se 

encontrando em posição de devoção em relação ao bebê. Mas, a maternidade faz 

emergir no mundo interno da mulher uma série de conflitos ancorados no seu 

processo de desenvolvimento psíquico, exigindo profundos remanejamentos. A 

gestação evidencia o corpo biológico o qual se modifica intensamente e cuja 

ressonância psíquica constitui verdadeira crise, considerada, inclusive, análoga à da 

adolescência. Da gravidez ao nascimento do filho, o mundo interno da mãe é 

confrontado com a questão dos limites, seja no plano da confusão de corpos, seja no 

das fronteiras entre o eu e o outro. Nesse campo de questões, aspectos narcísicos e 

alteritários encontram-se entrecruzados. Analisaremos certos elementos do 

“materno”, experiência suscetível de abalar o psiquismo do sujeito, interrogando-

nos, em determinados casos, sobre elementos psicopatológicos que podem aí estar 

envolvidos. 

 

Trauma transgeracional: a paixão do sujeito pela repetição (Cross-generation 

trauma: the passion of the subject for repetition) 

Suzana Maria da Silva Ferreira Lima (Psicóloga, Macapá, AP, Brasil) 

RESUMO: 

O trauma transgeracional tem trazido contribuições importantes para a psicanálise. 

Neste sentido, esta pesquisa visa contribuir sobre este tema através da análise de 

um caso clínico em que o pathos de uma paciente se apresenta como vivências 

traumáticas que se repetem em várias gerações na sua família. Daremos enfoque 

nesta relação transferencial que se estabelece nessa clínica, fazendo um paralelo 

entre os conceitos de repetição e transferência. Desta forma, que repetições são 

possíveis de se estabelecer na transferência nessa clínica? Para tanto, utilizaremos a 

teoria freudiana e o método clínico com objetivo de fazer reflexões metapsicológicas 

no âmbito teórico e clínico. 



 

A psicanálise ainda escuta o Édipo na família contemporânea? (Does psychoanalysis 

still listen to Oedipus in the contemporary family?) 

Sibely Joaquina Pereira Lima (Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitaçãp, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) e Vanuza Monteiro Campos Postigo (Psicanalista, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) 

RESUMO: 

A família contemporânea com suas diversas configurações e dinâmicas suscita 

importantes reflexões, uma vez que o grupo familiar é transmissor dos valores que 

sustentam e formam a sociedade. Pretendemos problematizar a família tradicional 

burguesa, berço da Psicologia e da Psicanálise, base do conceito central na teoria 

freudiana - o complexo de Édipo – noção fundamental para compreender a 

construção subjetiva, as identificações, os modos de relação de objeto e a neurose 

do sujeito. Além disso, indagamos como, nos novos arranjos familiares, se organizam 

as funções materna e paterna e a gestão da lei simbólica. O modelo tradicional e 

idealizado da família burguesa não se sustenta hegemonicamente frente às 

aceleradas transformações sociais das últimas décadas. Desta forma, como se 

posiciona o psicanalista e o exercício da Psicanálise – seu método e teoria - ante às 

novas configurações familiares? A escuta psicanalítica atenderia hoje ao sofrimento 

dos sujeitos oriundos e pertencentes aos diversos arranjos familiares da atualidade? 
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COORDENAÇÃO: Paula Cristina Monteiro de Barros (Universidade Católica de 

Pernambuco, Recife, PE, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Clínica política: dinâmica de reconhecimento e política em uma nova forma de ver o 

conflito da guerra do tráfico de drogas (Political clinic: dynamics of recognition and 

politics in a new way of seeing the conflict of the drug dealing war) 

Aline Souza Martins (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

A guerra do tráfico de drogas é uma espécie de conflito armado que acontece nas 

periferias das grandes cidades brasileiras. A partir de grupos de conversa com jovens 

envolvidos com o tráfico de drogas, e usando a psicanálise como método de escuta 

e análise, foi possível entender esse conflito a partir de um ponto de vista político e 

clinico. O que se encontrou, afinal, foi um aprofundamento da questão, entendendo 

o posicionamento desse grupo de jovens na sociedade como Homo Sacers, posição 

esta produzida e sustentada pelo discurso em torno da violência e pelo 

reconhecimento desses sujeitos como exceção. No caso de jovens envolvidos com a 

criminalidade, o discurso social difunde que todos os jovens envolvidos na guerra do 

trafico são perigosos e violentos, o que interfere na representação que eles fazem de 

si mesmos. Portanto, se faz necessário colocar em evidência o processo de 

reconhecimento social na clinica com estes jovens, destacando a maneira como eles 

constroem sua imagem diante do outro e se posicionam no laço social. 

  

“Eu vinha rodando pela rua”: uma clínica borromeana para o adolescente em situação 

de rua (“I came walking through the street”: a Borromean clinic for the street 

adolescent) 

Paula Cristina Monteiro de Barros (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, 

Brasil) e Maria de Fatima Vilar de Melo (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 

PE, Brasil) 

RESUMO: 

Os “meninos de rua” constituem uma problemática que denuncia a exclusão social 

de crianças e adolescentes, os quais vagueiam pelas ruas, numa trajetória em que 

prevalecem a transgressão, a violência, a degradação subjetiva e a radical expulsão 

do sujeito. Este trabalho visa a analisar a errância do adolescente em situação de 

rua, considerando-a como um possível movimento de vida e resistência do sujeito. 

Numa realidade marcada por um esgarçamento do tempo e do espaço, uma diluição 



das fronteiras, uma prevalência do Real, a proposição de uma clínica borromeana 

situa a instituição como referente simbólico; suplência que opera reparos nos lapsos 

do nó. Trata-se de uma construção – do adolescente e da instituição – que transgride 

o instituído da exclusão, do saber, das práticas sedimentadas, buscando, num ato 

inventivo do sujeito, uma nominação simbólica, uma ultrapassagem da “marca da 

exclusão” para a rasura de um traço, um ponto de ancoragem que, ao enodar e fazer 

laço social, contém o movimento errante de quem “vinha rodando pela rua”. 

 

Responsabilidade jurídica e responsabilidade subjetiva – A questão dos adolescentes 

autores de ato infracional (Legal responsibility and subjective responsibility – The 

issue of adolescents committing criminal offenses) 

Priscila Souza Vicente Penna (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Esta pesquisa intenta pensar a questão da responsabilidade em adolescentes autores 

de ato infracional. Estamos diante de duas inscrições da lei, de um lado temos a lei 

que opera no âmbito particular, singular, ao remeter o ato à esfera subjetiva, e de 

outro temos um contorno da lei que responde a uma inscrição desse sujeito na 

cultura, no laço social. Assim, o ato infracional nos remete e resgata o domínio da 

ética agindo, portanto, como uma dimensão fundante da subjetividade. No campo do 

Direito a noção de responsabilidade perpassa a intersubjetividade e subjaz as 

concepções do Código Penal. A condição de existência e de sobrevivência do sujeito 

na cultura requer dele um ato responsável, isto é, agir com responsabilidade significa 

considerar a existência do mundo público e as leis que o regulamentam. Para a 

Psicanálise, a noção de responsabilidade irá ultrapassar todo o ordenamento jurídico, 

e, neste âmbito a discussão transfere-se para a esfera subjetiva, na qual 

consideraremos o sujeito atravessado pela instância inconsciente.  
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COORDENAÇÃO: Alexandre Patrício de Almeida (Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

A importância da escuta como um fator bilateral na relação de aprendizagem infantil: 

uma contribuição de Melanie Klein (The importance of listening as a bilateral factor 

in the relation of child learning: a contribution from Melanie Klein) 

Alexandre Patrício de Almeida (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, SP, Brasil) e Luís Claudio Figueiredo (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Quando nos referimos à psicanálise infantil, atualmente é possível observar um 

cenário clínico em que a principal causa de encaminhamento das crianças para os 

consultórios advém de problemas diretamente relacionados ao contexto escolar, ou 

seja, dificuldades de aprendizagem produzidas por fatores emocionais. Isso não é 

muito diferente de tempos atrás, quando Klein, delicadamente, registra em seu livro 

intitulado “Narrativa da Análise de Uma Criança” (1961) 93 sessões com seu paciente 

Richard, um menino de 10 anos, cujos sintomas estavam em um nível tão avançado 

que lhe impossibilitaram de frequentar a escola, mas com a intervenção enfatizada 

pela escuta e interpretação das angústias do paciente, Klein pode amenizar a dor 

psíquica de Richard e despertar seu desejo pela volta aos estudos. Esse trabalho 

pretende destacar, através de um estudo de caso articulado à teoria psicanalítica, a 

importância do aluno ser ouvido por seus professores, que devem proporcionar uma 

escuta que contribua para o alívio das dores emocionais que implicam em seu 

processo de aprendizagem. A sensibilidade de Klein que auxiliou Richard a superar 

suas inibições precisa estar presente na base da ação educativa. 

  

Psicopedagogia e psicanálise: a implicação dos pais no processo de aprendizagem 

dos filhos (Psychopedagogy and psychoanalysis: the implication of parents in the 

children’s learning process) 



Eletice Cavalcante Leite (Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de Senna, Ceará Mirim, 

Rio Grande do Norte, RN, Brasil) 

RESUMO: 

Nos últimos anos, tem aumentado muito número de crianças e adolescentes  que 

apresentam dificuldades de aprendizagem.  Por mais que os professores se esforcem, 

não conseguem fazer com que elas aprendam. Este artigo tem como finalidade refletir 

sobre as dificuldades de aprendizagem, mais especificamente àquelas em que o não 

aprender pode está vinculado às questões familiares, focalizando a implicação dos 

pais no neste processo. Ou seja, do limite desses pais em lidar com a aprendizagem 

de seus filhos, autorizá-los a aprender. 

 

Bloco mágico: uma reflexão sobre o método clínico de intervenção com crianças 

(Magic block: a reflection about the clinical intervention method with children) 

Rafaela Mota Paixão França (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) 

e Maria Consuêlo Passos (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) 

RESUMO: 

O aumento da demanda de crianças em tratamento psicanalítico na 

contemporaneidade tem convocado pesquisadores e psicanalistas a repensar a 

clínica, ora reafirmando as práticas já adotadas, ora redescrevendo-as. O presente 

trabalho objetiva analisar o método clínico de intervenção com crianças, com base 

nas contribuições de Winnicott sobre o brincar e o conceito elasticidade da técnica de 

Ferenczi. Para tanto, a partir de fragmentos da análise de uma criança, refletimos 

como novas estratégias clínicas de escuta e enquadramento podem se configurar 

numa condição de possibilidade para a emergência de elementos analíticos. Uma 

técnica elástica e capaz de sustentar ‘como brincadeira’ a presença dos pais no 

setting e a alternância das sessões feitas com a criança ou para ela, mostrou-se como 

aporte ao debate sobre método clínico na psicanálise com crianças. Trata-se de 

reafirmar que a soberania da clínica e o respeito ao ineditismo de cada caso ainda se 

impõem como motor para pesquisa e tratamento em psicanálise, em qualquer tempo. 
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COORDENAÇÃO: Danna De Luccia (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

A elasticidade da técnica na clínica com crianças institucionalizadas (The elasticity of 

the technique in the clinic with institutionalized children) 

PARTICIPAÇÃO: 

Ilma Araújo (Psicóloga, psicanalista e artista plástica, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

Pensando na clínica com crianças institucionalizadas, tenho me preocupado com a 

condução dos tratamentos, onde chegam demandas de terapia para crianças com 

dificuldades e diversos sintomas. Pais e adotantes procuram orientação para os 

desafios do processo de adoção. Por essa razão, considero pertinente retomar as 

novas maneiras de pensar a clínica. Quais elementos contribuirão para construir algo 

entorno do paciente, neste contexto? Diante de situações precárias, de rompimento, 

de privação, desamparo, abandono, violência, o paciente pode apresentar uma 

resistência no acompanhamento. Assim, me interrogo sobre a qualidade da 

elasticidade do manejo clínico,  na condução do que é possível ofertar ao sujeito, 

para assim criar uma demanda, e explorar tal  significante, como possibilidade de 

criar uma narrativa, e o sujeito se desenvolver de modo adequado no plano afetivo. 

Recorrendo as consultas terapêuticas de Winnicott “cada sessão começa e termina 

ali”. E então, saio sem estar na dependência desses momentos, cada dia é um dia. 

     

Contribuições da psicanálise aos dispositivos clínicos nos serviços de saúde mental: 

grupos e objetos intermediadores  (Contributions of psychoanalysis to the clinical 

facilities in the mental health services: groups and intermediating objects) 

Danna De Luccia (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 



Propõe-se neste trabalho uma retomada da reflexão clínica psicanalítica acerca das 

práticas grupais em saúde mental a partir de objetos intermediadores como a arte, 

a literatura e a música. Esta clínica, tradicional no campo das psicoses, atualmente 

tem-se alargado para casos inseridos no rol das ditas “novas patologias”, como as 

adicções, transtornos alimentares, depressão, entre outras, para as quais muitos 

analistas tem apontado a importância em incluir uma gama maior de recursos 

terapêuticos. Tendo em vista a metodologia da associação livre, que segue na direção 

de descontruir as fantasias inconscientes que sustentam os sintomas através do 

recalque, vemos que, nos casos de crise e dissolução das possibilidades de 

simbolização e laço social do sujeito, o que se almeja em termos clínicos vai na 

direção de construir uma subjetividade possível.  Para fortalecer nosso argumento, 

faz-se considerações a partir de exemplos clínicos extraídos da prática de 

psicanalistas em instituições de saúde mental.  

 

Uma discussão sobre a clínica do sujeito abusado (A discussion about the clinic of the 

abused subject) 

Patrícia do Socorro Nunes Pereira (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) 

e André Maurício Lima Barretto (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho se origina a partir da experiência de escuta e das discussões no Projeto 

de Extensão intitulado Clínica de Psicologia: Um Olhar em Atenção à Saúde do 

Estudante e tem como objetivo discutir acerca do sujeito abusado. A clínica neste 

contexto tem nos confrontado com diversos questionamentos sobre o sujeito em tal 

situação. Nos deparamos com perturbações relacionadas ao trauma, desamparo e 

angústia, assim como seus desdobramentos sintomáticos.  Para Freud (1926/1996) 

a angustia é determinada por uma situação traumática, tendo como essência uma 

experiência de desamparo. Moreira (2010) ressalta que no abuso sexual, o trauma 

se instala, pois aquilo que deveria estar no campo da fantasia se torna real; se 

inscreve uma violência no corpo, mas, sobretudo, uma violência no psiquismo. Um 

excesso mortífero que escapa a capacidade de elaboração do aparelho psíquico. 

Embora a análise se dê no caso a caso, a experiência nessa escuta nos aponta para 

marcas comuns deixadas nestes sujeitos e, é sobre essa questão que pretendemos 

discutir. 
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COORDENAÇÃO: Amanda Teixeira Rizzo (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

A qualidade do tempo no contexto da ética (The quality of time in the context of 

ethics)  

Esperidião Barbosa Neto (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil) 

RESUMO: 

Situamos o método clínico no campo da ética, como pensou Lacan. A qualidade do 

método vincula-se ao tempo, sua eficácia não se daria sem o instante apropriado do 

inconsciente. Nosso objetivo é pensar a clínica atual, vinculando-a a qualidade do 

tempo, no contexto da ética. Trabalharemos A demanda clínica na época do 

consumo; nela, falas de imersos no padrão exacerbado de consumidores, cujo sujeito 

é com-sumido. Depois, A qualidade do tempo; o instante, em Kierkegaard, será 

articulado ao compasso do inconsciente. Na sequência, A ética do desejo; o analista 

se sustenta na palavra, abstém-se do sentido como “um todo”; o ser é faltante. Por 

último, O sujeito no tempo do ser; a psicanálise como uma ética. Nossa posição é de 

que o tempo, na condição de qualidade do tratamento, confere ao método condições 

de acesso ao inconsciente, à possibilidade de representar a experiência traumática 

sem representação. 

 

O passado da pessoa demenciada pode ressignificar o seu presente? (Can the past 

of the demented person re signify his present?) 



Maria de Fátima Duarte de Holanda (Espaço Psicanalítico, João Pessoa, PB, Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho, aqui apresentado, trata do atendimento a um idoso, de 90 anos, com um 

quadro de síndrome demencial. As perdas funcionais do paciente causam-lhe 

sofrimento em consequência das perturbações cognitivas, psíquicas e afetivas. 

Durante três anos de acompanhamento, vem-se fazendo uma escuta considerando-

o sujeito de suas produções discursivas, mesmo que sem memória presente. No 

percurso realizado, observa-se que a relação psicoterapeuta-paciente, ao oferecer 

espaço à fala deste, tem valorizado sua memória passada que, acredita-se, é 

responsável por certo progresso do paciente na medida em que vem apresentando 

algumas condições para lidar com suas limitações psíquicas, afastando-o de um 

quadro depressivo ao mesmo tempo em que se verifica a preservação de sua 

capacidade evocativa, da linguagem e do pensar. 

 

A revelação de um outro tempo via interpretação (The revelation of another time via 

interpretation) 

Amanda Teixeira Rizzo (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, 

Brasil) e Manoel Tosta Berlinck (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Em determinada sessão, após a fala da analista, o paciente leva a mão ao peito, 

respira profundamente e revela ter sentido dor. Este momento enigmático de uma 

análise convida o clínico a mergulhar na compreensão da interpretação, tendo em 

vista o modo com que se manifesta para o analista e seus efeitos para o paciente. 

Frente a essa situação clínica um enigma se apresenta: qual é a relação entre o 

tempo da fala, a interpretação e o movimento psíquico? Nesse sentido, o presente 

trabalho pretende promover uma reflexão sobre a manifestação temporal de uma 

análise via interpretação e suas possíveis movimentações psíquicas reveladas pelos 

deslocamentos dos tempos da fala. 
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COORDENAÇÃO: Thais Klein (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Do desenvolvimento ao neurodesenvolvimento: um estudo sobre a psiquiatria infantil 

(From development to neurodevelopment: a study on the children psychiatry) 

Thais Klein (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

A noção de desenvolvimento acompanha o surgimento da psiquiatria infantil 

articulada à ideia de idiotia. Nesse contexto, o desenvolvimento remete-se a um 

processo universal sujeito a contingências. A dominância de uma perspectiva 

desenvolvimentista vincula-se a noção de crescimento natural, que pode ser 

previamente estabelecido. Em 2013, o DSM-5, apresenta uma nova categoria 

intitulada “Transtornos do neurodesenvolvimento”. O desenvolvimento passa a ser 

retratado como um processo ativo e dinâmico, envolvendo características afetivas, 

cognitivas e aspectos biológicos do indivíduo. O corpo biológico, nesse sentido, é 

caracterizado como determinante, mas modulado pelas experiências individuais. As 

noções de plasticidade cerebral e epigênese são centrais para a reformulação da ideia 

de desenvolvimento. O objetivo desta exposição é percorrer o caminho do 

desenvolvimento ao neurodesenvolvimento no contexto da psiquiatria infantil, 

buscando apontar para algumas consequências desta mudança. 

  

Revisão de certa lógica diagnóstica (Review of a certain diagnostic logic)  

Dulce Mara Gaio (Centro Universitário UniBrasil, Curitiba, PR, Brasil) 

RESUMO: 

- homem, 37 anos, diagnosticado na infância com déficit cognitivo e afastado do 

convívio social até iniciar trabalho psicanalítico e ter colocação  profissional pela lei 



de cotas. O olhar pode, por si só, tornar-se função diagnóstica e encontrar 

explicações e nomes para atos bizarros. Mas a palavra garantida pela escuta 

interessada altera o cenário, e assim o “sintoma de TOC” por acumulação de copos 

de café usados se substitui por um “colecionador de beijos”.- menino, 7 anos, 

diagnosticado autista desde 3. Evita o olhar mas perscruta de rabo de olho os 

movimentos do profissional; não diz palavra, só gritos pra expressar desagrado ou 

vontades, até dizer “Eu sou Gorpo”. Eu sou... palavra que desconserta mais um dos 

clássicos atributos do autismo. O mal-estar tornado narrativa, expressa, articula e 

garante uma posição subjetiva. Além dos efeitos no interior da diagnóstica, são 

reflexões que dizem da Psicanálise como aliada nas políticas públicas em saúde 

mental orientadas segundo a Reforma Psiquiátrica. 

 

Bases clínicas e discursivas do normal e do patológico nos regimes de vida e morte ( 

Clinical and discursive bases of the normal and of the pathological in the regimens of 

life and death)  

Luana Lima Santos Cardoso (Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil) 

RESUMO: 

Entre os séculos XVIII e XIX ocorreu uma transição epistemológica na clínica médica: 

de singular e dialógica, esta passou a adotar um referencial estatístico normatizador, 

transformando o ser sofrente em uma ocorrência patológica reprodutível. A produção 

brasileira do saber médico sobre o suicídio no século XIX incidiu sobre o corpo e suas 

anormalidades, edificando a associação histórica entre este ato e transtornos 

mentais. Face à gestão de risco, o discurso imperativo da biopolítica - alicerçado no 

casamento entre Estado e medicina - reforça a patologização do suicídio, 

desprezando os manejos clínicos baseados na palavra em favor da administração 

massiva de medicação. Na contramão da medicalização da vida, que destrói 

experiências para construir os seus projetos, a psicanálise com seu aparato clínico 

legitima, a partir da escuta, modos singulares de existência. O objetivo deste trabalho 

é analisar as bases clínicas e discursivas que alicerçam a construção do diagnóstico 

e tratamento dos sujeitos que tentam suicídio na atualidade. 
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COORDENAÇÃO: Maria José Rodrigues da Cruz (Instituto Sedes Sapientiae, São 

Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Integração, personalização e adoecimento psicossomático (Integration, 

personalization, and psychosomatic sickening) 

Bruno Quintino de Oliveira (Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, RJ, 

Brasil), Isabella Cristina Bezerra da Silva (Universidade Federal Fluminense, Rio das 

Ostras, RJ, Brasil) e Issa Domus (Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, 

RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Tendo Winnicott como referência, propomos abordar a psicossomática psicanalítica. 

Nesse sentido, inicialmente, examinamos a importância do ambiente na constituição 

subjetiva associada sobretudo à conquista da integração de si-mesmo em uma 

unidade psique-soma e à personalização, para, em seguida, relacionarmos 

adoecimento-subjetividade e suas consequências no corpo. Verificamos que, em se 

tratando do adoecimento psicossomático, é inevitável a referência a um contexto 

traumático de cuidados nos primórdios da vida psíquica responsável por prejuízos 

que não tornam muitas vezes seguro os processos de simbolização. 

 

“Pensar ainda dói. Mais dói um pouco menos”. Entre o pensar e o sentir: a clínica do 

improvável (“Thinking still hurts. But it hurts a little less”. Between thinking and 

feeling: the clinic of the unlikely) 

Maria José Rodrigues da Cruz (Instituto Sedes Sapientiae, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 



Este caso abordará a trajetória de uma paciente que com o trabalho psicoterapêutico 

descobre que pensar dói, mas pode propiciar outros destinos ao corpo além do 

adoecer, a elaboração pelo pensamento. Atendida há três anos apresenta quadro de 

Rosáceas, doença de pele que exibe no corpo sem qualquer inibição, o que talvez o 

psiquismo não possa pensar. Sofreu grave acidente no trabalho aos 34 anos, teve 

ruptura dos meniscos. Aposentada precocemente aos 37 anos. Difícil é expressar o 

que sentiu. É o corpo quem fala. Isolou-se com ódio da vida por mais esta tragédia. 

Decidiu cuidar dos filhos para não enlouquecer. Culpa-se por tudo. O aporte clínico 

usado para a compreensão do caso é também o da Psicossomática Psicanalítica de 

Marty que observa nestes pacientes cujo sofrimento se expressa por distúrbios 

somáticos características do Pensamento Operatório, que são pensamentos sem 

ligação aparente com a vida fantasiosa, pobres de referências afetivas e imagens 

verbais usam a fala como via de descarga do excesso de excitações. 

 

MESA REDONDA 87 

COORDENAÇÃO: Marcello Francisco de Mello (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

O psicanalista no contexto da expansão diagnóstica: um relato de experiência clínica 

(The psychoanalyst in the context of the diagnostic expansion: a report of a clinical 

experience) 

Jamile Luz Morais (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo discutir acerca dos efeitos da expansão diagnóstica 

sobre o sujeito do desejo na clínica psicanalítica. No contexto da diagnóstica 

psiquiátrica contemporânea, destaca-se a noção de Espectro. No que se refere ao 

Transtorno de Humor Bipolar e a concepção de Espectro nela incluída, verifica-se 

que, se esta visão for considerada, sua prevalência na população em geral aumenta 

de 1% para 5 %, o que resulta em mais sujeitos abarcados nesta categoria. Mas, no 

que isso afeta a clínica psicanalítica? Utilizando-se de fragmentos clínicos de uma 

paciente enquadrada na categoria do espectro bipolar, mostraremos a importância 

do diagnóstico estrutural em psicanálise para a direção do tratamento, especialmente 

quando o sujeito se vê identificado com a posição de “ser bipolar”. Por fim, 

discutiremos como a identificação com esta posição afeta tanto no laço social com 

analista quanto na implicação do paciente com seu desejo e sua história, ressaltando 

o aspecto estrutural e trans-histórico do sujeito da psicanálise. 

      

A surdez de uma clínica (The deafness of a clinic) 

Marcello Francisco de Mello (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

SP, Brasil) e Manoel Tosta Berlinck (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

A questão da qualidade no método clínico, como a temática para o VII Congresso 

Internacional de Psicopatologia Fundamental e XIII Congresso Brasileiro de 

Psicopatologia Fundamental, propomos discutir o saber que, antecipadamente 

apresentado na clínica, corrompe a escuta inviabilizando o pensar. O método clínico 

depende da qualidade enigmática e obscura do outro como condição para o pensar, 

convocando, através da linguagem, um percurso de descobrimento. Sustentar a 

permanência do enigma é a difícil tarefa. Propomos apresentar o fracasso da escuta 

que perde a capacidade de sustentar a ambiguidade do dizer. Partiremos de um 

recorte clínico onde o analista deixa de perceber a condição polissêmica da linguagem 

ensurdecendo-se em um saber sobre o dizer enigmático do paciente, tornando a 

busca pela verdade, através daquilo que se desencobre na linguagem, 

comprometida, ou seja, o comprometimento da qualidade do método clínico. 

  

O diagnóstico: da psiquiatria à psicanálise de Freud e Lacan (From the psychiatry 

diagnosis to the psychoanalysis of Freud and Lacan) 



Pedro Von Sohsten (Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Espaço 

Psicanalítico, Natal, RN, Brasil) 

RESUMO: 

O trabalho aborda o diagnóstico num percurso teórico através da psiquiatria e da 

psicanálise, apontando as influências na definição de suas nosografias. Na psiquiatria 

explora, a partir da história das sistematizações diagnósticas, os elementos 

constituintes dos quadros diagnósticos. Na psicanálise aponta a diferença frente à 

psiquiatria através das idéias de Freud e Lacan quanto ao diagnóstico. Em Freud 

denotam-se as bases da etiologia sexual infantil, na qual o Édipo e a castração, na 

função de simbolizar a falta da diferença sexual no psiquismo, sustentam hipóteses 

diagnósticas de mecanismos distintos para lidar com tal falta. Em Lacan veem-se 

duas abordagens diagnósticas: a primeira na estruturação do sujeito pela via do 

Simbólico; a segunda, a clínica borromeana, alça uma operação diagnóstica plástica 

e flexível para o trabalho clínico ao apontar que, para o sujeito, faz-se suporte de 

sua constituição uma amarração real, simbólica e imaginária. O nó borromeano 

torna-se paradigma da constituição do sujeito, e com esse passo, têm-se um 

afastamento das classes de nomeação herdadas da psiquiatria. 
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COORDENAÇÃO: Mayra Moreira Xavier Castellani (Universidade de São Paulo, São 

Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

O desamparo e a fantasia: uma defesa do sujeito (The helplessness and the fantasy: 

a defense of the subject) 

Ricardo Monteiro Guedes de Almeida (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, Brasil) 

RESUMO: 

Propõe-se discutir dois temas fundamentais para o campo da clínica psicanalítica. 

Primeiramente, a fronteira instransponível frente a qual o sujeito confronta-se ao 

longo de toda a sua vida psíquica, a saber: o desamparo (Hilflosigkeit) fundamental, 

causador de angústia. Trata-se de uma noção metapsicológica que procuraremos 

reconhecer nos seus diversos desdobramentos ao longo da obra de Freud, dando 

ênfase ao que se refere ao limite instransponível do simbólico. Em segundo lugar, 

abordaremos a fantasia, conceito forjado por Freud na clínica e compreendido por 

Lacan como o que constitui a realidade psíquica para o sujeito. A fantasia serve de 

suporte para o desejo do sujeito, exercendo um papel de tela protetora contra o 

insuportável. Visamos traçar uma articulação entre a noção freudiana de desamparo 

e a concepção lacaniana de fantasia. Neste sentido, concluiremos que o sujeito 

recorre à fantasia como uma defesa diante ao próprio desamparo, tal como Lacan 

assim argumenta em seu sexto seminário: o desejo e sua interpretação. 

 

Contar ou não contar?: a escuta da fantasia na clínica psicanalítica (To tell or not to 

tell? Fantasy listening in the psychoanalytical clinic) 

Mayra Moreira Xavier Castellani (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) e 

Maria Lívia Tourinho Moretto (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

A partir do cenário da clínica psicanalítica, nos deparamos com sujeitos em 

sofrimento psíquico diante da temática da revelação de traços identitários do eu, tal 

como a revelação da homossexualidade, de ser adotado ou de um diagnóstico grave. 

Esse sofrimento parece representar uma resposta à fantasia de desamparo do Outro, 

sendo a iminência da revelação equivalente à iminência de desamparo. Na tentativa 

de sustentar tal hipótese, julgamos essencial recorrer ao conceito de fantasia na 

teoria psicanalítica. Nesse sentido, temos a intenção de trazer uma contextualização 

sobre o conceito de fantasia, retomando um percurso de construções e 

desconstruções teóricas na psicanálise, em Freud e Lacan, para, enfim, refletir sobre 

possíveis colaborações e reposicionamentos do psicanalista na direção do 

tratamento, inclusive no âmbito institucional. Contribuições estas, no que diz respeito 



ao manejo delicado entre o tempo de cada sujeito e a importância em se revelar, 

levando em conta o cuidado da escuta atenta no método clínico psicanalítico. 

  

O desejo na neurose obsessiva: considerações a partir de um caso clínico (Desire in 

the obsessive neurosis: considerations based on a clinical case) 

Cléa Maria Ballão (Universidade Estadual do Centro-Oeste, Iratí, Paraná, PR, Brasil) 

e Cintia Ribelato Longhini (Universidade Estadual do Centro-Oeste, Iratí, Paraná, PR, 

Brasil) 

RESUMO: 

A partir de um caso clínico levantamos algumas considerações acerca do desejo na 

neurose obsessiva, sobretudo aquelas relacionadas à demanda do Outro e a clínica 

desta neurose. Para a constituição subjetiva se faz necessária a entrada na dialética 

do desejo no campo do Outro, isto é, para se tornar um ser da linguagem e não mais, 

tão somente, um pedaço de carne, há de ocorrer o (des) encontro com o Outro. Lacan 

já dizia que neste meio a liberdade confunde-se com o desenvolvimento de uma 

servidão, a ilusão fundamental de que o homem é escravo. Neste sentido, 

discutiremos como esta questão parece evidenciar-se neste caso clínico em que o 

paciente renuncia ao seu desejo sem ter notícias disso: Tudo para o Outro. E é isto 

que virá escrever o fantasma de oblatividade do obsessivo. A manobra obsessiva é 

reduzir o enigmático desejo do Outro ao que o Outro lhe pede, evitando assim se 

perguntar sobre o que ele, o sujeito, deseja. É sobre o desejo do Outro que o 

obsessivo nada quer saber, não querendo saber, por conseguinte, qual objeto anima 

o seu desejo. 
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COORDENAÇÃO: Veronika Sousa Pereira (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

O pathos da paixão e o sofrimento da melancolia (The pathos of passion and the 

suffering of melancholy) 

Ana Cláudia Zuanella (Sociedade Psicanalítica de Recife, Recife, PE, Brasil) 

RESUMO: 

A autora parte da etimologia grega da palavra paixão para discorrer sobre seu 

aspecto pathico, lembrando que o termo tem também o sentido de sofrimento e 

passividade. Com isso discute se toda paixão é também uma patologia, tendo em 

vista ambas as palavras dividirem o mesmo radical. Para isso apresenta alguns 

aspectos da psicodinâmica do apaixonamento, não perdendo de vista sua correlação 

com o pathos e faz uma associação deste com a melancolia, buscando pontos de 

convergência entre um estado e outro que possam fazer pensar sobre a proximidade 

entre o pathos na paixão e o sofrimento na melancolia. Finalmente reflete sobre a 

função da patologia imbricada ao discurso, quando este faz do pathos um logos, ou 

seja, quando a linguagem oferece um destino outro ao sofrimento e assim cria uma 

possível saída que não o adoecimento. 

 

Sobre as qualidades da angústia na clínica: perspectivas psicanalíticas e existenciais 

(About the anguish qualities in the clinic: psychoanalytical and existential 

perspectives) 

Renan Siqueira Rossini (Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho, Bauru, São 

Paulo, SP, Brasil) e Érico Bruno Viana Campos (Universidade Estadual Julio de 

Mesquita Filho, Bauru, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Esta comunicação propõe aproximar a concepção de angústia na psicanálise de Freud 

de pressupostos ontológicos da filosofia existencial. Para tanto, foi feita uma revisão 

bibliográfica da obra de Freud e comentadores, assim como de principais autores 

representantes da filosofia existencial. Parte-se de que existe uma dimensão 

ontológica em toda a obra freudiana que não é esquecida, o que a aproxima com a 

tradição da filosofia e da arte, diferente de comentadores que apontam uma primazia 



adaptativa em sua teoria da angústia. O conceito de pulsão de morte é primordial 

para compreender as angústias pré-edípicas e aproximá-la de uma angústia 

fundamental como propõe pela filosofia existencial. Se Freud tende a salientar que a 

angústia instaura a falta no sujeito apenas a partir da castração, pensa-se que as 

angústias pré-genitais são também articuladoras de sentido, tanto na constituição do 

ego, como na sua relação com a pulsão de morte. 

 

As implicações psicopatológicas da Acídia (The psychopathological implications of 

Acedia) 

Veronika Sousa Pereira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, 

Brasil) e Manoel Tosta Berlinck (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O presente trabalho se desenvolve sobre a ótica da Psicopatologia Fundamental, e 

propõe uma compreensão etiológica acerca da Acídia e sua proximidade com a 

melancolia moderna. O resgate desta terminologia nos leva até a Evágrio Pôntico, 

figura religiosa que tem um importante papel no processo de compreensão e 

sistematização do conceito de acídia. Evágrio se apropria de um termo já existente 

na literatura, mas atribui a esta uma maior extensão. A acídia é descrita por ele como 

um intenso desinteresse inespecífico que atinge os monges.  Bernard Forthome, 

importante pesquisador da obra de Evágrio, nomeou esta vivência como “a 

experiência solitária de si” e “um desejo frustrado de sí” (Forthome, 2003). A 

perspectiva psicopatológica atribuída a acídia passa a ser de grande interesse, porque 

introduz elementos que posteriormente auxiliarão na compreensão da constituição e 

funcionamento da dinâmica melancólica. Esta intrínseca relação se dá porque tais 

psicopatologias têm como enfoque o “ideal de ego”, conceito 

psicanalítico que perpassa o pensamento freudiano, e foi apresentado pelo autor em 

Introdução ao narcisismo (1914). Neste contexto a contribuição Evagriana que 

antecipa abordagens psicopatológicas, se constitui como fonte para compreensão 

etiológica da perturbação psíquica, de modo a nos auxiliar na prática clínica. 
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COORDENAÇÃO: Eline Maria de Oliveira Granzotto (Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná, Curitiba, PR, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

O recurso ao corpo e à dor nas condutas escarificatórias na adolescência ( 

The resource to the body and to the pain in the scarifying behaviors in the 

adolescence) 

Aline Gonçalves Demantova (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil), Gabriela Domingues Caetano Soares Maia (Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e Marta Rezende Cardoso (Universidade Federal 

do Rio de Janeiro e AUPPF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

Na presente proposta, buscamos estudar o papel assumido pelo corpo e pela dor nas 

práticas escarificatórias na adolescência. Pensamos a passagem pela adolescência 

marcada por uma violência psíquica interna, dado que as transformações corporais 

pubertárias colocam em risco os limites do corpo, podendo fazer o sujeito perder o 

sentimento de continuidade de si mesmo, acarretando num desequilíbrio psíquico. É 

nesse contexto que parecem se inscrever os atos de escarificação, quando as 

representações deste corpo modificado e ambivalente vêm marcar as relações 

corpo/psique e eu/outro. Neste cenário, a dor incidida no próprio corpo se apresenta 

como um recurso arcaico, cuja função seria informar ao psíquico a presença do corpo 

como uma tentativa de apropriação deste. O ato, neste contexto, assume a função 

de projetar sobre o próprio corpo os conflitos internos, possibilitando a um eu 

invadido e transbordado pulsionalmente o restabelecimento das fronteiras entre o 

dentro e o fora. Propomos investigar, assim, a especificidade deste ato em sua 

relação com o corpo e com o recurso a sensorialidade que este evoca, explorando os 



conceitos de eu-corporal (Freud) e de eu-pele (Anzieu) a fim de melhor elucidar esta 

questão. 

 

Inclinar-se sobre um corpo cheio e escutar o vazio: considerações sobre a escuta e 

o método clínico na clínica da obesidade (Leaning on a full body and listening to the 

emptiness: considerations about the listening and the clinical method in the obesity 

clinic) 

Eline Maria de Oliveira Granzotto (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 

Curitiba, PR, Brasil) e Vanuza Monteiro Campos Postigo (Psicanalista, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) 

RESUMO: 

O estudo da obesidade e de suas comorbidades assume grande importância no que 

se refere à Saúde Pública e as Politicas Públicas, demandando uma compreensão dos 

diversos fatores físicos e emocionais envolvidos neste quadro. Fazemos aqui um 

recorte da pesquisa de doutorado em andamento na PUC-Paraná na linha de pesquisa 

de Investigação Clínica e Epidemiológica Básica e Aplicada com o título “Os processos 

somatoformes do ato de comer em mulheres obesas adultas: suas consequências e 

comorbidades” contemplando estudos sobre este distúrbio e seu adoecimento 

psíquico e corporal. Em etapa pregressa da pesquisa foram avaliadas 100 mulheres 

atendidas no SUS de Porto União-SC com idade entre 18 a 50 anos em anamnese, 

entrevista e análise bioquímica em busca de doenças associadas à obesidade. A estes 

dados se somam os prontuários, que acompanhamos há quase dois anos. Ante a 

proliferação de uma demanda clinica de casos de obesidade com correlatos processos 

ao adoecimento - e em concordância com a descoberta de Sigmund Freud e outros 

autores que conjugam um entendimento que uma patologia vai além do corpo 

orgânico - seguimos em busca da construção de um método clínico que se incline 

sobre o corpo e subjetividade do sofrente. 

 

Uma leitura psicanalítica sobre o corpo na clínica com usuários de crack (The 

psychoanalytical reading about the body in the clinic of crack addicts ) 

Iara Flor Richwin Ferreira (Universidade de Brasília e Université Paris Diderot, 

Brasília, DF, Brasil) 

RESUMO: 

O fenômeno do crack no Brasil tem ganhado, nos últimos anos, enorme centralidade 

e notabilidade, emergindo como um dos sintomas sociais do “mal-estar na cultura” 

dos mais visíveis e gritantes. Em minha experiência clínica em um CAPSad do Distrito 

Federal, percebo que o registro do corpo é o domínio mais eminente no qual se 

anunciam os conflitos e sofrimentos dos usuários de crack e constitui lugar 

privilegiado da expressão pulsional em pane de representações. Diante da 

constatação clínica do caráter central e fundamental do corpo e da modificação e 

exploração das sensações no uso do crack, proponho examinar como a ação do crack 

sobre o corpo e seus múltiplos efeitos sobre as sensações e dinâmicas pulsionais se 

ligam à experiência do sujeito, à sua relação com a alteridade, à temporalidade, ao 

laço social e à realidade sociocultural. Impõe-se também a incontornável necessidade 

de interrogar a inscrição social e coletiva desse fenômeno e apreender o campo 

político e moral no qual esses corpos estão imersos.  
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COORDENAÇÃO: Luciana Ferreira Chagas (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 

Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Afinal, segredo de quê? Reflexões acerca da qualidade da escuta clínica em 

instituições de saúde frente à violência sexual em mulheres (After all, secret of what? 

Reflections about the quality of the clinical listening in health institutions in view of 

the sexual violence against women) 

Luciana Ferreira Chagas (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) e Maria 

Lívia Tourinho Moretto (Universidade de São Paulo e AUPPF, São Paulo, SP, Brasil) 



RESUMO: 

O trabalho propõe uma síntese da dissertação de mestrado intitulada “Afinal, segredo 

de quê? uma leitura metapsicológica da função do segredo na violência sexual e o 

atendimento em instituição de saúde”, defendida em agosto de 2014, no 

departamento de psicologia clínica da USP. Pudemos notar que o segredo vem ocupar 

uma função de possível manutenção de uma posição subjetiva que talvez não possa 

ser revelada. Percebemos também que o segredo não é propriamente o segredo da 

violência sexual, ponto nodal que ao ser revelado, desvelará consigo uma fantasia 

infantil, o segredo da posição subjetiva ocupada por essa mulher. Sendo assim, 

apresentaremos o percurso da pesquisa, evidenciando o método clínico psicanalítico 

utilizado nos atendimentos, acreditando na relevância da compreensão clínica da 

função do segredo no tratamento psíquico de cada mulher. Sobretudo, 

sustentaremos a hipótese da escuta do sujeito do inconsciente para a qualidade da 

clínica nesse contexto e, consequentemente, a qualidade do serviço ofertado neste 

cenário. 

 

A elasticidade do método analítico na clínica do trauma: paixão, dor e sofrimento 

psíquico (The elasticity of the analytical method in the trauma clinic: passion, pain, 

and psychic suffering) 

Lúcia Helena Silva Alves (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

SP, Brasil) 

RESUMO: 

Na atualidade estamos vivenciando vários cenários de violências exacerbadas que 

atinge a população mais vulnerável. Na clinica do trauma o analista se vê atravessado 

por questionamentos, duvidas sobre a sua prática clinica. Este artigo visa refletir 

sobre a elasticidade dos instrumentais psicanalíticos em uma clínica de situações-

limite - é neste cenário que o enquadre tradicional, é sacudido pela situação limite 

do analisando. Antígona, me fez repensar sobre manejo do enquadre analítico: na 

forma como falava, contava e narrava a sua historia em determinado espaço e 

tempo. E o analista é tomado de surpresa pelos relatos do analisando que inunda o 

seu psiquismo de: imagens visuais (das cenas de violência), angustia, sentimento de 

culpa, dor e desespero. Esse elo disruptivo forma que o vinculo analítico, e via 

transferência reversa.  

 

O reconhecimento da precariedade como possibilidade para o acolhimento (The 

recognition of precariousness as possibility for hosting) 

Mariana Peres Stucchi (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) 

RESUMO: 

A observação do trabalho de instituições de acolhimento para crianças e adolescentes 

em João Pessoa mostra o desafio da função de suportar o abandono. Dar espaço e 

atenção para o sofrimento do outro exige abertura para acolher o próprio e as 

próprias contradições. Dizer isso se refere a encarar a precariedade humana: 

enxergar o humano que pode salvar e condenar, que constrói e destrói. O 

acolhimento institucional nos coloca em confronto com essas questões: há muitos 

problemas que se enlaçam, construindo um cenário de grandes contradições, 

gerando impotência aos profissionais, que cada vez mais se afastam de um fazer 

clínico: de inclinação ao outro, com interesse e preocupação. Experiências em outros 

municípios mostram que a possibilidade de escrever a clínica do acolhimento, com 

espaços de expressão e construção de narrativas destes profissionais sobre sua 

prática, é uma forma de envolvê-los com o acolhimento de suas limitações no 

encontro com as dos outros e perceber o encontro humano como acolhimento. 
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COORDENAÇÃO:  

PARTICIPAÇÃO: Nattasha Magalhães Silva (Universidade de São Paulo, São Paulo, 

SP, Brasil) 



O método psicanalítico em um caso de acompanhamento terapêutico para inclusão 

escolar (The psychoanalytical method in a case of therapeutic monitoring for school 

inclusion) 

Nattasha Magalhães Silva (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho visa, por meio da apresentação do acompanhamento terapêutico 

escolar de uma criança de 7 anos, portador de um atraso global do desenvolvimento, 

trazer considerações a respeito da inclusão escolar sob olhar da psicanálise, e método 

psicanalítico de Freud e Lacan. Verifica-se que algumas instituições escolares, diante 

de um não saber lidar com casos de inclusão, respondem de um lugar de mestria, e 

convocam profissionais, acompanhantes terapêuticos (AT), a se manterem na 

posição de responsabilidade do saber e educar estes sujeitos. Pontua-se que o 

analista partindo do trabalho de AT e com seu método clínico, sob o lugar de 

psicanalista, articule um giro no discurso da escola, e convoque-a a assumir um outro 

discurso, que é o de olhar por um prisma da singularidades dos alunos. No caso 

apresentado há uma criança que, para equipe escolar, "apenas chorava" e tinha um 

choro sem sentido. A entrada do analista possibilitou um olhar de singularidade, que 

chamou a escola para atentar as demandas dele e incluí-lo pedagogicamente. 

 

Acompanhamento terapêutico: a inesperada virtude do cuidado (Therapeutic 

monitoring: the unexpected virtue of care) 

Daniel Pinho Senos de Jesus (Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) e Jacqueline de Andrade Loeser dos Santos (Acompanhante terapêutico, 

Rio de janeiro, RJ, Brasil) 

RESUMO: 

No presente trabalho, discutiremos aspectos teórico-clínicos da clínica ampliada com 

psicóticos, especificamente na modalidade conhecida como acompanhamento 

terapêutico. Primeiramente, abordaremos temas concernentes à singularidade do 

funcionamento psíquico do sujeito psicótico, assim como os impasses que são 

apresentados em dispositivos como o próprio setting clássico e as instituições de 

tratamento. Posteriormente, discorreremos sobre as múltiplas possiblidades que o 

dispositivo supracitado permite para o tratamento de pacientes graves a partir de 

uma concepção ampliada da escuta psicanalítica. Por fim, apresentaremos uma 

vinheta clínica no intuito de ilustrar o acompanhamento terapêutico como um 

dispositivo de mediação e cuidado privilegiado, uma vez que abrange uma série de 

variáveis que permeiam a rotina do sujeito psicótico. Assim, ensaiaremos uma 

fundamentação teórica possível para a modalidade clínica em questão, a partir do 

viés conceitual propiciado pelo pensamento psicanalítico em sua vertente plural. 

 

A supervisão psicanalítica no contexto da universidade: o ato do analista em questão 

(The psychoanalytical supervision in the context of the university: the act of the 

analyst at issue) 

Karynna Magalhães da Nóbrega (Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 

PB, Brasil) 

RESUMO: 

Esse trabalho é efeito de uma reflexão, sobre a minha prática como supervisora de 

estágio em Psicanálise no Curso de graduação em Psicologia.  O que é um supervisor?  

E o que faz um supervisor em sua prática no contexto da universidade? A supervisão 

no contexto das universidades, coloca uma série de desafios, seja da parte do 

estagiário que muitas vezes não está em análise, seja por parte das demandas 

institucionais que demandam um mestre e um saber fazer pronto para uso nos casos. 

Outro desafio para acionar o dispositivo analítico, que é sinal dos nossos tempos, é 

fazer o sujeito falar e se responsabilizar pelo seu dito, num tempo em que a palavra 

é silenciada e as vezes desacreditada. Sendo assim, aquele se dispõe ao trabalho e 

a transmissão da psicanálise, e escolhe ser supervisor, deve operar seguindo a 

orientação lacaniana, fazendo bom uso do dispositivo do amor de transferência para 

intervir no sentido de permitir que o gozo, venha condescender ao desejo. 



  

Teoría del lazo social como fundamento epistémico del método clínico del 

psicoanálisis  

(Theory of the social bond for the epistemic fundament of the psychoanalysis clinical 

method) 

Raudelio Machin Suarez (Universidad Andrés Bello e AUPPF, Santiago, Chile) 

RESUMO: 

El psicoanálisis es revisado como teoría del lazo S – S, como la primera corriente de 

pensamiento social que conduce a una descentración de la relación S - O. Se analiza 

su lugar en el episteme de las ciencias sociales contemporáneas. Se revisan los 

aportes de Freud a esta perspectiva, para entenderla, inicialmente como modelo de 

la clínica. Se reconstruyen los aportes de otros autores de la tradición psicoanalítica 

a una teoría del vínculo lazo social. Lacan, Anzieu, Winnicott, Pichon-Rivière, 

Castoriadis, Roudinesco, Kristeva; son algunos de los autores que se discuten la 

presentación como sostenedores de esta teoría. Se analizan asimismo las 

implicancias de esta lectura del psicoanálisis en su utilización como modelo –

epistémico, teórico, axiológico y pragmático-, para la clínica y la investigación de la 

cultura. 
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COORDENAÇÃO: Antonio Alberto Peixoto de Almeida (Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

O mito individual do neurótico e a impossibilidade na definição da verdade (The 

individual myth of the neurotic and the impossibility in the truth definition) 

Ricardo Monteiro Guedes de Almeida (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, Brasil) 

RESUMO: 

Sabemos que a verdade não pode ser dita toda. Tendo em vista, que na fala algo 

não pode ser dito, a própria fala, tornando impossível de se alcançar a verdade. Por 

outro lado, nos diz Lacan, que a definição da verdade só pode se apoiar sobre si 

mesma. Nesta definição, o mito do neurótico atua justamente proporcionando uma 

formulação discursiva para esse intransmissível da fala. Diante disto, este trabalho 

tem como objetivo discutir acerca da importância que o mito ganha em função da 

impossibilidade de transmissão da verdade por meio da fala, assim como a sua 

evidente ligação com a existência do neurótico. Partimos da hipótese de que o mito 

representa o modo pela qual a verdade é expressa, mesmo que de forma mascarada. 

Por fim, a exemplo de Lacan, escolhemos o caso de neurose obsessiva do Homem 

dos Ratos, para demonstrar como as manifestações presentes na experiência clínica 

consistiam em mitos profundamente interligados com a constelação familiar original 

do neurótico, presentes desde antes do nascimento. 

  

Os aspectos psicopatológicos da construção dos heterônimos em Fernando Pessoa 

(The psychopathological aspects of the construction of heteronyms in Fernando 

Pessoa) 

Antonio Alberto Peixoto de Almeida (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil)  

RESUMO: 

Este trabalho pretende discorrer sobre a construção dos heterônimos em Fernando 

Pessoa e a sua relação com a psicopatologia. Assim, foram selecionados, para 

análise, textos e cartas nos quais o escritor fala de si mesmo e de sua relação com a 

construção dos heterônimos. A concepção do patológico, na Psicopatologia 

Fundamental, parte do “pathos”, palavra grega que diz respeito àquilo que 

transborda, ao sofrimento, a paixão e a passividade. A construção heteronímica, em 

Fernando Pessoa, está associada com uma vivência psíquica que se refere a “ser um 

outro”. Apresenta-se, então, a hipótese de que esta construção diz respeito a um 

excesso, e, portanto, ao discurso psicopatológico. Para subsidiar a hipótese, o 



trabalho se utiliza de conceitos e autores da psicanálise, partindo dos escritos 

freudianos e lacanianos, tomando como referenciais as teorizações acerca da 

constituição e do efeito que a escrita literária tem no psiquismo, além do corpo 

conceitual desenvolvido pelos autores que está correlacionado ao tema. 

  

A tradução como método clínico: diálogos entre V. Flusser e Freud (Translation as a 

clinical method: dialogues between V. Flusser and Freud) 

Lívia Santiago Moreira (Universidade de Campinas, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

Partindo do princípio da intraduzibilidade entre as línguas como modelo do encontro 

impossível com a alteridade radical, veremos como o diálogo entre a filosofia de Vílem 

Flusser e a psicanálise nos oferece mais uma maneira de se conceber uma clínica que 

incorpora em sua gramática a afetação do choque com a outridade. Na singular 

proposta do filósofo tcheco-brasileiro, o pensamento e a realidade são moldados a 

partir das estruturas das línguas, assim, o exercício de tradução e retradução de seus 

próprios textos lhe permitiam uma auto-crítica a partir do deslocamento da própria 

matéria que compõe o pensamento. A abertura ao outro e a ética que acompanha os 

jogos de tradução revelam novas possibilidades para a criação de realidades 

distintas, compondo uma clínica capaz de suportar o pathos que ela mesma convoca. 

Neste trabalho traremos o argumento de uma ética da tradução que oferece refúgio 

para a potência do pensar “transcriador” que devemos sustentar na prática clínica 

psicanalítica. 

 

MESA REDONDA 95 

COORDENAÇÃO: Maria Lúcia A. Wanderley (Psicanalista, EPSI, João Pessoa, Paraíba, 

PB) 

PARTICIPAÇÃO: 

Aproximações entre a psicanálise e a dança contemporânea: onde o corpo se faz 

questão (Approximations between psychoanalysis and the contemporary dance: 

where the body becomes an issue) 

Fabíola Graciele Abadia Borges (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O objetivo deste trabalho é investigar as aproximações entre a psicanálise e a dança 

contemporânea partindo do corpo como questão. Na psicanálise, o corpo aparece na 

origem de seu surgimento, por meio da escuta dos sintomas histéricos. Um corpo 

erógeno, passível de representação, mas também marcado pelo excesso pulsional. 

Na dança contemporânea, o corpo é abertura, caracteriza-se pela experimentação e 

transitoriedade, inventando-se no contato com o mundo. Contudo, a despeito da 

dança impor-se como campo privilegiado de investigação do corpo e ainda serem 

comuns as aproximações entre psicanálise e arte, nosso trabalho vem apontar que, 

em relação a dança e a psicanálise, há escassez de diálogos. Após um levantamento 

bibliográfico sobre o assunto, constatamos, nas poucas produções encontradas, uma 

tendência à aplicação conceitual da psicanálise sobre a dança. Por outro lado, 

encontramos tentativas de diálogos mais transversais que abrem para 

tensionamentos ao considerar que a dança pode contribuir para pensar o corpo na 

clínica psicanalítica, por vezes, tão ignorado diante da supremacia da palavra.  

 

Louise Bourgeois: o édipo, a agressividade e a sublimação através da arte (Louise 

Bourgeois: the Oedipus, aggressiveness, and sublimation through the art) 

Guaíra Moreira Camilo de Melo (Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, 

Brasil) 

RESUMO: 

Louise Bourgeois foi uma artista plástica francesa que tem em suas obras a marca 

do engajamento político e feminista somada a reflexos de seus mais de 30 anos de 

análise. Entre suas obras, destaca-se “Maman”, uma aranha de 10 metros de altura 

esculpida em referência à sua falecida mãe que era tecelã. A morte fomentou novas 

fases na vida de Bourgeois. A de sua mãe propulsionou seu ingresso nas artes, a de 



seu pai, o início de análise. A partir da psicanálise, seus conflitos edípicos passaram 

a ser elaborados em suas obras onde o feminino e a sexualidade tornam-se temas 

predominantes. Sua agressividade transforma-se em criações sobre traição, ciúme, 

ódio e medo. Sigmund Freud ao introduzir a ideia de sublimação, elege a criação 

artística entre as atividades que, fomentadas na força da pulsão sexual, têm sua 

meta deslocada para um objetivo não sexual. Freud também evoca a possibilidade 

da sublimação de pulsões de agressão. Neste trabalho discutiremos analiticamente a 

sublimação da agressividade através da arte de Louise Bourgeois. 

 

Sonho e poesia na análise  (Dream and poetry in the analysis) 

Maria Lúcia A. Wanderley (Psicanalista, EPSI, João Pessoa, Paraíba, PB) 

RESUMO: 

Meu trabalho pretende pensar o sonho como um poema curto. Traz elementos em 

comum, tais como: trabalho do inconsciente - condensação; conteúdos latentes e 

manifesto; a censura – na poesia (não em todas), como em outras artes, há um 

trabalho estético com a linguagem, para que o poeta não se ponha a nu. Nesse 

sentido, os elementos do sonho, escutados como outros que são trazidos pelo 

paciente, em suas narrativas, ao setting analítico, faz também o analista sonhar 

junto, como se escutasse um poema. No entanto, essas duas produções têm éticas 

diferentes: não se tenta desconstruir um poema junto ao poeta. Já com o sonho no 

processo de análise, pode se fazer, sim. É um trabalho da dupla analítica. Recorro 

aos conceitos de Freud (e outro autor), sem, no entanto, ousar dar conta de sua 

Interpretação dos Sonhos. Apresento alguns sonhos de analisandos, bem como uns 

dois poemas curtos de poetas brasileiros publicados. 
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COORDENAÇÃO: Christiana Paiva de Oliveira (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, SP, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

O que a travestilidade pode ensinar sobre cuidado, corpo e erotismo (What the 

transvestism can teach about care, body, and eroticism) 

Christiana Paiva de Oliveira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

SP, Brasil) e Manoel Tosta Berlinck (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

O presente trabalho, escrito sob a luz da Psicopatologia Fundamental, aborda 

questões referentes à travestilidade e elementos que se ligam a essa manifestação. 

O tema nasceu de uma série de atendimentos clínicos – realizados em uma ONG que 

atende a população GLSBT – nos quais um dos pacientes fala ininterruptamente de 

sua mãe. Nesses atendimentos, o paciente menciona uma vontade de se travestir 

que não realizaria em função da mãe; nega constantemente as falas da analista e de 

todos aqueles que se aproximam da dinâmica instaurada entre ele e a mãe – vista 

como perfeita, mesmo que muito doente. A hipótese levantada é que o excesso de 

negação, bem como a ênfase na mãe se liga à sua vontade de se travestir. Com isso, 

questões relativas ao cuidado e o corpo se entrelaçam, trazendo reflexões referentes 

ao erotismo, presentes na relação travada com a mãe e nas transformações do corpo 

do paciente. Na relação apresentada, travestir-se seria ter acesso ao corpo idealizado 

através da erotização e, ao mesmo tempo, dar vida à mãe quase morta. 

 

Quando o ódio e o terror encontram no corpo um canal de expressão (When hatred 

and terror find in the body a channel of expression ) 

Claudia Regina Mello (Instituto Sedes Sapientiae, São Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

A clínica psicossomática psicanalítica é pautada por fenômenos complexos, muitas 

questões surgem e para algumas não temos respostas e sim observações, reflexões 

e hipóteses. Relatarei o caso de uma paciente que sofre de uma grave doença 

autoimune, Granulomatose de Wegener, que a levou ao estado de coma por um mês. 



A partir da situação limite de dependência física do outro, é remetida a vivências 

primitivas de fragilidade que potencializam sua ferida narcísica, emergindo seu ódio 

arcaico o que contribui para uma desorganização psicossomática. Assim, atravessada 

por doenças orgânicas, culpas e com poucos recursos psíquicos de representação e 

elaboração, vive um terror no próprio corpo. Diante disso, como pensar no manejo 

clínico de pacientes que se apresentam com esta vulnerabilidade psique-soma? Como 

pensar numa estratégia de vínculo e se criar um ponto de organização, se ela não se 

deixa ser tocada pelo outro? Estas são algumas questões que norteiam este trabalho, 

baseado numa clínica que apresenta suas sutilezas e especificidades. 

 

Estudo das características da vivência da temporalidade em homens com crises de 

angústia a partir dos desejos e defesas (Study of the characteristics of the 

temporality experience in men with anguish crises based on desires and defenses) 

Leilyane Oliveira Araújo Masson (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil) 

RESUMO: 

Cada quadro psicopatológico apresenta uma forma própria de vivenciar a 

temporalidade. O conceito de temporalidade, articulado com outros, pode lançar luz 

a compreensão de aspectos da subjetividade e da psicopatologia na 

contemporaneidade. O sujeito, desde as primeiras experiências após o nascimento, 

precisa realizar um acordo entre o tempo das necessidades vitais e as possibilidades 

de satisfação oferecidas por outros, tal relação é constitutiva. Posteriormente, a 

forma de lidar com o tempo é, muitas vezes, apontada como causa de sofrimento, 

ou mesmo, como uma das expressões do sintoma como a antecipação na ansiedade, 

a lentidão na depressão ou a imediaticidade na compulsão. A pesquisa de doutorado 

desenvolvida pela autora busca investigar, a partir dos desejos e defesas (como 

categorias na investigação empírica das manifestações verbais), quais seriam as 

características da vivência da temporalidade subjetiva em homens adultos que 

padecem de crises de angústia? 
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COORDENAÇÃO: Daniel Boianovsky Kveller (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, RS, Brasil) 

PARTICIPAÇÃO: 

Entre o sentimento de culpa e a depressão: uma nova tradução clínica (Between the 

feeling of guilt and depression: a new clinical translation ) 

Mercês Muribeca (Centro Universitário de João Pessoa, João Pessoa, PB, Brasil)  

RESUMO: 

É cada vez mais frequente, receber no consultório, pessoas afligidas por um estado 

de ânimo depressivo, imersas num torpor de angústia e dor, por vezes, inenarrável. 

E devido ao seu humor apático tecido pela sua visível anedonia, são cada vez mais 

envolvidas num manto de vazio e desesperança atordoantes. Chegam cansadas, com 

um olhar suplicante e uma fala comprometida entre o sentimento de culpa que assola 

seus pensamentos e a tristeza que invade suas emoções. No entanto, ao vir à análise 

buscam agarrar-se na última linha do seu desejo, no intuito, de ressignificar suas 

perdas para lograr sair da analgesia do seu fracasso. Ai entra em cena a análise, ai 

se faz presente o desejo, ai se desenha o inconsciente querendo alumbrar uma nova 

tradução para esse sentimento. Assim, conversamos com pequenos fragmentos 

clínicos que narram à história de uma mulher imersa num profundo sentimento de 

culpa e depressão, filha de uma mãe esquizofrênica e um pai ausente, mas que ao 

mergulhar em sua análise cria um novo espaço para viver e crescer. 

 

O trauma e seus destinos: clínica, política, cultura (The trauma and its fates: clinic, 

politics, culture) 

Daniel Boianovsky Kveller (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

RS, Brasil) 

RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo retomar o processo de difusão do conceito de 



trauma por diversas disciplinas das ciências humanas nas últimas décadas e discutir 

suas implicações para o campo psicanalítico. Se até a metade do Século XX, o 

traumatismo constituía matéria predominantemente vinculada aos interesses clínicos 

da psicanálise e nosográficos da psiquiatria, hoje em dia é também objeto de análise 

da teoria literária, sociologia, dos estudos pós-coloniais e de gênero. O estudo do 

trauma passou a ser uma maneira de compreender a escrita da história, a formação 

da cultura e o legado de grandes catástrofes para a memória coletiva; abriu caminho 

para a constituição da autoridade testemunhal e de novas formas de pensar a ética 

e a justiça em contextos de violência social e sofrimento humano. Assim, propõe-se 

discutir as potencialidades que esse alargamento conceitual tem proporcionado ao 

corpo teórico psicanalítico, bem como os desafios para a extensão da clínica diante 

das novas formas como se apresenta o traumático na atualidade. 

   

A decisão da equipe de saúde em uma UTI envolvendo a família e o paciente em 

relação ao final da vida: reflexões freudianas da “nossa atitude para com a morte” 

(The decision of a health team in an ICU involving the family and the patient in regard 

to the end of life: Freudian reflections of “our attitude towards death”) 

Camila Colás Sabino de Freitas (Hospital IGESP e Universidade de São Paulo, São 

Paulo, SP, Brasil) 

RESUMO: 

A Unidade de Terapia Intensiva é um lugar que se destina a receber pacientes em 

estado grave e em sua maioria o seu acesso à circulação é restrita, apenas a 

membros da equipe multiprofissional. Em situações de final de vida na UTI é 

frequente que o paciente seja submetido a procedimentos invasivos e dolorosos e 

em muitas vezes desacompanhado da sua família e sem autonomia para decidir a 

respeito da sua morte e de outros tratamentos. O que sabemos é que a experiência 

do contato com a morte traz angústia tanto para o paciente quanto para a equipe 

que está cuidando. A proposta desse trabalho é pensar na inserção dessa família 

junto ao paciente nos cuidados na UTI e a equipe de saúde como ativa na construção 

das decisões ao final da vida junto com o paciente, levando em conta a singularidade 

de cada caso como propõe a psicanálise. Como exemplo será dado a inserção do 

Programa Família Participante em uma UTI, como experiência clínica e a construção 

desse lugar com a equipe como um método clínico para tratar da morte. 

 

 


