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Apresentação 

O Fórum do Campo Lacaniano de Brasília – em formação, propõe um espaço de trabalho com 
atividades (cartéis, grupos de trabalho, seminários, sessões clínicas e cursos de extensão) para a 
transmissão da psicanálise e a articulação com outras áreas do saber. Tem em seu horizonte a 
formação em psicanálise, o encontro do discurso analítico com o nosso tempo e a sustentação da 
formalização do Fórum do Campo Lacaniano em Brasília. O objetivo do FCL-Brasília (em formação) se 
organiza para se associar à Internacional dos Fóruns (IF), e pertencer, oficialmente, aos Fóruns do 
Campo Lacaniano do Brasil. 

Fóruns 

Os Fóruns do Campo Lacaniano (FCL) reúnem psicanalistas e não psicanalistas em diversas cidades e 
em várias partes do mundo. Estes Fóruns estão associados à IF-EPFCL e o seu objetivo principal se 
deduz ao mesmo tempo de sua origem e dessa referência: contribuir para a presença e a manutenção 
dos desafios do discurso analítico nas conjunturas do século. 

O movimento dos Fóruns do Campo Lacaniano no Brasil constituiu a comunidade psicanalítica que 
deu origem à Associação nacional EPFCL-Brasil e que se distribui em diversas cidades e estados do 
Brasil. Os Fóruns do Campo Lacaniano acolhem todos aqueles que se interessam pelo estudo da 
psicanálise, por suas conexões e suas relações com outros discursos. 

Os Fóruns locais possuem gestão e programas independentes de qualquer ingerência, mas não sem 
articulação e solidariedade com o estatuto da EPFCL-Brasil. 

Os Fóruns sustentam e oferecem à comunidade de suas cidades e estados instâncias de ensino, 
pesquisa e transmissão chamadas Formações Clínicas do Campo Lacaniano. 

http://www.campolacaniano.com.br/fruns 
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Editorial 

O Fórum do Campo Lacaniano de Brasília (em formação) em harmonia com à EPFCL-Brasil acolheu 
“A política do corpo” como tema norteador das atividades do ano de 2019. Neste segundo semestre, 
nos dias 11, 12 e 13 de outubro, acontecerá, em Aracaju-SE, o XX Encontro Nacional de EPFCL que 
reunirá a comunidade psicanalítica de nossa Escola. A amplitude acerca do tema também irá nos 
permitir uma maior preparação para o Encontro Internacional em Buenos Aires: “Tratamento do 
corpo na época e na Psicanálise”, que ocorrerá de 10 a 14 de julho de 2020 e, ainda em consonância, 
com a nossa II Jornada do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília (em formação), que acontecerá nos 
dias 29 e 30 de novembro com a seguinte temática: “O corpo e seus desdobramentos na clínica 
psicanalítica”. 

Ainda nesta direção, o FCL - Brasília (em formação) propõe neste segundo semestre duas novas 
atividades: o Seminário: De Freud a Lacan: Feminilidade, uma construção do ser mulher e o encontro Da 
ficção ao inconsciente: um encontro entre cinema e psicanálise. 

Sem abandonar os assuntos mais essenciais para a nossa comunidade, os Seminários do Fórum de 
Brasília (em formação) propõe discussões que sustentem o fundamental para a clínica psicanalítica, 
para a formação do analista bem como a manutenção do diálogo com os acontecimentos da 
atualidade. E, ainda, teremos a presença de Joseane Garcia - Coordenadora do FCL-Região Serrana 
(em formação), no Seminário de Escola. 

A Fim de criar mais um meio de comunicação, no ano passado, criamos o site: 
www.campolacanianobsb.com.br na tentativa de facilitar o acesso às atividades, cursos, eventos que 
sejam ligados a nossa Escola, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Mais recentemente, 
inauguramos a Clínica Psicanalítica como dispositivo de atendimento. A Clínica Psicanalítica é 
composta pelos psicanalistas e membros de FCL - Brasília (em formação) e constitui como espaço de 
oferta de o tratamento analítico a todo sujeito que demanda. Para solicitar atendimento, é preciso 
entrar em contato diretamente via telefone ou e-mail com os psicanalistas do FCL-Brasília (em 
formação).   

Mais uma vez, esperamos que boas e proveitosas conversas possam advir das propostas de trabalho 
e que este seja um ano de experiência e transmissão.  

Desejo a todos, bom trabalho! 

 
 
 

 

 

 

Flávia Tereza 

Membro da Internacional dos Fóruns – Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e 
Coordenadora do FCL-Brasília (em formação). 
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Membros do FCL-BSB (em formação) 

Daniela Chatelard 
Flávia Tereza 
Jéssica Caiado 
Marcella Laboissière 
Mônica Nogueira 
 
 
Aula inaugural: 

 
Convidada: Valdelice Nascimento de França 
Tema: Da clínica do olhar à clínica da escuta: uma prática da saúde mental de crianças e 
adolescentes. 
Data: 13/08/2019. 
Horário: 19h30. 
Local: SHIS QI 09 Bloco E1 Sala 303, Centro Clínico do Lago Sul. 
Entrada gratuita.  
*Espaço sujeito a lotação 
 
 

OS SEMINÁRIOS 

De Freud a Lacan: feminilidade, uma construção do ser mulher. 

Coordenação: Flávia Tereza 

Terças-feiras, das 19h às 20h30min (quinzenal) 

Datas: 20/08, 03/09, 17/09, 01/10, 29/10, 12/11 e 26/11 

Local: SEPS 707/907 Edifício San Marino Sala 213 

Informações: secretaria@campolacanianobsb.com.br | (61) 99272 5005 

Foi a partir de sua experiência com as histéricas que Freud pôde fazer surgir a psicanálise como uma 
nova perspectiva de tratamento para além da biologia e da clínica médica, com a aposta de lidar com 
a dimensão subjetiva dos sintomas. Neste sentido, o tema da feminilidade estabeleceu o ponto de 
partida da psicanálise e, portanto, o ponto de retorno constante à teoria freudiana. Freud indicou o 
caminho e difundiu as bases para uma análise do feminino que foi retomada posteriormente por 
Lacan. O seminário se dedicará ao estudo e pesquisa do feminino e, como o próprio título diz, será 
orientado pela obra de Sigmund Freud e pelo ensino de Jacques Lacan. Porém, não será restrito, 
podendo a qualquer momento acolher ideias de outros teóricos, pois, acima de tudo, o seminário 
visa criar condições para que diálogo se faça sempre presente. 

O Seminário – Livro 11 – Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise 

Coordenação: Jéssica Caiado 

Terças-feiras, das 20h30min às 22h (quinzenal) 



Datas: 20/08, 03/09, 17/09, 01/10, 29/10, 12/11 e 26/11  

Local: SEPS 707/907 Edifício San Marino Sala 213 

Informações: secretaria@campolacanianobsb.com.br| (61) 98162 1027 

Nesse seminário, mais próximo da prática analítica, Lacan aborda os fundamentos da Psicanálise: 
“Sobre o que é dos fundamentos da Psicanálise, meu seminário, desde o começo, estava nisto, se 
assim posso dizer, implicado. Era um elemento seu, pois contribuía para fundá-la in concreto – pois 
fazia parte da própria práxis – pois lhe era interior – pois era dirigido para algo que é elemento dessa 
práxis, isto é, a formação de psicanalistas.” (Lacan, 1964). 

 
O corpo na psicanálise: da clínica à teoria. 

Coordenação: Marcella Laboissière. 

Terças-feiras, das 19h às 20h30min (quinzenal) 

Datas: 27/08, 10/09, 24/09, 08/10, 22/10, 05/11 e 19/11 

Local: SEPS 707/907 Edifício San Marino Sala 213 

Informações: secretaria@campolacanianobsb.com.br | marcellacl@gmail.com  (61) 99953 4649 

Iniciamos nossos estudos com uma questão: de que corpo falamos em psicanálise? Este Seminário é 
dedicado à pesquisa e ao estudo do corpo a partir da obra de Sigmund Freud e do ensino de Jacques 
Lacan. Não iremos restringir nossas leituras, nem desconsiderar outros teóricos, a proposta é de 
estudar o corpo em psicanálise articulando-o, quando for possível, com outros campos do saber. 
Dentre alguns conceitos a serem investigados, contamos com: narcisismo; pulsão; pulsão de morte; 
estádio do espelho; corpo-virtual; corpo atravessado pelo significante; substância de gozo e outros. 
Assim como Freud, tomaremos a clínica como soberana e, para isso, disponibilizamos todo último 
encontro do mês para apresentação e discussão de caso clínico. Distinto de uma supervisão (que 
trabalha os impasses do um-a-um sobre o lugar do analista na transferência), o Seminário visa 
construir e discutir coletivamente a articulação entre a prática psicanalítica e sua teoria. A proposta 
deste seminário é de servir como preparatório para o XX Encontro Nacional da EPFCL-Brasil “A 
política do corpo”, que ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de outubro, em Aracaju.  

 
 
 
A Escola de Lacan 

Coordenação: Flávia Tereza e Marcella Laboissière 

Terças-feiras, das 20h30min às 22h (quinzenal) 

Datas: 27/08, 10/09, 24/09, 08/10, 22/10, 05/11 e 19/11 

Local: SEPS 707/907 Edifício San Marino Sala 213 

Informações: secretaria@campolacanianobsb.com.br | (61) 99272 5005 | (61) 99953 4649 

A atividade se pretende permanente, do mesmo modo que a formação do analista orientada pelo 
ensino de Freud e Lacan. O objetivo das reuniões será discutir e construir saberes a respeito da 

mailto:marcellacl@gmail.com


formação do analista, da transmissão e das possibilidades de se fazer a presença viva da psicanálise 
no mundo. Neste sentido, daremos continuidade à leitura dos textos fundadores. 

  

Seminário de Escola 

O que é fazer um Fórum? 
Convidada: Joseane Garcia 
Data: sexta-feira, 20/09, às 19h30 
 

Minicurso e evento preparatório para o XX Encontro Nacional da EPFCL “A política do corpo” 

Tema: Uma introdução à topologia do corpo 
 
Psicanalista convidada: Joseane Garcia - Psicanalista, membro da IF-EPFCL. Membro do FCL Rio de 
Janeiro e coordenadora do FCL Região Serrana (em formação). Psicóloga, doutora e mestre em 
Psicanálise pela UERJ. Professora, supervisora e pesquisadora do curso de Psicologia da Universidade 
Católica de Petrópolis. Coordenadora geral do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Teoria e Clínica 
Psicanalítica da Universidade Católica de Petrópolis.  

Data: sábado, 21/09 

Horário: Manhã - 8h45 às 13h 

Local: IFAR (Setor de Habitações Coletivas e Geminadas Norte 708/709 – Asa Norte, Brasília. 

 
Forma de pagamento: 
Até dia 10/09: R$80,00. Após o dia 10/09, R$100,00 
Contas para transferência/depósito  
Marcella - Banco do Brasil/Ag: 1004-9 Cc: 34499-0 
Jéssica - Banco Bradesco/Ag: 0484 Cc: 0119671-5 

 

 

II Jornada do Fórum do Campo Lacaniano Brasília (em formação) 

 
Tema: O corpo e seus desdobramentos na clínica psicanalítica 

Convidados: Antonio Quinet (AME DA IF-EPFCL e FCL-Rio de Janeiro) e Andréa Milagres (AE DA IF-
EPFCL e FCL-Belo Horizonte) 

Datas: 29 e 30 de novembro  

Local: a definir 

 

 

 



CLUBE DE LEITURA 

Traço e Letra 

Antes de tudo, o clube de leitura não se trata de aplicar um método psicanalítico de leitura aos textos 
literários, muito menos de “superinterpretá-los”, mas de nos deixar ser tocados por seus efeitos e 
nos interrogar sobre o que a literatura tem a nos ensinar. Esta é uma atividade aberta ao público que 
propõe uma experiência de leitura e conversação sobre autores e obras da literatura que foram e são 
reverenciados pela psicanálise desde os tempos de Freud até hoje. 

Freud, desde o início da psicanálise, colocou-se a escutar o que as mulheres de sua época tinham a 
dizer, seja no divã, nas universidades, na literatura ou onde mais elas pudessem se fazer escutar. 
Assim, a partir da psicanálise, a construção da feminilidade vai apontar para as versões que uma 
mulher constrói daquilo que não se pode falar. Versões, pois a verdade assim como Ⱥ mulher, é 
também não-toda. Como já disse Clarice Lispector: [...] a vida é impronunciável, e é com Clarice que 
mudamos o tom do Clube de leitura neste segundo semestre, pois no primeiro nos dedicamos à 
leitura de três obras de James Joyce, restando ainda para o mês de agosto algumas páginas de Ulysses 
conforme o cronograma de leitura e encontros: 

 
23 de agosto | Ulysses - James Joyce (últimos capítulos: 16, 17 e 18) 

27 de setembro | Água viva - Clarice Lispector  

25 de outubro | Medéia - Eurípedes  

22 de novembro | Madame Bovary - Gustave Flaubert  

Os encontros serão realizados com a frequência de uma vez ao mês às sextas-feiras, 18h. Local: Blend. 
Cafés & Livros CLS 405 Bloco C Loja 38 Asa Sul. Atividade gratuita e aberta ao público em geral. 
Coordenação: Flávia Tereza | flaviatereza@gmail.com | (61) 99272 5005 

 

 

Da ficção ao inconsciente: um encontro entre cinema e psicanálise 

 
A atividade que estreia neste semestre aponta para a interlocução entre Cinema e Psicanálise, ambos 
com marco inicial no final do século 19. O cinema, um dos maiores veículos de entretenimento de 
massa, constitui-se como uma das principais formas de expressão cultural e artística da sociedade 
industrial. Em paralelo, a psicanálise, desde Freud, recorre aos artistas para melhor compreender o 
sofrimento humano e a outra cena do inconsciente. O filme, que entra de cabeça para baixo pelo 
projetor, passa por uma lente e é invertido até sair ampliado como imagem na tela, convoca ao que 
Lacan diz acerca do esquema óptico e o fato da mensagem vir do outro de forma invertida, isto é, 
não basta falar para que a mensagem seja compreendida. Assim, a tarefa de dar sentido à mensagem 
é do receptor, o que marca a radicalidade da inexistência da completude. A proposta desta atividade 
é de dialogar com a sétima arte, não se ocupando da impossível tarefa de completar os saberes. Para 
isso, a cada encontro, passaremos um filme escolhido previamente e convidaremos um especialista 
da área do cinema para esquentar o debate.  
Boa sessão! 
 

mailto:flaviatereza@gmail.com


Coordenação: Jéssica Caiado e Marcella Laboissière. 

Sábado, das 15h às 19h.  

14/09 | A pele que habito 2011, direção: Pedro Almodóvar  

19/10 | O livro de cabeceira, 1996 direção: Peter Greenaway  

Local: a definir. 

 

CARTÉIS 

 

Os cartéis são pequenos grupos de trabalho em que três a cinco pessoas se escolhem a partir de um 
tema em comum. Depois, elegem mais-um, cuja função é a de provocar cada um no avanço de sua 
pesquisa e de barrar os efeitos de grupo, fazendo circular a palavra. Ao final, depois de, no máximo, 
dois anos de duração, espera-se que cada participante apresente um produto, consequência desse 
tempo de trabalho. Assim, incluir de saída um término para o Cartel é colocar o princípio de 
dissolução no centro dessa estrutura para que, ao final, seja possível se descolar desse pequeno 
grupo. Descolar e poder endereçar sua pesquisa à comunidade analítica é o que se espera de um 
cartelizante, fazendo, desse modo, “Escola”. A entrada na formação psicanalítica por essa via faz 
trabalhar aquilo que causa um a um em sua escolha pela Psicanálise. Fazer parte de um Cartel 
depende de um desejo decidido por essa escolha. 

http://www.campolacaniano.com.br/cartel 

 Coordenação de Cartéis:  

Marcella Laboissière 

E-mail: marcellacl@gmail.com 

 

CARTÉIS EM FUNCIONAMENTO NO FCL-BSB (EM FORMAÇÃO) - 2019 

 
Transferência 

COSTA, Gustavo | gustavo@arcos.org.br 

LIMA, Robival | robivallima@gmail.com  

CAIADO, Jessica | chaercaiado@gmail.com 

RODRIGUES, Luciana | lumaria2209@gmail.com 

Mais Um: LABOISSIÈRE, Marcella | marcellacl@gmail.com 

Constituição: Julho/2019 
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mailto:marcellacl@gmail.com
mailto:gustavo@arcos.org.br
mailto:robivallima@gmail.com
mailto:chaercaiado@gmail.com
mailto:lumaria2209@gmail.com
mailto:marcellacl@gmail.com


O Seminário Livro 8, A Transferência – Jacques Lacan  

HAAG, Patrícia | pmarques.souza@gmail.com 

PEREIRA, HALANDERSON | halandersonpereira@gmail.com 

GERHARDT, Claudiana | claudianalinhares@gmail.com 

Mais Um: TEREZA, Flávia | flaviatereza@gmail.com 

Constituição: Fevereiro/2019 

 
O corpo na psicanálise 

LABOISSIÈRE, Marcella | marcellacl@gmail.com 

TEREZA, Flávia | flaviatereza@gmail.com 

AMORIM E LEAL, Ana Flávia de | anaflavialeal86@gmail.com 

OLIVEIRA, Aline Graziele | aline.grazzy@gmail.com 

Mais Um: LORENZON, Anallú | anallugfirme@gmail.com 

Constituição: Julho/2019 

 
 
 
ENCONTROS MENSAIS DO CONSELHO FCL-BSB (EM FORMAÇÃO) 

Datas: 06/08, 10/09, 22/10, 19/11 

Local: a definir 

 

 
 
Conselho do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília - (em formação) 
Gestão 2018-2020 
 
 
Coordenadora | Flávia Tereza 

Vice - Coordenadora | Marcella Laboissière 

Primeira Secretária/Tesoureira | Mônica Nogueira 

Segunda Secretária | Jéssica Caiado 
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