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Apresentação
O Fórum do Campo Lacaniano de Brasília – em formação propõe, em seu conjunto, atividades de trabalho
(cartéis, seminários abertos e fechados, sessões clínicas, encontros culturais) para a transmissão e o estudo
da psicanálise na articulação com outras áreas do saber. No horizonte do Fórum do Campo Laniano de
Brasília (em formação) está, junto à Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano (EPFCL) e à
Internacional dos Fóruns (IF), sua formalização e sustentação. O estudo teórico-clínico proposto no interior
do Fórum se caracteriza por suportar, radicalmente, a hipótese do inconsciente se presentificar nos
dispositivos públicos e privados. Para tal, oferece um espaço de trabalho que privilegia a leitura de textos e
a discussão de casos clínicos.
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.
https://www.campolacaniano.com.br/foruns

Editorial
Diante do contexto da pandemia do COVID-19, situação em que se encontra a saúde no Brasil e no mundo,
o Conselho do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília (em formação) decidiu suspender, desde abril, o
funcionamento presencial das atividades do primeiro semestre de 2020 e, neste próximo semestre, tal
decisão se sustentará. Não foi nada fácil trabalhar as atividades no formato on-line, certas adaptações foram
exigidas de cada membro e um trabalho a mais a cada encontro. Mas, como ainda não sabemos por quanto
tempo vamos precisar manter o isolamento, acreditamos ser prudente e responsável continuar com os
esforços e estarmos atentos às orientações de prevenção, tão logo possamos, retornaremos aos encontros
presenciais.
Apesar das dificuldades, é com entusiasmo que abrimos as atividades deste 2º semestre com a aula
inaugural, no dia 18 de agosto, das ilustres convidadas: Maria Anita Carneiro Ribeiro - Psicanalista, Analista
Membro de Escola (A.M.E) da EPFCL e Membro do Fórum Rio de Janeiro com o tema: “A pandemia e a clínica
psicanalítica” e Lia Silveira - Psicanalista, Membro da EPFCL e Fórum Fortaleza com o tema: “O atendimento
on-line: entre a potência do virtual e o corpo como signo de embaraço”. Mantendo a proposta do primeiro
semestre e apostando na possibilidade do formato on-line, contaremos com a presença de Rosane Melo Psicanalista, Analista Membro de Escola (A.M.E) da EPFCL e coordenadora do Fórum Rio de Janeiro com a
proposta do seminário: “Hans e as lições da Fobia” que será realizado em quatro encontros ao longo do
semestre.
Com relação aos Seminários do Fórum-Brasília (em formação), continuaremos com “O Seminário – Livro 11:
Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise”, coordenado por Jéssica Caiado; “O corpo na psicanálise:
da clínica à teoria”, coordenado por Marcella Laboissière e, como proposta inaugural, “O Seminário - Livro
7: A ética da Psicanálise“, coordenado por Angela Silva. O Seminário de Escola coordenado por Flávia Tereza
e Marcella Laboissière contará com a presença de três convidados, são eles: Julie Travassos do Fórum-Rio,
Luiz Achilles do Fórum-Sobral (em formação) e Robson Mello do Fórum-Curitiba.
Em função da pandemia do novo coronavírus, o calendário nacional e internacional da Escola precisou sofrer
reformulações, isto é: o XXI Encontro Nacional da EPFCL-BRASIL “O sintoma e o psicanalista: topologia, clínica
e política” ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2021, em Salvador, e o XI Encontro Internacional da
IF “Tratamentos do corpo em nossa época e na psicanálise”, ocorrerá entre os dias 1 e 5 de julho de 2022,
em Buenos Aires.
Como fruto do trabalho deste Fórum e, principalmente, com o desejo decidido dessas pessoas, é com alegria
que o Fórum do Campo Lacaniano de Brasília (em formação) anuncia, para esta comunidade, a entrada de
dois novos membros: Juliana Bombarda e Márcia Maesso. Sejam bem-vindas! É na torcida para que os
membros e colegas da nossa comunidade voltem a se reunir “presencialmente”, que seguiremos
trabalhando da forma remota, sem recuar diante do real da pandemia e sustentando as instâncias de ensino,
pesquisa e transmissão. Isolados e não sozinhos, esperamos que boas e proveitosas conversas possam advir
dessa experiência de trabalho.
Desejo a todos, um ótimo semestre!

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

Membros do FCL-BSB (em formação)
Anallu Guimarães
Angela Silva
Daniela Chatelard
Flávia Tereza
Jéssica Caiado
Juliana Bombarda
Marcella Laboissière
Márcia Maesso
Mônica Nogueira
Valdelice França
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
Aula inaugural 2º/2020
Convidadas:
Maria Anita Carneiro Ribeiro - Psicanalista, Analista Membro de Escola (A.M.E) da EPFCL e membro do FCL
Rio de Janeiro
Tema: A pandemia e a clínica psicanalítica.
Lia Silveira - Psicanalista, membro da EPFCL - Brasil e FCL Fortaleza
Tema: O atendimento on-line: entre a potência do virtual e o corpo como signo de embaraço.
Data: 18/08/2020
Horário: 19h
Local: Zoom ID 814 9328 6225
Atividade gratuita e aberta ao público

Os Seminários
O Seminário – Livro 11 – Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise
Coordenação: Jéssica Caiado
Terças-feiras, das 20h30min às 22h (quinzenal)
Datas: 01/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11
Inscrições: chaercaiado@gmail.com | (61) 98162 1027 – Seminário on-line, Plataforma ZOOM (ID e senha a
serem divulgados em um grupo de WhatsApp)
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: 25/08, 08/09, 22/09, 06/10, 20/10, 03/11 e 17/11
Inscrições: marcellacl@gmail.com | (61) 99953 4649 – Seminário on-line, Plataforma ZOOM (ID e senha a
serem divulgados em um grupo de WhatsApp)
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.
O Seminário- Livro 7: A ética da psicanálise
Coordenação: Angela Silva
Terças-feiras, das 18h às 19h30min (quinzenal)
Datas: 01/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11 e 24/11
Inscrições: angelacsilva@gmail.com | (61) 98202 5136 – Seminário on-line, Plataforma ZOOM (ID e senha a
serem divulgados em um grupo de WhatsApp)
É premente na obra freudiana seu rigor quanto aos aspectos fundamentais da psicanálise. Freud investe
tempo e desejo no decorrer de toda sua vida na elaboração deste campo que sistematiza de forma magistral
a partir dos ensaios metapsicológicos, publicados entre 1914 e 1917. A consistência da obra freudiana pode
ser encontrada na convocação constante que realiza aos psicanalistas quanto à prática da psicanálise e

quanto à questão conceitual. A ênfase às pulsões sexuais, sua vinculação ao princípio do prazer e suas
consequências culturais são perspectivas que adiantam as elaborações de Lacan sobre a ética. Portanto, a
metapsicologia freudiana será o norte para a leitura do Seminário 7. Pretende-se trabalhar capítulo a
capítulo, realizando as discussões pertinentes e, de forma paralela, apresentar a perspectiva freudiana.
Seminário de Escola
Coordenação: Flávia Tereza e Marcella Laboissière
2º sexta-feira do mês, às 19h
Inscrições: flaviatereza@gmail.com | (61) 99272 5005 – Seminário on-line, Plataforma ZOOM (ID e senha a
serem divulgados em um grupo de WhatsApp)
O Seminário de Escola tem o objetivo de nos mantermos fiéis à proposta cunhada por Lacan acerca de uma
Escola que não tampone o mal-estar descrito por Freud, mas, ao contrário, suporte-o.
Convidados:
Robson Mello - Fórum Curitiba
Tema: Cartel: órgão de base da Escola
Data: 11/09
Julie Travassos - Forúm Rio de Janeiro
Tema: Os apanágios da Escola de Lacan
Data: 09/10
Luis Achilles - Fórum Sobral (em formação)
Tema: A função da Escola no Fórum em Formação
Data: 13/11
Hans e as lições da Fobia
Coordenação: Rosane Melo - Psicanalista, Analista Membro de Escola (A.M.E) da EPFCL, Coordenadora do
FCL-Rio de Janeiro, Membro do Colegiado de FCCL-RJ; Professora Associada do curso de Psicologia e do curso
de Mestrado em Psicologia da UFRRJ, Coordenadora do curso de Psicologia da UFRRJ.
Inscrições: secretaria@campolacanianobsb.com.br – Seminário on-line, Plataforma ZOOM (ID e senha a
serem divulgados em um grupo de WhatsApp)
Sábado, das 10h30 às 12h (mensal)
Datas: 29/08, 26/09, 24/10 e 14/11
29/08 – O caso Hans: angústia e vida pulsional
26/09 – O caso Hans e o retorno do totemismo na infância
24/10 – O caso Hans, com Lacan
14/11 – Hans e as lições da fobia
A leitura linha a linha do Caso Hans em Freud nos leva a considerar a fobia um quadro inerente à infância,
quase inevitável, e coloca em cena uma solução a qual se tornará paradigmática das ameaças futuras do
desaparecimento do desejo. Ao acompanharmos as lições extraídas da Conferência XXXII, Angústia e vida
pulsional, deparamo-nos com as relações estabelecidas por Freud entre fobia, trauma, angústia e desejo, e

por Lacan entre a fobia, o significante, o falo e o real. Tais relações reorientam nossas leituras sobre o objeto
perdido e as escolhas de objeto ao adentrarmos no O Seminário, livro IV, A relação de objeto. Sabemos que
são alguns os desdobramentos lacanianos do conceito de objeto a, indexador das relações de objeto, na
medida em que confere interesse a todos os objetos do mundo mundano.

Clube de leitura
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.
No segundo semestre de 2020, escolhemos uma autora contemporânea cuja obra vem sendo debatida em
todo o mundo especialmente desde o lançamento da chamada Tetralogia Napolitana, lançada por Elena
Ferrante entre 2011 e 2014. A autora italiana é cercada por uma aura de mistério. Ela é enfática ao dizer que
assina suas obras, mas não se sabe quem ela é, embora algumas investigações e teorias já tenham sido
realizadas a esse respeito. A despeito disso, a obra de Ferrante é reconhecida pelo estilo instigante, pelo
diálogo que realiza com outros autores e sobre o fato de ser marcante em seus escritos o tema da mulher,
do feminino e da maternidade. Ela afirma que a leitura de Freud foi marcante em sua trajetória e ler Elena
Ferrante é se deparar constantemente com questões caras à psicanálise. Assim, escolhemos debater quatro
romances da autora em ordem cronológica: em agosto, discutiremos Um amor incômodo (1992); em
setembro, Dias de abandono (2002); A filha perdida (2006) será debatido em outubro; e, finalmente, em
novembro, discutiremos A vida mentirosa dos adultos (2020), que será lançado no Brasil em setembro
próximo.
Encontros:
28 de agosto | Um amor incômodo
Convidada para o debate: Tatianne Santos Dantas - psicanalista, mestre em Psicanálise: Clínica e Cultura
(UFRGS), doutoranda em Estudos Literários (UFS). Associada ao Projeto Freudiano de Aracaju/SE.
25 de setembro | Dias de abandono
Convidada para o debate: a definir
30 de outubro | A filha perdida
Convidada para o debate: Giuliana Bergamo - jornalista e mestre em Literatura e Crítica Literária (PUC-SP)
27 de novembro | A vida mentirosa dos adultos
Convidada para o debate: a definir
Os encontros serão realizados com a frequência de uma vez ao mês às sextas-feiras às 18h. Atividade gratuita
e aberta ao público em geral.
Inscrições: angelacsilva@gmail.com | (61) 98202 5136 – Encontros on-line, Plataforma ZOOM (ID e senha a
serem divulgados via e-mail)
Coordenação: Angela Silva e Flávia Tereza

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) / 2019-2021
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
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: GUIMARÃES, Anallú | anallugfirme@gmail.com
Constituição: julho/2019

