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Seminário A Escola de Lacan 

Esta é a atividade inaugural da Iniciativa 

Fórum do Campo Lacaniano Brasília. Começaremos 

com a leitura do texto “Proposição de 9 de Outubro 

de 1967”, no qual Lacan aborda a questão do 

psicanalista da Escola e os fundamentos dessa. 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 formação do analista, 

da transmissão e das possibilidades de se fazer a 

presença viva da psicanálise no mundo. 

No dia 25 de maio, contaremos com a presença de 

Katarina Aragão, psicanalista, membro e secretária 

da comissão de gestão da EPFCL – Brasil, para 

compartilhar conosco a experiência de seu percurso. 

 

 

 

 

Escritura Lacaniana 

Tema: O seminário – Livro 11 – Os quatro conceitos 

fundamentais da psicanálise 

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). 

 

 

 
Coordenação 
Flávia Tereza e Cláudio Barra 
 
 
Início 
24.04.2018 
 
 
Frequência e horário 
Quinzenal (às terças-feiras), das 19h30min ás 21h 
 
 
Informações 
ifclbrasilia@gmail.com 
 

 
Coordenação 
Mônica Nogueira e  Jéssica Caiado 
 
 
Início 
09.04.2018 
 
 
Frequência e horário 
Quinzenal (às segundas-feiras), das 10h ás 
11h30min 
 
 
Informações 
ifclbrasilia@gmail.com 
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Cartéis inscritos no Fórum do Campo Lacaniano – Brasil 

 

O seminário – Livro 20 – Mais, ainda (Encore) 

Lucca, Aline | allucca@hotmail.com 

Vulej, Mônica | mvulej@gmail.com 

Bakuzis, Tamara | tamara.bakuzis@gmail.com 

Lozzi, Silene | silozzi@gmail.com 

Castro, Cláudio | claudio.barra@yahoo.com.br 

Mais-um: Tereza, Flávia | flaviatereza@gmail.com 

Constituição: 03/2018 

mailto:allucca@hotmail.com
mailto:mvulej@gmail.com
mailto:tamara.bakuzis@gmail.com
mailto:silozzi@gmail.com
mailto:claudio.barra@yahoo.com.br
mailto:flaviatereza@gmail.com

