
IF- EPFCL- Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano



FCLRDB- Forum do Campo Lacaniano Rede 
Diagonal Brasil-Belo Horizonte

Abertura das Atividades

Conferência

Seminário Coletivo

Diagonais  Epistêmicas

“A clínica psicanalítica nas 
instituições públicas."

“O Corpo faz parte”

Conferência : “ Corpo- substância gozante “ com Jairo Gerbase : AME da EPFCL- Fórum 
do Campo Lacaniano  Rede Diagonal Brasil - Salvador.  Autor de vários livros de 
Psicanálise dentre os quais “O homem tem um corpo“.  

Leitura comentada do Seminário Colette Soler : Em-corpo do sujeito.



Este seminário ministrado por Colette Soler constitui-se o fio condutor das atividades 
preparatórias para dois Encontros da IF/EPFCL cujos temas tocam a questão do corpo e a 
prática analítica. Em 30 de abril a 2 de maio /2020 teremos em Salvador o V Colóquio do 
Fórum do Campo Lacaniano Rede Diagonal Brasil com o tema: “ Que Corpo se trata na 
Psicanálise? E em Julho/2020 teremos o XI Encontro Internacional dos Fóruns do Campo 
Lacaniano: Tratamentos do corpo em nossa época e na psicanálise.  

 “O corpo na Clínica com adolescentes e idosos”



Responsáveis:



Ângela Mucida: AME da EPFCL- FCLRDB- BH, Mestre em Filosofia e Doutora em Psicologia 
( UFMG). Autora de livros sobre velhice e Psicanálise.



Oscar Cirino : Psicanalista, Mestre em Filosofia (UFMG). Prof.da pós-graduação da 
PUC-MG. Autor do livro "Psicanálise e psiquiatra com crianças: desenvolvimento ou 
estrutura".



Coordenação: Tânia Bacha- Psicanalista- Membro da IF- FCLRDB- Belo Horizonte.

Andrea Oscar: Membro da IF/FCLRDB - BH.



Cristiene Fernandes: Psicóloga Clínica, Analista da Central de Alternativas Penais.



Rubia d'Alessandro: Membro da IF/FCLRDB - BH.



Coordenação: Fernando Grossi- AME da EPFCL- FCLRDB- BH

Expositores: Silvia Amoedo . Psicanalista- Membro da EPFCL- FCLRDB- Natal.



Jorge dos Anjos- Artista plástico de Ouro Preto- MG  com várias obras em todo país e no 
exterior.



Coordenador: Gláucio Caldeira- Psicanalista, Membro da IF- FCLRDB- BH , Artista plástico.

Coordenação: Ângela Mucida AME da EPFCL - FCLRDB- BH



20/08 - Lição sete 

Responsáveis: Andréa Oscar e 
Tânia Bacha. 



03/09 - Lição oito

Responsável: Gláucio Caldeira



01/10 - Lição nove 

Responsável: Graça Pamplona


22/10 - Lição 10 

Responsável: Ângela Diniz Costa 



05/11 - Lição 11 

Responsável: Fernando Grossi 



19/11 - Lição 12 

Responsável: Ângela Mucida


06 de agosto

de 2020

20h

O analista deve responder aos problemas de sua época, acentuou certa vez Lacan, seguindo os 
passos de Freud em “Linhas e Progressos da Psicanálise". Se hoje a psicanálise circula em 
diversas instituições no campo da saúde mental,  marcando sua diferença discursiva e seus 
efeitos sobre os tratamentos dados aos sintomas, o mal-estar específico de nossa época 
convoca cada analista a  reinventar sua prática, sem cair nos engodos dos sujeitos apressados da 
contemporaneidade. O tempo das urgências tenta anular o intervalo necessário para que a cadeia 
significante possa operar sobre o real. Entre o sucesso esperado do mundo dos selfs com seus 
objetos e os diferentes tratamentos oferecidos ao corpo, o sintoma continua a ser aquilo que 
marca o fracasso na tentativa atual de apagar o real. A psicanálise, na contramão do tempo das 
urgências, introduz o lugar da atemporalidade do inconsciente.

A Clínica Psicanalítica no tempo das urgências



Seminário Clínico



Cronograma:


10/Setembro

8/Outubro

12/Novembro

10/Dezembro

24 de setembro

de 2020

29 de setembro

de 2020

03 de dezembro

de 2020

20h30

20h30

20h30

Endereço FCLRDB - 
Belo Horizonte:



Rua Ulhôa Cintra, 95 3º andar - 
Santa Efingênia

Membros do FCLRDB - 
Belo Horizonte

Adriano Anchieta

Andrea Oscar

Ângela Mucida

Ângela Diniz Costa 

Fernando Grossi

Glaucio Vicente caldeira

Luiz Gustavo Gonçalves Canuto

Rúbia Leira Pessôa D'alessandro

Sérgio Fernandes

Tânia Bacha

fcldiagonal@gmail.com

Periocidade: As segundas 5as feiras de cada mês as 20h.



-Fontes de sofrimento



-Corpo e narcisismo 



-Agressividade e ódio. 







-O corpo e mal-estar atual.



-A relação com os objetos 



-Compulsão alimentar.

       











 



1- O mal-estar de nossa época (Freud).


2- O discurso do capitalista , ofertas de 
objetos e sua incidência sobre o sujeito e 
os laços sociais 



-Intervenções estéticas.



-Práticas do corpo e mundo digital. 



-Medicalização.



-Segregação e campos de concentração 
modernos.





-Crises de angústia



-Adolescência, riscos e rabiscos no corpo; 
tatuagens,  piercings,  machucados cortes no 
corpo, maus tratos e automutilação. 



-Acting-out e Passagem ao ato.



 3- Predomínio da imagem e narcisismo. 


4- Tratamentos ao real                 


Cronograma 2º Semestre
Atividades em modo virtual.


