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Horário de funcionamento

Segunda-feira 07h – 12h | 13h – 15h

Terça-feira a quinta-feira 8h – 12h | 13h – 16h

Sexta-feira 8h – 12h | 13h – 15h30

Biblioteca Júlio César Valadares Roquete

Horário de funcionamento 

Segunda-feira 8h – 12h | 13h – 16h

Terça-feira 8h – 12h 

Quarta-feira 8h – 12h 

Quinta-feira 8h – 12h 

Sexta-feira 8h – 12h

Aula inaugural

A ética e psicanálise na crise 
contemporânea
Carlos Roberto Drawin, Arlindo Carlos 
Pimenta e  Carlos Antônio Andrade Mello

22 de fevereiro 20h CPMG 

Pré-Fórum – Preperatório para o  
X Fórum Mineiro de Psicanálise

Lançamento do livro “O Infamiliar”  
de Gilson Iannini

13 abril 20h30 CPMG

X Fórum Mineiro de Psicanálise

Ex-tranho: a psicanálise @s voltas com 
Unheimliche

12 e 13 de julho Faculdade Pitágoras – 
Divinópolis mg

XXXVII Jornada de Psicanálise  
do CPMG

O que a psicanálise tem a ver com ISSO?

27 e 28 de setembro de 2019
Centro de Convenções do Hospital Mater Dei 
Rua Mato Grosso, 1100 – Santo Agostinho – 
Belo Horizonte mg

XXIII Congresso do Círculo Brasileiro 
de Psicanálise 
III Jornada do Círculo Psicanalítico  
do Pará

Psicanálise e Diversidades: Inconsciente, 
Cultura e Caminhos Pulsionais

07 a 09 de Novembro de 2019
Universidade da Amazônia – UNAMA, 
Campos Alcindo Cacela. Belém pa

Fórum internacional da IFTPS

Tema
Data: 2020
Local: Lisboa/Portugal

Agenda 2019

Acesse nosso site www.cpmg.org.br  
e acompanhe a programação mensal





no momento, sociedades filiadas em 20 
países. O CPMG e as federações às quais se 
acha filiado editam revistas de psicanálise, 
que constituem um dos mais importantes 
veículos de comunicação das produções 
científicas dessas entidades. A publicação do 
CPMG é a Reverso, editada semestralmente, 
que apresenta artigos de seus participantes 
e também as produções teóricas e clínicas 
de convidados de outras sociedades 
psicanalíticas do Brasil e do exterior.

O CBP mantém a revista semestral 
Estudos de Psicanálise, e a IFPS publica 
trimestralmente a revista   Internacional 
Forum of Psychoanalysis, que propicia a troca 
de informações do que é produzido nos vários 
países que compõem essa Federação.

Transmitir a psicanálise e presidir uma 
instituição psicanalítica é sempre da 
ordem do impossível. Mas essa diretoria 
aceita esse desafio. A psicanálise é da 
ordem da experiência e esse trabalho só se 
torna possível quando feito por um grupo 
comprometido com a causa analítica, 
na qual a transmissão, a pesquisa e a 
divulgação se fazem presentes.

O CPMG oferece à comunidade seminários 
voltados ao conhecimento psicanalítico. No 
primeiro tempo estes seminários trazem 
informações sobre a teoria psicanalítica 
e num segundo tempo sobre a prática 
analítica. A mudança do primeiro para o 
segundo tempo se dá através da Comissão 
ad hoc de passagem a qual levará em conta 
o interesse pela psicanálise e o efeito dela 
no candidato   tanto pelo estudo da teoria 
quanto pela análise pessoal. Para tal ser-
lhe-á pedido a leitura de um artigo de Freud, 
previamente escolhido e a elaboração de 
um texto. Essa comissão é soberana para 
endossar ou não o pedido de passagem 
do candidato para o segundo tempo da 
formação, o tempo da Clínica.  Junto com os 
estudos dos seminários do segundo tempo, 
o candidato em formação, contará com os 
dispositivos de uma Clínica de Psicanálise 
e da supervisão dos casos clínicos com um 
dos sócios do CPMG.

A Clínica de Psicanálise, além de ser o 
lugar privilegiado da formação, é também 
um espaço de compromisso social com a 
comunidade como um todo, no atendimento 

O CPMG inicia o ano de 2018 com uma nova 
diretoria, empossada em 31 de novembro de 
2017, que ocupará essa função durante o 
triênio 2017-2020. Nosso desejo é continuar 
os trabalhos desenvolvidos, numa formação 
permanente, contemplando os candidatos 
em formação, os sócios e a interlocução 
com outras Instituições e com a sociedade 
em geral.

Fundado em 1963, o CPMG nesses 55 anos 
de funcionamento, tem sido um centro de 
estudo, transmissão, pesquisa e divulgação 
da Psicanálise. Tendo como lastro de seu 
estudo e transmissão a teoria de Sigmund 
Freud, o criador da psicanálise, considera 
também as contribuições dos pós-
freudianos, especialmente de Jacques Lacan, 
o qual, na releitura atenta e rigorosa de 
Freud, apropriou-se de seu imenso legado de 
conhecimentos para ir mais adiante.

O CPMG, está filiado em nível nacional, 
ao Círculo Brasileiro de Psicanálise (CBP), 
que congrega sociedades psicanalíticas de 
vários estados. No âmbito internacional, sua 
vinculação se dá na International Federation 
of Psychoanalytic Societies (IFPS), que tem, 
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dos vários interessados, pertencentes a 
diversos segmentos da população.

Contamos também com uma Biblioteca 
preciosa, informatizada e com grande acervo 
de temas de psicanálise, que é motivo de 
grande orgulho e satisfação para todo o CPMG 
e ainda para toda a comunidade psicanalítica, 
para a qual a Biblioteca está aberta.

Outro dispositivo de troca de experiências 
é a promoção de uma Jornada anual que 
acolhe as produções teóricas e clínicas 
de todo o nosso grupo e de convidados, 
reforçando mais uma vez a importância da 
escrita no processo da formação.

Nossa aula inaugural será no dia 02 de 
março.  Ao longo do ano os Seminários Livres, 
os Grupos de Estudos, o Seminário bimensal 
com o professor convidado, todos trabalharão 
como o tema da Jornada que este ano será “A 
prática analítica e o mal-estar atual.”

Desejamos que todos nós possamos fazer 
um bom trabalho, buscando sempre 
uma Transformação no e com o saber 
psicanalítico, pautados sempre na ética e 
na responsabilidade.

Ao trabalho!

Guiomar Antonieta Lage  
Presidente do CPMG

Eliana Rodrigues Pereira Mendes  
Vice-Presidente do CPMG



O Círculo Brasileiro de Psicanálise é uma 
federação de sociedades psicanalíticas 
sediadas em diversos estados do Brasil: 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Sergipe e Pará.

Embora mantenham sua autonomia, as 
diversas sociedades possuem uma carta de 
princípios comuns que regem a federação.

Seus principais objetivos são o estudo, a 
divulgação e a transmissão da psicanálise, 
em nível nacional, além do intercâmbio 
científico e afetivo entre os psicanalis-
tas dos diferentes estados. O fundador 
do Círculo Brasileiro de Psicanálise foi o 
Professor Malomar Lund Edelweiss, junto 
com Igor Caruso, importante psicanalista 
europeu que ajudou na formação e consoli-
dação de alguns Círculos Psicanalíticos do 
Brasil e da América Latina nos anos 1960. A 
primeira unidade foi no Rio Grande do Sul 
e a segunda em Minas Gerais, seguindo-se 
depois as outras.

A cada dois anos é eleita uma nova direto-
ria do CBP e para o biênio 2017-2019 o Rio 
de Janeiro passou a ser sua sede, sob a pre-
sidência do colega Anchyses Jobim Lopes 
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(RJ) e vice-presidência da colega Juliana 
Marques Caldeira Borges (MG). A comissão 
científica do CBP, a partir de 2014, passou a 
ser formada por um representante de cada 
unidade federada, o que lhe dá um cunho 
realmente nacional.

Os principais dispositivos de que a federa-
ção dispõe para realizar seus objetivos são:

•  A revista Estudos de Psicanálise, em edição 
semestral, que publica os artigos dos sócios 
das diversas federadas e que hoje conta com 
um conselho editorial formado por inte-
grantes de cada uma das unidades, o que 
a torna representativa da nossa produção 
científica. Além de artigos de psicanalistas 
convidados, não só de outras sociedades bra-
sileiras, publica trabalhos de psicanalistas 
de outras filiações internacionais.

•  Um  congresso  nacional  de  assunto  de 
interesse das federadas, havendo um rodí-
zio entre elas na sua organização, mas com 
participação efetiva de todos os sócios do 
CBP. Em 2019 teremos o prazer de nos reu-
nirmos em Belém, no Pará, cidade esco-
lhida para sediar o próximo congresso 
do CBP que irá acontecer nos dias 7 a 9 de 

novembro. Convido a todos para estarmos 
juntos nessa data, trocando experiências 
de nosso cotidiano de estudos e trabalho.

•  Assembleias semestrais nas quais se reú-
nem dois delegados de cada unidade, sendo 
de praxe, em Minas Gerais, que sejam eles 
o ex-presidente da última gestão e o presi-
dente atual do CPMG.

Como federação o CBP tem importante 
papel no movimento Articulação das 
Entidades Psicanalíticas Brasileiras, atra-
vés de seu presidente e de um representante 
especial junto a essa Articulação, onde têm 
sido levados temas de interesse dos psica-
nalistas, tais como a não regulamentação 
do ofício de psicanalisar e outros assuntos 
sobre o exercício da psicanálise, de acordo 
com seu comprometimento ético frente a 
população a que serve.

O CBP disponibiliza maiores dados 
sobre seu funcionamento no site:  
<www.cbp.org.br>

Juliana Marques Caldeira Borges 
Delegada junto ao CBP



A International Federation of 
Psychoanaytical Societies (IFPS), insti-
tuição internacional que congrega socie-
dades psicanalíticas, à qual pertence o 
CPMG, foi fundada em 1962, tendo feito, 
portanto, mais de cinquenta anos de exis-
tência. No momento está constituída por 
30 sociedades psicanalíticas em 20 países 
diferentes, distribuídos pela Comunidade 
Europeia, Américas do Norte, Central e do 
Sul, havendo a possibilidade de adicionar 
a seus quadros novas sociedades de outras 
partes do mundo, que venham a ela pedir 
filiação. Além da entrada recente de uma 
instituição de Portugal, há um grupo psica-
nalítico de Cuba, também postulando sua 
entrada nos quadros da IFPS, sendo que sua 
delegada esteve presente no XX Forum de 
2018, acontecido em Florença, dos dias 17 a 
20 de outubro, com o tema Novas faces do 
medo, e as transformações atuais em nossa 
sociedade e na prática psicanalítica.

Em fevereiro de 2017 houve um encon-
tro dos sócios da IFPS das Américas do 
Norte, Central e do Sul em Cuba, ainda 
em pequena dimensão.  O resultado desse 
encontro está descrito pelo secretário geral 
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da IFPS, Juan Flores, na revista Reverso, 
n.74, correspondente ao segundo semestre 
de 2017, sob o título: O encontro regional 
americano da IFPS em Cuba e as tarefas da 
Federação. Esse entrosamento com os pre-
tendentes a psicanalistas cubanos foi pro-
gramado para estabelecer uma sociedade 
psicanalítica em Havana.

Por princípios estatutários, cada sociedade 
membro tem completa autonomia adminis-
trativa e científica no seu funcionamento, 
e também goza de igualdade de direitos na 
condição de filiada à IFPS.

Desde a fundação, a IFPS tomou como prin-
cípio estatutário e norteador de seu percurso 
o “conceito de pluralismo na teoria e na 
prática psicanalíticas, bem como nos inter-
câmbios interdisciplinares em matérias de 
macro e microinteresse”. O sistema de for-
mação psicanalítica deve estar ancorado 
na teoria e prática psicanalíticas, criadas e 
desenvolvidas por Freud e levadas adiante 
por psicanalistas que trouxeram contri-
buições importantes posteriores, tendo em 
vista “o reconhecimento e a compreensão 
dos processos psíquicos inconscientes e a 
utilização da transferência e da resistência”.

A IFPS apresenta dois dispositivos bási-
cos para o contato e a troca de experi-
ências entre seus membros: um Fórum 
Internacional de temas psicanalíticos, a 
cada dois anos, e uma Revista, publicada 
a cada três meses. A sede do Fórum é uma 
das sociedades pertencentes à IFPS, esco-
lhida previamente. O próximo encontro 
será em 2020, em Lisboa, Portugal, com 
data precisa e tema a serem ainda divulga-
dos. Todas as informações sobre o próximo 
Forum serão enviadas com antecedên-
cia, de modo a permitir a participação do 
maior número possível de interessados. 

A IFPS é dirigida por um Comitê Executivo, 
formado de membros de diferentes países. 
No quatriênio de 2016 a 2020 ele deverá 
ser dirigido pelos psicanalistas Juan Flores 
(Secretário Geral), do Chile, que foi reeleito 
para o cargo e por Rebeca Aramoni (Segunda 
Secretária), do México. A sede administra-
tiva fica sempre no país do Secretário Geral. 
Portanto, nesses quatro anos estará no Chile. 
No momento, a colega Eliana Rodrigues 
Pereira Mendes é delegada da IFPS, repre-
sentando o Círculo Psicanalítico de Minas 
Gerais, juntamente com o colega Anchyses 



Jobim Lopes, atual presidente do Círculo 
Brasileiro de Psicanálise. 

Quanto à Revista, a IFPS edita a interna-
tional forum of psychoanalysis, que é uma 
publicação cujo padrão de qualidade é 
altamente reconhecido nos meios psicana-
líticos, tendo sido aceita como integrante 
do sistema PEP-DISK, que se constitui de 
uma coleção anualmente renovável de 
CD-ROMS, onde são transcritos os artigos 
publicados nas revistas de psicanálise mais 
expressivas da esfera internacional. Esse 
sistema é tido como imprescindível e facili-
tador da pesquisa científica na área, sendo 
amplamente difundido e utilizado em 
todas as universidades do mundo. A colega 
Eliana Rodrigues Pereira Mendes ocupa o 
cargo de Editora Regional para a América 
do Sul dessa revista, tendo já editado três 
números  dela,  como  editora  convidada, 
que tiveram expressiva participação de 
autores brasileiros.

O colega Ricardo Azevedo Barreto, do 
Círculo Psicanalítico de Sergipe, está tam-
bém como representante brasileiro da refe-
rida revista.

Eliana Rodrigues Pereira Mendes  
Delegada junto à IFPS.

Maiores informações no site da IFPS:  
www.ifps.info



Formação Psicanalítica CPMG

ENTRADA PARA A FORMAçãO, TEMPO DA TEORIA [1º tempo]
* Entrevista inicial, realizadas com dois sócios do CPMG.

TEMPO DA TEORIA – 1º tempo / Introdução à Teoria Psicanalítica

Área: Introdução à Formação Psicanalítica
Seminários:
 * Metodologia da pesquisa psicanalítica (? semestre letivo)
 * Experiência psicanalítica: uma introdução (? semestre letivo)
 * Epistemologia freudiana (1 semestre letivo)

Área: Psicopatologia
Seminários:
➢ * Psicopatologia (? semestre letivo)
 * Estruturas clínicas (2 semestres letivos)

Área: Conceitos Fundamentais
Seminários:
➢ * Metapsicologia I, II, III, IV (4 semestres letivos)
➢ * A concepção freudiana da sexualidade (1 semestre letivo)
➢ * As formações do inconsciente (1 semestre letivo)
➢   *  Uma introdução ao ensino de Jacques Lacan: o Real,  

o Simbólico e o Imaginário (2 semestres letivos)
➢ * A constituição do sujeito no campo do Outro (1 semestre letivo)
➢ * Contribuições da psicanálise à cultura (1 semestre letivo)

Atividades da Formação
_ Análise pessoal (obrigatório)
_ Referente
_ Grupo de Estudos
_ Produção de textos
_ Seminários Suplementares

ENTRADA PARA O TEMPO DA CLÍNICA  [2º tempo]
* Comissão ad hoc: Referente + dois sócios do CPMG.

EntRAdA PARA A InstItUIção [3º tempo]
* Comissão de Admissão (três sócios do CPMG) + Assembléia Geral

TEMPO DA CLÍNICA – 2º tempo / Introdução à Prática Psicanalítica

Área: Método Psicanalítico
Seminários:
 *  As duas dimensões da clínica psicanalítica: sintoma e  

fantasia / a posição do analista (1 semestre letivo)
➢ * A escuta analítica (1 semestre letivo)
➢ * A transferência (1 semestre letivo)
➢ * A construção do fantasma na direção da cura (1 semestre letivo)
➢ * A experiência psicanalítica: o sujeito da psicanálise (1 semestre letivo)

Área: Casos Clínicos de Freud e Lacan
Seminários:
➢ * O Caso Dora (1 semestre letivo)
➢ * O Pequeno Hans (1 semestre letivo)
➢ * O Homem dos Ratos (1 semestre letivo)
➢ * O Caso Schreber (1 semestre letivo)
➢ * O Homem dos Lobos (1 semestre letivo)

TEMPO DA INSTITUIÇÃO – 3º tempo / Formação Permanente

_ Leituras
_ Releituras
_ Intertextualidade

Atividades da Formação
_ Análise pessoal (obrigatório)
_ Grupo de Estudos
_ Produção de textos
_ Seminários Suplementares
_  Seminários com  

psicanalistas convidados

_ Produção de textos
_ Seminários com Professor Convidado
_  Assembléia dos Sócios CPMG

Após um ano de participação  
em Seminários

 Clínica de Psicanálise: 
_ Atendimento 
_ Supervisão [*mínimo de 3 anos / 300hs]



1º Semestre/2019 – Seminários 
Início dos Seminários: xx de fev 

> TEMPO DA TEORIA – 1º tempo / Introdução à Teoria Psicanalítica
ÁREA: INTRODUÇÃO à FORMAÇÃO PSICANALÍTICA
. Seminários: 
_  Metodologia da pesquisa psicanalítica/Epistemologia freudiana/ 

Experiência psicanalítica: uma introdução – Segundas-feiras, 10h – 11h40
 
ÁREA: PSICOPATOLOgIA
. Seminários: 
_ Psicopatologia/Estruturas Clínicas – Segundas-feiras, 13h – 14h40 (aulas teóricas), 
discussão de casos clínicos: última sexta feira de cada mês,  9h – 11h.
 
ÁREA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS
. Seminários: 
_ Metapsicologia I – Segundas-feiras, 8h – 9h40

_ Metapsicologia II – Terças-feiras às 8h – 9h40

_ Metapsicologia III (Continuação do 1º semestre/2018) – Segundas-feiras,  10h – 
11h40

_ Metapsicologia IV (Continuação do 2º semestre/2017) – Terças-feiras, 10h – 11h40

_ As Formações do inconsciente – Segundas-feiras,  10h – 11h40

_ A concepção freudiana da sexualidade – Segundas-feiras, 13h – 14h40

_  Uma introdução ao ensino de Jacques Lacan: o Real,  
o Simbólico e o Imaginário  –  Segundas-feiras,  8h – 9h40

_  A constituição do sujeito no campo do Outro - As operações de  
alienação e separação – Segundas-feiras,  8h – 9h40

_ Contribuições da psicanálise à cultura – Segundas-feiras, 13h – 14h40

> TEMPO DA CLÍNICA – 2º tempo
ÁREA: MéTODO PSICANALÍTICO 
. Seminários: 
_ A escuta analítica – Quintas-feiras, 8h às 9h40

ÁREA: CASOS CLÍNICOS DE FREUD E LACAN
_ O homem dos lobos – Quintas-feiras, 10h às 11h40

2º SEMESTRE/2019 – SEMINÁRIOS PREVISTOS*
Início dos Seminários: xx de agosto 

> TEMPO DA TEORIA – 1º tempo / Introdução à Prática Psicanalítica
ÁREA: INTRODUÇÃO à FORMAÇÃO PSICANALÍTICA
. Seminários: 
_  Metodologia da pesquisa psicanalítica/Epistemologia freudiana/ 

Experiência psicanalítica: uma introdução – Segundas-feiras, 8h – 9h40
 
ÁREA: PSICOPATOLOgIA
. Seminários: 
_ Psicopatologia/Estruturas Clínicas (Continuação do 1º semestre) – Segundas-fei-
ras, 13h – 14h40
 
ÁREA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS
. Seminários: 
_ Metapsicologia I – Terças-feiras, 8h – 9h40

_ Metapsicologia II (Continuação do 1º semestre/19) – Segundas-feiras, 8h – 9h40

_ Metapsicologia III (Continuação do 2º semestre/18) – Terças-feiras, 8h – 9h40

_ Metapsicologia IV (Continuação do 1º semestre/2018) – Segundas-feiras,  10h – 
11h40

_ As Formações do inconsciente – Segundas-feiras, 13h – 14h40

_ A concepção freudiana da sexualidade – Segundas-feiras,  10h – 11h40

_  Uma introdução ao ensino de Jacques Lacan: o Real, o simbólico  
e o Imaginário (Continuação do 1º semestre) – Segundas-feiras,  8h – 9h40

_  A constituição do sujeito no campo do Outro - As operações de  
alienação e separação – Segundas-feiras,  10h – 11h40

_ Contribuições da psicanálise à cultura – Segundas-feiras, 13h – 14h40

> TEMPO DA CLÍNICA – 2º tempo
ÁREA: MéTODO PSICANALÍTICO 
_ A transferência – Quintas-feiras, 8h – 9h40

ÁREA: CASOS CLÍNICOS DE FREUD E LACAN 
_ O caso Shreber – Quintas-feiras, 10h – 11h40



Resumo 
Áreas / Seminários

1º tempo: Tempo da teoria 

Introdução à Teoria Psicanalítica

Área: Introdução à Formação Psicanalítica

A área de Introdução à Formação Psicanalítica tem como objetivo principal propor 
ao candidato à Formação Psicanalítica no CPMG uma introdução a partir de três 
seminários, que funcionarão num conjunto sequencial: Metodologia da Pesquisa 
Psicanalítica, Experiência Psicanalítica e Epistemologia Freudiana. 

A elaboração do conteúdo programático tem como eixo principal a inserção dos 
interessados no universo da produção científica e, de maneira particular, no 
campo do conhecimento psicanalítico através da pesquisa. 

O estatuto da clínica, da experiência e da teoria psicanalítica será estudado 
durante os seminários oferecidos a seguir. 

•	 Seminário: Metodologia da pesquisa psicanalítica
Coordenadora: Maria Heloisa Noronha Barros

O objetivo do seminários é trabalhar as particularidades e as vicissitudes 
da metodologia da pesquisa psicanalítica com o propósito de apresentar, 
questionar e discutir alguns métodos utilizados para sua realização. Com esse 
intuito serão abordados quatro modelos de pesquisa usados para se trabalhar 
com o referencial psicanalítico, a saber: a pesquisa orientada por meio de casos 
clínicos, a pesquisa empírica, a pesquisa teórica e a construção do caso clínico. 

•	 Seminário: Experiência psicanalítica: uma introdução
Coordenadora: Maria Angela Assis Dayrell

A formação psicanalítica se dá na composição singular entre a análise 
pessoal, a supervisão e o estudo cuidadoso do texto freudiano. Os seminários 
têm por objetivo básico propiciar uma tomada de contato inicial com a 
descoberta freudiana do inconsciente e a criação da psicanálise, com ênfase 
na questão particular da escuta analítica e suas consequências.



•	 Seminário: Epistemologia freudiana
Coordenador: Arlindo Carlos Pimenta

Tomando como referência a afirmação de Paul Laurent Assoun de que a 
psicanálise não é uma criação de Freud, mas a emergência de um saber novo, 
do que Freud é seu agente e lugar de sua emergência, procuramos colocar 
o saber psicanalítico em relação aos vários discursos instituídos na cultura 
ocidental até os nossos dias (pós-modernidade).

Área: Psicopatologia

O termo Psicopatologia está associado a diferentes abordagens epistemológicas, 
o que evidencia a irredutibilidade do fenômeno psíquico a uma única forma dis-
cursiva. A área da Psicopatologia propõe discutir as múltiplas manifestações do 
pathos, evidenciando a leitura dos sintomas, das inibições, da angústia e dos fenô-
menos elementares dentro da abordagem fenomenológica e psicanalítica.

•	 Seminário: Psicopatologia
Coordenadora: Eliane Mussel da Silva

Histórico da psicopatologia. Abordagens em psicopatologia. Estudo da 
psicopatologia das principais funções psíquicas. Identificação e reconhecimento 
dos fenômenos psicopatológicos por meio do exame do estado mental com 
enfoque na abordagem descritiva. Investigação das estruturas complexas que 
dão origem aos fenômenos psicopatológicos a partir da teoria psicanalítica.

Objetivos:

a) Analisar os fenômenos psíquicos presentes na clínica da neurose, psicose e na 
perversão.

b) Desenvolver um raciocínio clínico crítico e apurado.

c) Descrever as principais categorias diagnósticas.

d) Saber fazer um diagnóstico fenomenológico articulando-o com o diagnóstico 
das estruturas clínicas.

•	 Seminário: Estruturas clínicas
Coordenador: Messias Eustáquio Chaves

Transmitir, na sequência do ensino de psicopatologia, um embasamento 
teórico-clínico das estruturas clínicas em psicanálise. Partiremos das trilhas 

deixadas por Freud em sua obra e verificaremos como Lacan – fazendo 
uma competente leitura de Freud no original alemão e, ao mesmo tempo, 
servindo-se da doutrina estruturalista de F. Saussure –, elaborou a sua própria 
concepção de estruturas clínicas, sob a égide das descobertas freudianas, 
vindo a abandonar o estruturalismo linguístico, que percebeu nada ter a ver 
com a psicanálise. O estudo teórico em Freud e Lacan será acompanhado por 
ilustrações clínicas, buscando facilitar a compreensão do diagnóstico e do 
percurso clínico. Por que, para que, e como fazer um diagnóstico estrutural, 
no eixo do inconsciente freudiano e da clínica psicanalítica das neuroses, das 
perversões e nas psicoses? Como fazer um estudo comparativo dos sintomas, 
dos traços estruturais e estabelecer um diagnóstico diferencial? 

Área: Conceitos Fundamentais

Através dos conceitos fundamentais construímos um olhar acerca da constituição 
do aparelho psíquico, partindo da produção freudiana e de seus interlocutores 
privilegiados. Tem-se, dessa forma, um crivo teórico que possibilita o diálogo, bem 
como uma direção para a prática psicanalítica.

•	 Seminário: Metapsicologia
Coordenadores: Ana Boczar, Angela Lucena de Souza Pires,  
Arlindo Carlos Pimenta, Eliana Monteiro de Moura Vergara

Uma rede conceitual é traçada por Freud no que ele  intitulou “metapsicolo-
gia”. Partindo de textos de Freud denominados por alguns “pré-psicanalíticos” 
(O projeto, de 1895, a Carta 52, entre outros), o seminário o visa acompanhar 
a articulação teórica de Freud na 1ª e 2ª tópicas através de conceitos básicos e 
estruturantes com um impacto significativo ao longo de sua obra e na prática 
psicanalítica. 

•	 Seminário: Formações do inconsciente
Coordenadoras: Juliana Marques Caldeira Borges,  
Maria Mazzarello Cotta Ribeiro

Poderia um psicanalista desconhecer as formações do inconsciente em seu 
processo de formação? Nesse seminário propomos o estudo do manejo dessas 
formas engenhosas que o desejo inconsciente, após o recalque, encontra para 
se fazer ouvir. Discutiremos questões condizentes à função do significante no 



inconsciente através dos sonhos, onde o desejo inconsciente surge articulado 
em um material que o transforma, ou seja, as imagens deformadas funcionando 
como significantes; dos chistes, considerados como “a melhor entrada, a mais 
brilhante forma de nos mostrar as relações do inconsciente com o significante 
e suas técnicas” (LACAN, 1957-1958); dos atos falhos, apontando a insistência do 
desejo ocupando espaços vazios com novos significantes buscados na realidade 
do inconsciente e dos sintomas, que se apresentam numa análise sob uma 
máscara, de uma forma paradoxal e ambígua, pela qual o desejo inconsciente se 
apresenta. Tomando as quatro Formações do inconsciente na clínica, veremos 
que “o que se distingue no exterior deve encontrar sua unidade no interior” 
(LACAN, 1957-1958).

•	 Seminário: A concepção freudiana da sexualidade
Coordenadores: Ana Cristina Teixeira da Costa Salles,  
Paulo Roberto Ceccarelli

Mudam os tempos, mas os costumes e o enigma da sexualidade continuam 
desafiando o ser humano em sua singularidade. A descoberta freudiana 
da labilidade fundamental do objeto da pulsão traz como consequência a 
impossibilidade de um saber definitivo e acabado sobre a sexualidade. A 
clínica psicanalítica evidencia sem cessar essa verdade que constitui um dos 
eixos principais da psicanálise.

O seminário tem como objetivo o estudo dos principais textos freudianos 
referentes à teoria da sexualidade, através dos quais serão abordadas as 
etapas fundamentais da elaboração do pensamento de Freud acerca do tema. 
Assim, serão examinadas, entre outras, a descoberta por Freud do papel 
desempenhado pela sexualidade na etiologia das neuroses, a hipótese da 
sedução, seu abandono e a consequente valorização das fantasias sexuais, 
os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, a teoria da libido, as teorias 
sexuais infantis, o complexo de Édipo e o complexo de castração, a sexualidade 
feminina e a feminilidade, os impasses da psicologia do amor e o fetichismo.

•	  Seminário: A constituição do sujeito no campo do Outro –  
As operações de alienação e separação
Coordenadoras: Isabela Santoro Campanário,  
Maria Carolina Bellico Fonseca

Os temas abordados tratarão da constituição do sujeito em sua relação com o 
Outro, subjetivação que implica divisão. Os momentos lógicos de divisão do 

sujeito (autoerotismo, narcisismo e complexo de Édipo) serão contemplados e,  
em caso de fixação da libido, suas consequências na clínica. A teoria das 
pulsões será retomada no que se refere à subjetivação. Daremos prioridade 
ao estudo da pulsão invocante na constituição do sujeito (espelho sonoro), 
seguida da pulsão escópica (estádio do espelho). As operações de alienação e 
separação propostas por Lacan serão trabalhadas. Seguiremos ressaltando a 
importância do brincar na constituição do sujeito. Finalizaremos com o Édipo 
em Freud, Klein e Lacan. Traremos casos de bebês normais e de outros que 
apresentam problemas na constituição subjetiva (autismo), para sustentar a 
clínica como recurso didático privilegiado. 

•	 Seminário: Uma introdução ao ensino de Jacques Lacan:  
o Real, o Simbólico e o Imaginário
Coordenadora: Maria Helena Ricardo Libório Barbosa Mello

“Afirmamos, quanto a nós, que a técnica não pode ser compreendida nem 
corretamente aplicada, portanto, quando se desconhecem os conceitos que a 
fundamentam. Nossa tarefa será demonstrar que esses conceitos só adquirem 
pleno sentido ao se orientarem num campo de linguagem, ao se ordenarem na 
função da fala” (LACAN, Discurso de Roma, 1953).

Tal afirmação nos indica a perspectiva de que não podemos submeter a 
psicanálise aos discursos dos mestres. Para tanto, é preciso supor que a 
transmissão (“ensino”) faça apenas borda.

Tomamos o princípio lacaniano de que “não há formação do analista, há 
formação do inconsciente”, pois queremos mostrar a impossibilidade de 
padronização generalizada, de homogeneização de formação analítica para 
habilitar o analista à prática. Portanto, bordejaremos faces teóricas na direção 
de produzir algum efeito possível no ponto de “um saber constituído num 
trabalho de elaboração da análise”.

A articulação dos temas visa a compreensão da estrutura e funcionamento 
do aparelho psíquico, tendo como objetivo o estudo da lógica da direção do 
tratamento. Assim, um objetivo precípuo e fundamental é propiciar subsídios 
para cultivar um modo de pensar psicanalítico.

•	 Seminário: Contribuições da psicanálise à cultura
Coordenadores: Arlindo Carlos Pimenta,  
Eliana Rodrigues Pereira Mendes



O psicanalista, longe de ser um simples repassador de técnicas, tem que refletir 
sobre sua atuação tanto no consultório quanto no ambiente mais amplo da 
sociedade. O seminário apresenta um panorama histórico cultural da criação 
da psicanálise, situando-a no seu tempo, além de propiciar a leitura dos mais 
importantes textos freudianos sobre a cultura. Entre eles estão: Moral sexual 
‘civilizada’ e a doença nervosa moderna; Totem e tabu; Psicologia das massas 
e análise do eu; O futuro de uma ilusão; O mal estar na civilização; Por que a 
guerra?; Moisés e o monoteísmo.

Estes textos fornecem um rico material para se lidar com a cultura, sendo 
estudados na tentativa de se elaborar o mal estar social vigente e sustentar a 
condição desejante do ser humano.

2º tempo: Tempo da clínica  

Introdução à Prática Psicanalítica

Área: Método Psicanalítico

Nossa proposta é repensar a posição do analista na clínica recorrendo a Freud e 
a autores pós-freudianos. Teorizar com base naquilo que o analista vivencia e no 
modo como lida com os conceitos. Ousar pensar, desenvolver hipóteses retomando 
questões da técnica e estratégia na direção do tratamento. Voltar às raízes do 
pensamento psicanalítico percorrendo o caminho da criação dos conceitos, no 
sentido de modificar a psicanálise, reestruturando o texto e a própria prática.

•	  Seminário: As duas dimensões da clínica psicanalítica:  
sintoma e fantasia/a posição do analista
Coordenadoras: Eliane Mussel da Silva

O seminário propõe a leitura dos textos básicos de Freud sobre a técnica psi-
canalítica visando trabalhar com os conceitos fundamentais da psicanalise, 
a saber, inconsciente, transferência, repetição e  pulsão, para situar a direção 
de tratamento na histeria e obsessão.

•	 Seminário: A escuta analítica
Coordenadora: Maria Pompéia Gomes Pires

A “escuta analítica” se dedica à teoria da técnica. Procura responder à pergunta: 
“O que se faz quando se faz análise?”.

Para isso, toma como fundamento de estudo O seminário, livro 1: Os escritos 
técnicos de Freud (1953-1954), de Lacan, em toda a sua extensão, entremeado 
com os textos freudianos que lhe dão sustentação. Este seminário é desenvol-
vido tendo como pano de fundo o “nó borromeu”, estrutura topológica desen-
volvida por Lacan, que possibilita localizar os lugares lógicos dos fenômenos 
clínicos estudados.

•	 Seminário: A transferência
Coordenador: Paulo Roberto Ceccarelli

A transferência (Die Übertragung). Transferência em Freud. Transferência 
em Lacan entendida como “a atualização (la mise en acte) da realidade do 
inconsciente”, sendo essa realidade sexual. O manejo da transferência como 
fio condutor da análise. A relação analítica como produtora, via transferência, 
do inconsciente. As elaborações de Lacan em torno do eixo do saber – o sujeito 
suposto ao saber – que culminam nas formulações de desejo do analista e do 
objeto a, causa do desejo, do qual o analista faz semblante. Outras leituras da 
transferência a partir de outras escolas de psicanálise. Repercussões e diferenças 
teórico-clínicas em consequência das diversas abordagens da transferência.

•	 Seminário: A construção do fantasma na direção da cura
Coordenadora: Maria de Lourdes Elias Pinheiro

Na direção da cura, nossos pacientes percorrem necessariamente um trajeto 
através de uma complexa rede, constituída por tudo aquilo que está implicado 
nos conceitos de sujeito do inconsciente, desejo (objeto causa de desejo) e 
gozo. Nesse percurso, na transferência, através do simbólico, dão conta do que 
irrompe do real, recobrindo-o com o tecido do imaginário. Freud usou o termo 
“fantasia” para se referir àquilo de que se constitui o palco onde o imaginário 
se encena. Lacan, a partir do conceito freudiano, desenvolveu a referência ao 
“fantasma” como resposta particular de cada sujeito, no ponto em que incide 
a falta estrutural. Pretendemos avançar no estudo desses conceitos, por sua 
implicação direta na direção do tratamento analítico.

•	 Seminário: A experiência psicanalítica: o sujeito da 
psicanálise
Coordenadora: Maria Angela Assis Dayrell

Pretendemos trabalhar a questão do sujeito de Freud a Lacan, considerando 



os diversos momentos da clínica psicanalítica. Recorrer aos textos numa 
perspectiva de abertura para uma clínica da contingência, aprofundando 
questões básicas na obra de Freud e Lacan referentes ao ato de psicanalisar, 
buscando uma ampliação do singular que marca, por excelência, um trabalho 
dentro da disjunção e da enunciação. Criticar e perpassar a metodologia 
freudiana para prosseguir até as duas clínicas do ensino de Lacan, enfatizando 
fundamentalmente a interlocução entre os dois autores e sua relevância e 
aplicabilidade para a psicanálise, numa constante reinvenção da nossa prática.

Área: Casos Clínicos de Freud e Lacan

Através do estudo dos casos clínicos de Freud e Lacan tem-se uma amostragem 
prototípica das várias estruturas clínicas da psicanálise. Além disso, pode-se 
acompanhar através dos tempos a evolução dos conceitos metapsicológicos 
empregados por um e por outro autor nos referidos casos, e o manejo da práxis 
clínica propriamente dita.

•	 Seminário: O caso Dora
Coordenadora: Ana Cristina Teixeira da Costa Salles

Estudar a histeria é conhecer as origens da psicanálise e a importância 
do encontro de Freud com o discurso das histéricas, o que proporcionou 
a emergência do saber psicanalítico. A partir da leitura desse caso clínico 
de Freud, paradigmático da neurose histérica, abordaremos aspectos 
fundamentais, como as características principais da histeria, a posição 
feminina e sua relação com a histeria, a questão da identificação e do desejo 
histéricos, a formação e o tratamento dos sintomas, o campo da transferência 
e a direção do tratamento. Os temas serão trabalhados à luz das referências 
freudianas e das contribuições de Jacques Lacan.

•	 Seminário: O pequeno Hans
Coordenadora: Vanessa Campos Santoro

A leitura da análise de uma fobia numa criança de 5 anos (O pequeno Hans 
[1909])  nos  remete  a  conceitos  fundamentais  como  angústia  de  castração, 
teorias sexuais infantis, complexo de Édipo, todos exaustivamente estudados 
por Freud e referendados pela clínica. O seminário, livro 4: a relação de objeto 
(1956-1957), de Lacan, complementa a teoria freudiana no que concerne ao falo 
como operador estrutural e permite uma ampliação do estudo da fobia, das 

estruturas clínicas, do sintoma, do fantasma e do objeto, fazendo o objeto a 
surgir dos casos clínicos de Freud, através da redução simbólica ao ponto mais 
irredutível da estrutura do sujeito freudiano.

•	 Seminário: O Homem dos Ratos
Coordenadora: Vanessa Campos Santoro

Freud considerou o Homem dos Ratos (1909) a análise completa de um caso 
clínico de neurose obsessiva, conservando inclusive os manuscritos originais 
das anotações de sessões. O seminário pretende acompanhar Freud na leitura 
do Homem dos Ratos e em sua teorização sobre a neurose obsessiva, sem 
perder de vista a clínica psicanalítica e a direção do tratamento. Para tal, as 
contribuições de Lacan na releitura de Freud são preciosas, levando em conta 
as dimensões amor/ódio, dívida e culpa, desejo e gozo, o falicismo, a dúvida que 
divide o obsessivo, as quais pedem estratégias particulares, fundamentadas no 
funcionamento psíquico de um pensar obsedante e erotizado.

•	 Seminário: O caso Schreber 
Coordenadora: Isabela Santoro Campanário

Este seminário objetiva o estudo teórico-clínico sobre as psicoses. Ele se divide 
em textos de três autores e seus discípulos sobre as psicoses: Freud, Lacan 
e Melanie Klein. Tendo como eixo central o caso do presidente Schreber, 
o psicótico mais famoso da história e sobre quem mais se publicou em 
psicanálise, traremos também fragmentos de outros casos clínicos de psicose 
para ser trabalhados.

•	 Seminário: O Homem dos Lobos
Coordenadoras: Yumara Siqueira de Castro,  
Scheherazade Paes de Abreu

A história de uma neurose infantil (1918 [1914]) é o último caso publicado por 
Freud, um caso de neurose obsessiva de um jovem adulto derivado de uma 
grave neurose infantil. Serguei Constantinovitch Pankejeff, aristocrata russo, 
seriamente doente procura Freud. Pela interpretação de um sonho que Freud 
pode desenterrar lembranças ainda mais precoces, fatos vividos em sua 
tenra infância? Isso permitiria Freud acessar, a cena primordial, o alicerce da 
neurose? O que impulsiona Freud na escrita deste caso? Muitas antecipações 
de conceitos aparecem nesse texto. É um dos casos mais surpreendentes, 
escreve Freud, “A novidade só pode ser obtida de análises que apresentem 



especiais dificuldades”. Lacan, diz que nos obstáculos que este caso apresentou 
a análise, Freud progride de surpresa em surpresa, parece preferir renunciar a 
um equilíbrio da teoria, do que desconhecer as mais intimas particularidades 
do caso.  Como pensar o diagnóstico diferencial?

Seminários suplementares

•	 Seminário: Autores contemporâneos da psicanálise
 Coordenação: Paulo Roberto Ceccarelli

Início: março de 2018 | Local: CPMG 
Horário: a combinar | Duração: 20 semanas

Leitura e discussão de textos de autores contemporâneos da psicanálise (Piera 
Aulagnier, Nathalie Zaltzman, Paul-Laurent Assoun, Joyce McDougall, Pierre 
Fédida, entre outros) que deram importantes contribuições tanto no avanço 
quanto na compreensão da disciplina inaugurada por Freud. Repercussões 
das diferenças teórico-clínicas propostas por esses autores, em particular no 
que diz respeito ao manejo da transferência e à transmissão da psicanálise.

•	 Seminário: A clínica psicanalítica com crianças e 
adolescentes
 Coordenação: Maria de Lourdes Elias Pinheiro

Início: março de 2019 | Local: Av. Brasil, 1831/1001 
Horário: segundas-feiras, das 13:00 às 15:00 ou 12:00 às 14:00 
Duração: 4 meses (18 seminários)

Esses seminários serão focados na clínica. A leitura teórica incidirá sobre as 
casuísticas apresentadas por participantes e coordenador. Estudaremos a 
entrada em análise, o lugar dos pais, o sintoma da criança, a transferência, 
as resistências, a construção do fantasma, o final de análise, considerando 
os dispositivos utilizados pela linguagem infantil, tais como o brincar, o 
desenho, a pintura e a cerâmica, os jogos e suas variantes, os sonhos narrados. 
Em função da casuística, certamente veremos também a psicose, a neurose e 
outros estados infantis. Bibliografia à disposição na secretaria do CPMG

•	 Seminário: Clínica contemporânea
 Coordenação: Paulo Roberto Ceccarelli

Início: março de 2018  | Local: CPMG 
Horário: a combinar | Duração: 1 semestre

Muito se tem falado sobre a clínica contemporânea: cada vez mais ela apresenta 
desafios, já que se afasta daquela pensada por Freud. Mudanças na cultura 
refletem novas formas do adoecer psíquico, pois os sintomas, como efeitos 
discursivos, retratam a relação radical do sujeito frente à lei e seu desejo.  
As transformações ocorridas nas sociedades, principalmente a partir da 
década de 1980, mostram que estamos em plena vigência da era pós-moderna. 
A perda dos ideais, a falência das utopias, assim como o enfraquecimento da 
metáfora paterna, lançam o sujeito na vertente mais mortífera do narcisismo. 
O sujeito da pós-modernidade apresenta uma nova forma de lidar com sua 
sexualidade, seus conflitos, bem como com seus laços sociais. As depressões, 
por exemplo, desbancam as histerias e ganham o status de “grande neurose 
contemporânea” (LACAN). Assim, nós, analistas, nos vemos confrontados com 
novas organizações pulsionais, novas relações do sujeito com a lei. Para que a 
psicanálise sobreviva e atravesse o século XXI, é necessário que façamos uma 
leitura das questões contemporâneas. É necessário reafirmar, agora em outro 
contexto, os conceitos pilares da psicanálise, assim como estabelecer uma 
nova metapsicologia da clínica. Inicialmente estudaremos as várias formas 
de “depressões”. Em seguida, vamos aprofundar a “clínica das compulsões” 
(drogadicção, distúrbios alimentares e da imagem). Finalmente, vamos tentar 
nos aproximar dos chamados “casos-limite”.

•	 Seminário: Estruturas clínicas: detalhamento e 
complementação
 Coordenação: Messias Eustáquio Chaves

Início: março de 2019 | Local: CPMG 
Horário: quartas-feiras, das 8:00 às 9:40 | Duração: 2 semestres 

Como ato introdutório, fazer uma síntese retrospectiva rápida do ensino 
básico das estruturas clínicas. Detalhar a concepção de estrutura clínica, 
desde a interpretação dos sonhos (Freud) até a topologia do nó borromeano 
(Lacan). Produzir uma didática facilitadora destas estruturas psíquicas, de 
modo que os participantes deste seminário possam apreender a teoria, em 
sua forma e conteúdo, iluminando a compreensão dos estudos básicos feitos 
anteriormente. A meta a ser alcançada é que os participantes consigam 



construir um saber próprio, singular, mas eficazmente embasado em Freud 
e em Lacan, sobre como fazer um diagnóstico estrutural psíquico, no eixo do 
inconsciente e da clínica, clarificando-o e compreendendo-o cada vez melhor 
no percurso do tratamento. Trabalhar questões relacionadas às construções 
filosóficas e culturais concernentes à clínica numa sociedade contemporânea. 

O programa e a bibliografia serão distribuídos no primeiro dia de seminário.

•	 Seminário: Filosofia e psicanálise
 Coordenação: Maria Heloisa Noronha Barros

Início: março de 2018 | Local: CPMG 
Horário: a combinar | Duração: 1 semestre

O objetivo do Seminário é discurtimos o percurso da filosofia e da psicanálise, 
o que é de um campo e o que é de outro, em que se somam, tangenciam ou não.

Propomos estudar: O pensamento Realista; Descartes - O método Cartesiano; 
Kant - O mundo sensível fenômeno, espaço e tempo); O mundo das coisas em 
si-nômeno; Hegel  e Freud e a filosofia.

•	 Seminário: Fundamentos da Teoria Lacaniana
 Coordenação: Eliane Mussel da Silva

 Início previsto: 12 de fevereiro de 2019 | Local: CPMG 
Horário: Terça-feira das 10:00 às 11:40, com encontros quinzenais

O objetivo deste seminário é o estudo do ensino de Lacan, definido por 
Miller, em três momentos específicos: o primeiro tempo  marcado pela 
leitura estruturalista dos textos freudianos; o segundo tempo marcado pelo 
conceito de inconsciente pulsátil que se abre e fecha segundo o modelo de 
funcionamento de uma zona erógena, portanto, da pulsão; e, o terceiro tempo,  
da clínica do real.

•	 Seminário: Leitura e escrita em psicanálise:  
uma prática da letra
Coordenação: Maria Helena Ricardo Libório Barbosa Mello

Início previsto: 14 de março de 2019 | Local: CPMG 
Horário: Quinta-feira das 14:30 às 16:10.

Este seminário tem como objeto trabalhar com os operadores leitura e escrita 

em psicanálise contemplando suas especificidades. É de Freud que vem o 
alerta daquilo que está em causa no ato de leitura de um texto: “O que se segue 
é pura especulação, que muitas vezes remonta ao passado longínquo e que 
cada um, de acordo com sua posição subjetiva, poderá levar em consideração 
ou desprezar”.  [...]  (FREUd, Além do princípio do prazer – 1920 [2006] p. 149). 
É com essa bagagem longínqua que cada leitor fará sua experiência do texto. 
Leitura e escrita em psicanálise, essa prática da letra, conduzem ao ponto 
culminante, aquele que atrela a crise da unidade do Eu, do sexo, de classe à 
crise da sintaxe e do sentido. Lacan sinaliza que ponhamos o espírito prevenido 
em alerta, “portanto é possível que ele tenha de reavaliar a ideia segundo a 
qual o inconsciente é apenas a sede dos instintos.” (LACAN, 1998 [1957] p.498). 
Portanto, como ler, escrever, por em prática a letra sem considerar que não se 
deve tratar com leveza a impossibilidade da leitura? (MAN, Paul de. 1996, p.275).

•	 Seminário: Leitura do Seminário XI (1964) - Os quatro 
conceitos fundamentais da psicanálise – de Jacques Lacan
Coordenação: Eliane Mussel da Silva

Início previsto: 05 de fevereiro de 2019 | Local: CPMG 
Horário: Terça-feira das 10:00 às 11:40, com encontros quinzenais

Com este seminário Lacan põe fim ao que ele chamou de seu retorno a Freud, 
definido por Miller como “um retorno ao primado da interpretação”, ao 
ressaltar   a importância do resto, daquilo que não permite ser simbolizado 
– objeto a –, levando ao início da depreciação do registro simbólico. Trabalha 
os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, a saber, inconsciente, 
transferência, repetição e pulsão em uma espécie de “enrolamento” lógico. 
Assim, os conceitos são articulados um ao outro e, ao operar com um 
determinado conceito todo o encadeamento conceitual se movimenta 
possibilitando novas articulações entre os termos.

A proposta é a leitura do seminário examinando as referências utilizadas por 
Lacan para o trabalho dos quatro conceitos fundamentais da psicanálise.

•	 Seminário: Manifestações da sexualidade na 
contemporaneidade
Coordenação: Paulo Roberto Ceccarelli

Início: março 2018 | Local: CPMG 
Horário: a combinar | Duração: 20 semanas



O seminário tem por objetivo refletir em que medida tais manifestações são 
“novas”, em ternos das dinâmicas pulsionais que as sustentam, ou se o que de 
fato é novo é a maneira de ouvi-las a partir das mudanças no discurso social em 
relação à noção de normal e de patológico. Discutiremos, em uma perspectiva 
teórico-clínica, posições libidinais: heterossexualidades, homossexualidades, 
travestismos, transexualidades, perversões, adicções, crimes sexuais, entre 
outros. Parece-nos que, a despeito de tanta ‘evolução’, a sexualidade continua 
sendo o grande enigma do ser humano.

•	 Seminário: Psicanálise e Educação: um diálogo necessário
Coordenação: Otacílio José Ribeiro

Início: março de 2019 | Local: CPMG 
Horário: Quintas-feiras 19:30 às 21:00 | Duração: 1 semestre 

O mal estar na civilização e na cultura corrompe o laço social, em particular, 
aqui, a educação. É necessário escutar o sujeito e a pólis, a inquietação 
e o sintoma, buscando-se um espaço em que cada um se sinta parte e 
responsável pelo mesmo. Busca-se na psicanálise – para além do divã – um 
saber em que cada um reconheça o lugar da dor e do provoc-a-dor, saindo-
se para a provoc-ação. Neste contexto, este seminário tem por objetivos 
apresentar conceitos e fundamentos psicanalíticos no viés freudiano que 
ofereçam suporte ao fazer educacional na contemporaneidade. A ementa do 
curso contempla: as contribuições do saber psicanalítico à educação; o mal-
estar na civilização e na educação; a sexualidade; a pulsão epistemológica; 
as contribuições dos Três ensaios à educação e a inibição cognitiva. Como 
temas interdisciplinares, ressaltam-se as questões da inclusão escolar, da 
tecnologia e da relação com o conhecimento.

•	 Seminário: Psicanálise com bebês, crianças e 
adolescentes:  
uma abordagem teórico-clínica
Coordenação: Juliana Marques Caldeira Borges,  
Isabela Santoro Campanário, Maria Carolina Bellico Fonseca,  
Vanessa Campos Santoro

Início: agosto de 2019 | Local: CPMG 
Horário: última sexta-feira de cada mês,  
de 08:30 às 12:00 e de 13:30 às 17:00 
Duração: 2 semestres 

O curso visa uma articulação entre teoria e clínica de psicanálise com crianças.
Tomando esse fio condutor,trabalharemos os seguintes temas: constituição do 
psiquismo,a relação mãe-bebê, bem como a práxis dessa escuta, Complexo de 
Édipo, Sexualidade infantil,adolescência,o sintoma,o lugar dos pais na análise 
com crianças, a direção do tratamento, o final de análise.

•	 Seminário: Manifestações da sexualidade na 
contemporaneidade
Coordenação: Paulo Roberto Ceccarelli

Início: março 2018 | Local: CPMG 
Horário: a combinar | Duração: 20 semanas 

O seminário tem por objetivo refletir em que medida tais manifestações são 
“novas”, em ternos das dinâmicas pulsionais que as sustentam, ou se o que de 
fato é novo é a maneira de ouvi-las a partir das mudanças no discurso social em 
relação à noção de normal e de patológico. Discutiremos, em uma perspectiva 
teórico-clínica, posições libidinais: heterossexualidades, homossexualidades, 
travestismos, transexualidades, perversões, adicções, crimes sexuais, entre 
outros. Parece-nos que, a despeito de tanta ‘evolução’, a sexualidade continua 
sendo o grande enigma do ser humano.

Seminário com professor convidado

•	 Tema: A carta 52 de Freud
Professora: Maria Cristina Martins Moura

Duração: 3 seminários 
Data: 27 de abril, 08 de junho e 10 de agosto de 2019

A grande contribuição que a Psicanálise oferece à humanidade, é cernir um 
campo determinante que assegura: “ISSO EM MIM FALA”.

Campo esse, que coincide com a origem da Psicanálise.  

Freud ao longo de sua obra não recua d’ISSO.  Sustenta que a língua pulsional 
faz sua existência frente a um ser humano experiente.  Esse, ao permitir 



Formação psicanalítica

Os interessados em ingressar na Formação 
Psicanalítica serão entrevistados por 
doi sócio do CPMG. As inscrições para 
as entrevista deverão ser agendadas 
na Secretaria, no período de tal a tal. O 
resultado será divulgado no período tal via 
e-mail ou ligação telefônica.

Os aprovados nas entrevistas devem se 
direciona à Secretaria do CPMG para efetivar 
sua matrícula no período de tal a tal.

Os candidatos em formação devem se 
direcionar à Secretaria para efetivar a 
matrícula do semestre seguinte nos dias 
de tal a tal.

Os programas e as bibliografias serão 
entregues pelos coordenadores.

Inscrições 
e matrículas

No ato da matrícula deverão ser 
entregues: 

•	 Diploma de conclusão 3º grau (xerox) ou 
Declaração de participação no 9º ou 10º 
período do curso de Psicologia;

•	 Carteira de Identidade (xerox), 
•	 CPF (xerox), 
•	 Comprovante de endereço (xerox).

Taxa de matrícula: R$ 70,00
Mensalidades: R$ 190,00

Secretaria

Secretária: Edna Malacco de Resende

Auxiliar de Escritório: Adriana Dias Bastos 
Almeida

Horário de Funcionamento:

•	 Segunda-feira 07h – 12h | 13h – 15h
•	 Terça-feira a quinta-feira 8h – 

12h | 13h – 16h
•	 Sexta-feira 8h – 12h | 13h – 15h30

Seminários Suplementares

Disponíveis para os sócios do CPMG e os 
candidatos em formação no CPMG como 
um espaço para a formação continuada 
e para colegas psicanalistas de outras 
instituições.

Os seminários suplementares têm horários 
variados. Os programas e as bibliografias 
serão entregues pelos coordenadores.

Aquele interessados em participar dos 
Seminários Suplementares podem de 
inscrever diretamente na Secretaria no 
período de tal a tal, sem necessidade de 
passarem pelas entrevsitas.



Atividades  
da formação 
psicanalítica

Clínica de Psicanálise

1ª quarta-feira do mês
20h , no CPMG
Coordenação: Marisa de Lima Rodrigues | (31) 3223-2804

“Ver-se-á que a psicanálise, por seu aparato teórico e por seu método clínico, 
não pode ser incluída no rol das psicoterapias, que operam todas, em maior ou 
menor grau, através da sugestão, sendo oriundas da mãe-modelo de todas as 
psicoterapias, a hipnose, da qual justamente Freud se desvencilhou para poder 
criar o método psicanalítico.” (Coutinho Jorge, 2017, p.11).

Assim, o método criado por Freud se diferencia de qualquer outra forma de 
tratamento, pois nos permite escutar o inconsciente de nossos pacientes, de 
forma específica e singular, através das palavras que nos chegam pela via da livre 
associação. Tornar-se psicanalista é bastante trabalhoso, pois exige que o candidato 
faça a sua análise pessoal, percorra o caminho da teoria para, finalmente lançar-
se na prática, de início, supervisionada.

O CPMG vem há mais de 50 anos se dedicando ao ensino e à transmissão da 
psicanálise.  Um  dos  espaços  disponibilizados  aos  candidatos  em  formação  é 
a Clínica de Psicanálise, onde acontecem os atendimentos supervisionados 
para aqueles que já passaram pelo primeiro tempo da formação, e fizeram um 
percurso mínimo de um ano de estudos teóricos específicos do segundo tempo 
– o tempo do fazer. Os atendimentos se estendem à apresentação e discussão de 
casos, bem como à formação de grupos de estudos e produção de trabalhos, estes 
compartilhados com os demais membros da instituição.

A Clínica de Psicanálise possui um Regimento Interno próprio e deste consta a 
condição essencial de que, para atender na Clínica, o candidato em formação 
esteja em processo de análise pessoal.

As pessoas que buscam atendimento no CPMG passam por uma triagem no sentido 
de serem melhor direcionadas e esclarecidas a respeito do tratamento. A triagem é 
realizada em nossa sede, com agendamento prévio. Em seguida essas pessoas são 
encaminhadas diretamente para o participante da Clínica que se responsabilizará 
pelo respectivo atendimento.

Acreditamos que, desta forma, o Círculo Psicanalítico de Minas Gerais cumpre o seu 
papel de se manter inserido no laço social de maneira incisiva e fecunda, não apenas 
na formação de psicanalistas, mas também no exercício da psicanálise em extensão.



XXXVII Jornada de Psicanálise do CPMG 
O que a Psicanálise tem a ver com isso?

27 e 28 de setembro de 2019 Belo Horizonte MG | Local a definir

Recolhendo os restos da jornada passada, onde nos debruçamos sobre a prática 
analítica e o mal estar atual, pensamos em propor para este ano de 2019: O que a 
psicanálise tem a ver com ISSO? A Outra Cena do inconsciente nos determina e 
domina a realidade do sexual, do desejo, da fantasia e do sintoma. Lacan nos diz: 
“o estatuto do inconsciente é ético e não ôntico” (Seminário XI, p.37, 1964/1998). 
A realidade do inconsciente é problemática e portanto deve ser abordada a partir 
de um estatuto ético.

“... que a lei moral, o mandamento moral ou mesmo a presença da instância moral 
é aquilo por meio do qual o real se apresenta na prática analítica estruturada pelo 
simbólico” (LACAN, Seminário VII, p.31) e completaríamos, o real da pulsão se 
expressa sob a forma do Supereu.

Como sub-temas escolhemos:

•  Inconsciente e linguagem
•  Inconsciente real
•  Vozes do mal estar atual: violência e feminicídio
•  Supereu e sofrimento
•  Ética, exclusão e gozo
•  O estranhamente familiar dos medos
•  Psicanálise e política
•  Ato analítico
•  Identificação, identidade e gênero

Como conferencista convidada teremos Marta Gerez-Ambertin, que já esteve 
entre nós.

Propomos como leitura: 

•  LACAN, J. O Seminário, livro VII: a ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.

•  GEREZ-AMBERTIN, Marta. As vozes do supereu: na clínica psicanalítica e no 
mal-estar na civilização. Rio de Janeiro: Cia de Freud, 2009.

•  FREUd,  s.  Carta  52  (06  dez.1896).  In:  ______.  Publicações  pré-psicanalíticas 
e esboços inéditos (1886-1889). Direção-geral da tradução de Jayme Salomão. 
Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 281. (Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud, 1).

Coordenação:  Vanessa Campos Santoro (31) 3227-2718
Comissão: 
Ana Cristina Teixeira da Costa Salles (31)3273-4351
Messias Eustáquio Chaves (31)3241-6837
Selma Gonçalves Mendes (31)3463-0447
Walesca de Lima Faria Bernardes – Candidata em Formação (2º Tempo) (31) 
99671-3386 



Seminários Livres

2ª quarta-feira do mês, a cada 2 meses
20h30, no CPMG
Responsável: Maria Helena Ricardo Libório Barbosa Mello |  (31) 3227-0316

O Seminário Livre foi criado como um espaço privilegiado para a apresentação de 
trabalhos dos colegas sócios, participantes da formação e convidados.

Sua característica principal é a liberdade de expressão onde todos aqueles que se 
interessam pela transmissão da psicanálise possam se manifestar.

No próximo ano, com certeza, procuraremos falar da clínica psicanalítica, tema 
de estudos do ano e da nossa jornada, entre outros temas.

Os Seminários Livres se propõem enquanto sementeiras nas quais a causa 
psicanalítica está em causa no CPMG.

Esse espaço de trabalho/sementeira tem como forma de funcionamento a 
apresentação de uma produção de saber por um convidado.

Espaço científico aberto a toda a instituição e a convidados da nossa comunidade.

As datas serão informadas todo início de mês na agenda de nosso site. 

Dedo de Prosa

4ª sexta-feira, a cada 2 meses
20h30, no CPMG ou outro local a ser divulgado
Coordenação:  Eliana Rodrigues Pereira Mendes  | (31) 3337-1583

Trata-se de um espaço aberto, de mão dupla, que tanto visa enriquecer as 
atividades do CPMG, com o que acontece à sua volta, quanto contribuir com essas 
mesmas atividades emprestando-lhes um viés psicanalítico. Aqui se incluem 
discussões sobre filmes, peças de teatro, literatura, exposições de artes plásticas, 
conversas com pessoas que desenvolvam atividades que nos interessem, enfim, 
toda manifestação cultural que possa contribuir à psicanalise e ser por ela tocada.

Esses encontros se dão nas últimas sextas feiras do mês, estando abertos a todos 
os participantes do CPMG, das diferentes categorias, e recebendo, com prazer, a 
vinda de todos que se sentirem sensibilizados pelo assunto a ser considerado.



Revista Reverso 

Reverso é a revista do CPMG, um importante referencial para o estudo e atualização 
de temas da psicanálise. Com duas edições anuais, a publicação atende à demanda 
de vários colegas, que têm como primazia, o compartilhamento de suas reflexões 
clínicas com os pares. Sua principal finalidade é acolher primeiramente a produção 
dos sócios do CPMG, para em seguida se abrir para demais colegas de todo o País e 
também autores estrangeiros. Com a classificação B2 no Capes/Anppep, a revista 
Reverso pode ser consultada não só em sua edição clássica, mas também no site do 
Pepsic (http://pepsic.bvsalud.org/), e nos seguintes indexadores:

•  IndexPsi Periódicos (BVS-PSI) - <www.bvs-psi.org.br>
•  Clase - Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades
•  http://132.248.9.1:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=CLA01      
•  Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 

de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
•  Diadorim
•  Dialnet

Editora: 
Maria Mazzarello Cotta Ribeiro (31) 3261-1572
Comissão de Publicação 
Ana Boczar (31) 3261-1826
Carlos Antônio Andrade Mello (31) 3241-4647
Eliana Rodrigues Pereira Mendes (31) 3337-1583
Marília Brandão Lemos Morais Kallas (31) 3287-2216
Paulo Roberto Cecarelli (31) 99307-8808

Biblioteca Júlio César Valadares Roquete

A  Biblioteca  Júlio  César  Valadares  Roquete,  do  CPMG,  é  especializada 
em psicanálise, além de abrigar em seu acervo obras de outras áreas do 
conhecimento, enriquecendo o diálogo da psicanálise com outros saberes.

A Biblioteca é informatizada, podendo ser consultada através de nosso 
site (www.cpmg.org.br). Nosso acervo atual dispõe para consulta de um 
grande número de livros, títulos de periódicos nacionais e internacionais, 
CDs, DVDs, fitas VHS, fitas cassete, além de um computador.

Aberta aos sócios, aos candidatos em formação e ao público em geral.
Horário de funcionamento 

Bibliotecária: Marta Aparecida Almeida e Almeida
•  segunda-feira: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00; 
•  terça-feira: das 8:00 às 12:00; 
•  quarta: no horário da Secretaria, sem acompanhamento da 

bibliotecária.
•  quinta-feira: das 8:00 às 12:00; 
•  sexta-feira: das 8:00 às 12:00, com o acompanhamento da bibliotecária 

Marta Aparecida Almeida e Almeida

Yvonne Louise Coulaud Coelho da Rocha Muzzi 
Coordenadora 
(31) 99884-1710
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31 3261-1826 

anaboczar@globo.com
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31 99295-9805 

anderson@fdc.org.br

ANGELA LUCENA DE SOUZA PIRES

Rua Helena Antipoff, 364 – São Bento  

30350-690 – Belo Horizonte MG 

31 3344-9934 

angelalucena@yahoo.com.br
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31 3261-5048 

emmvergara@hotmail.com
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MARIA AUXILIADORA TOLEDO GARCIA 

FREIRE

Av. Contorno, 7069/415 – Santo Antônio

30110-043 – Belo Horizonte MG 

31 99504-7637 

dodoratoledo@hotmail.com

MARIA CAROLINA BELLICO FONSECA

Rua Santa Rita Durão, 321/511 – Funcioná-

rios

30140-110 – Belo Horizonte MG

31 99331-2442 

carolinabellico@gmail.com

MARIA DE LOURDES ELIAS PINHEIRO

Av. Brasil, 1831/1001 – Funcionários 

30140-901 – Belo Horizonte MG

31 3261-7524 

lourdinha.e.pinheiro@gmail.com

MARIA DO CARMO BARBOSA MENDES

Rua São Paulo, 1631/604 

30170-132 – Belo Horizonte MG

31 3225-3554 

ducarmomcb@gmail.com

MARIA HELENA RICARDO LIBÓRIO BARBOSA 

MELLO

Av. Getúlio Vargas, 54/401 – Funcionários 

30112-020 – Belo Horizonte MG

31 3227-0316 

baianaliborio@gmail.com

MARIA HELOISA NORONHA BARROS

Av. Cristóvão Colombo, 519/301 – Savassi

30140-906 – Belo Horizonte MG

31 3275-3933 

noronhaheloisa.barros@gmail.com

MARIA MAZZARELLO COTTA RIBEIRO

Rua Tomé de Souza, 860/806 – Savassi

30140-136- Belo Horizonte MG

31 3261-1572 

mazzarellocotta@yahoo.com.br

MARIA POMPÉIA GOMES PIRES 

Av. Francisco Deslandes, 869/502 – Anchieta 

30310-530 – Belo Horizonte MG

Alameda das castanheiras, 1078 – 

Condomínio Ouro Velho 

34000-000 – NOVA LIMA/MG

31 3227-5602 

pompeiapires@hotmail.com

MARÍLIA BRANDÃO LEMOS MORAIS KALLAS

Av. Afonso Pena, 2770/801 – Funcionários 

30130-007 – Belo Horizonte MG

31 3287-2216 

mariliabrandao@uol.com.br

MARISA DE LIMA RODRIGUES

Av. Francisco Deslandes, 869/704 – Anchieta

30310-530 – Belo Horizonte MG

31 99976-4878 

mligues@yahoo.com.br

MESSIAS EUSTÁQUIO CHAVES

Rua Domingos Vieira, 348/803 – Santa 

Efigênia

30150-240 – Belo Horizonte MG

31 3241-6837 

mesquioves@gmail.com

NARDÉLI MARIA DA SILVA SANTOS

Av. João César de Oliveira, 1298/802 – Eldo-

rado

32315-000 – CONTAGEM/MG

31 99123–5424 

nardelissantos@hotmail.com

OTACÍLIO JOSÉ RIBEIRO

Av. Brasil, 1701/203 – Funcionários

30240-000 – Belo Horizonte MG 

31 3227-8347 

jota@larnet.com.br

PAULO ROBERTO CECCARELLI

Rua Rio Grande do Norte, 355/501

30130-131 – Belo Horizonte MG 

31 99307-8808 

pr@ceccarelli.psc.br

www.ceccarelli.psc.br

SCHEHERAZADE PAES DE ABREU

Rua Domingos Vieira, 273/304 – Santa 

Efigênia

30150-240 – Belo Horizonte/MG

31 99103-5584 

scheherazade_abreu@yahoo.com.br

SELMA GONÇALVES MENDES

Rua Salinas, 1393 – Santa Tereza

31015-115 – Belo Horizonte MG

31 3463-0447 

selgonmen@terra.com.br

SUZANNE BEAUDETTE DRUMMOND

Rua Levindo Lopes, 333/802 – Savassi  

30140-911 – Belo Horizonte MG 

31 3281-1003 

sdrummondbr@hotmail.com

TÚLCIA VASCONCELOS BARROS POGGIALI

Rua Piauí, 778/504 – Funcionários

30150-320 – Belo Horizonte MG

31 3224-9024 

tulcia@hotmail.com

VANESSA CAMPOS SANTORO

Rua Levindo Lopes, 333/1008 – Savassi 

30140-911 – Belo Horizonte MG 

31 3227-2718 

vansantoro@uol.com.br

YUMARA SIQUEIRA DE CASTRO

Rua dos Aimorés, 3018/508 – Barro Preto 

30140-073 – Belo Horizonte MG 

31 3241-2123 

yumara.castro@gmail.com

YVONNE LOUISE COULAUD COELHO DA 

ROCHA MUZZI  

Av. Seis Pistas, 222/301 – Ed. Bernardo Bar-

ros – Belvedere

30210-060 – Belo Horizonte MG

31 99884-1710
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